Overleg van het Dagelijks Bestuur met dhr. W. de Hoog, Stadsdeelmedewerker Loosduinen, gemeente
Den Haag, d.d. 26 mei 2020
Gespreksonderwerp: Wijkagenda
De voorzitter van de Commissie Loosduinen (CL), dhr. Wijsman, heet dhr. De Hoog welkom.
Wijkprogramma’s zijn verouderd, ze zijn niet vastgesteld door de raad en worden niet gedragen door
de verschillende diensten. Daarom wil het Stadsdeelkantoor (SDK) de wijkprogramma’s overzetten
naar wijkagenda’s. De bedoeling van de wijkagenda is dat het SDK kijkt wat de prioriteiten en
problemen in de wijk zijn waar ze komende vier jaar aan zullen werken. Ze gaan problemen in de
wijken met de diensten bij de gemeente bespreken. Ze gaan het volgende doen:
- Op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken kijken welke data er beschikbaar is en of er
bepaalde elementen ontbreken?
- Een wijkprofiel maken op basis van data en verhalen uit de wijken.
- Een wijktafel organiseren. Bij een wijktafel zitten verschillende diensten en stakeholders aan een
lange tafel.
In het wijkprofiel worden de prioriteiten van de wijk vastgesteld. Op basis van deze prioriteiten maken
ze bepaalde opgaves. Ze gaan die opgaves aan de wijktafel bespreken en stemmen daarbij af wat ze in
de komende 4 jaar willen bereiken. Dat zijn eigenlijk de doelstellingen. Ze gaan die doelstellingen
samen met de diensten formuleren zodat het breed wordt gedragen. De wijkagenda voor KOM
Loosduinen is nu af en dit gaat naar de raad. Het SDK wil nu de wijkagenda’s voor de andere wijken
gaan maken.
De CL stelt voor dat er een evaluatie moet komen na vier jaar. Dhr. de Hoog geeft aan dat ze de
evaluatie inderdaad misten in het wijkprogramma. Ze gaan bij de input van wijkagenda’s meenemen
dat de wijkagenda’s na twee jaar geëvalueerd worden.
Ze willen eerst een wijkprofiel maken en daarna gaan ze praten met de bewoners. De CL zegt dat
alleen maar kleine praktische dingen interessant zijn voor de bewoners. De bewoners zijn niet voor
grote opgaves in de wijken. Dhr. Wijsman geeft aan dat in het verleden wijkorganisaties bij veel
projecten en plannen van de gemeente betrokken waren, maar dat er heel weinig gebeurde. De CL kan
een brief sturen naar de wijkberaden dat we het verleden moeten vergeten en dat we nu met een schone
lei moeten beginnen.
CL vraagt hoe het met de raadsbeslissing en het coalitieakkoord gaat en waar het benodigde geld
vandaan wordt gehaald. De gemeente wil de doelstellingen laten vaststellen door de raad. Als dat is
gebeurd dan moeten de verschillende diensten de opgaves uitvoeren. Acties die hierin staan zijn al op
operationeel niveau afgestemd met de diensten.
Dhr. de Hoog wil een sessie houden met de CL om te kijken naar de data van afgelopen jaren van
uitgevoerde onderzoeken in Nieuw Waldeck, Kijkduin - Ockenburgh, Meer & Bos, Kraayenstein Vroondaal en Houtwijk - ZKD. CL vindt de koppeling van de wijken niet praktisch en wil verder
kijken naar het overzicht. Daarnaast wil dhr. de Hoog ook dat de CL bij het samenstellen van
wijktafels wordt betrokken.
Er wordt het volgende afgesproken:
o Er wordt een afspraak ingepland om over de data van verschillende wijken te praten
o Dhr. de Hoog gaat het voorstel van de opstelling van de wijktafels aan CL voorleggen
o CL wordt eens per maand op de hoogte houden over de ontwikkeling van de wijkagenda. Na de
wijktafel gaan ze een plan van aanpak voor het participatietraject maken.
Dhr. Wijsman dankt dhr. de Hoog voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Verslag door Odko Vrolijk

