Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
d.d. 26 november 2019, gehouden in Wijkcentrum De Geest
te Loosduinen

Aanwezig:

dhr. P.F.M. Wijsman, (voorzitter), dhr. J.H. Bakker en dhr. T. Zaat, (Kom Loosduinen),
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(Bohemen, Waldeck en Kijkduin), dhr. H. de Valk, (Nieuw Waldeck), dhr. R. Sikking
(plv. lid Nieuw Waldeck) en mw. C. v.d. Kruit (toehoorder Nieuw Waldeck), dhr. J.H.
Janssen, (Kraayenstein) en dhr. F. Helvensteijn, (plv. lid Kraayenstein), mw. S.J.
Stevens en mw. M.F.L. Brands (BO Notenbuurt), dhr. A.J. Roosenboom (toehoorder
Notenbuurt), mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (WB voorzitter), dhr. W. van Elst (ROV
voorzitter), dhr. M. el Boumeshouli (gemeente DH, stadsdeeldirecteur), dhr. R. van den
Broek en dhr. J. Hendrikx (politie), dhr. A. Hijstek, (Groen Links), mw. A. Freij (CDA),
mw. O. Vrolijk, (managementassistent CL), mw. M. van den Hoek (verslag).
Genodigden in verband met agendapunt 2: dhr. B van Alphen, wethouder van Sociale
Zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke Opvang, Werk en Inkomen, Sociale
Werkvoorziening, Emancipatie en stadsdeel Centrum. Dhr. S. de Vries Lentsch,
gemeente DH.
Genodigden in verband met agendapunt 3: dhr. R. Allaoui, gemeente DH, dhr. V. de
Oliviera Martins Arcade Wonen en PG Parnassia Groep, mw. E. Ewalt, Staat
Bouwmanagement.

Afwezig met kennisgeving: dhr. W. Bianchi, OV/Fietsersbond.
1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen hartelijk
welkom in Wijkcentrum De Geest.
Vaststelling agenda: de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen:
- Ten behoeve van de plaatsing van een advertentie in de Posthoorn wordt na sluiting van de
vergadering een foto gemaakt van de Commissie Loosduinen, waarvan bijna alle leden
vanavond aanwezig zijn.
- Het is de intentie om binnenkort een link aan de leden van de CL te sturen van een website die
toegang biedt tot subsidiegegevens en 3.795 subsidieverstrekkers. Het is een optie dat de CL
zich op deze website abonneert tegen een eenmalig bedrag van 300 euro.
- De penningmeester van BWK heeft echter naar aanleiding hiervan onder de aandacht gebracht
dat de lijst van subsidieverstrekkers gratis is te vinden op internet.
Derhalve wordt afgesproken, dat de voorzitter hierover in contact zal treden met de
penningmeester van BWK en dat aan de hand daarvan zal worden bepaald of het al dan niet
wenselijk is het abonnement af te sluiten. Actie: voorzitter.
- In 2020 zal de CL een vervolg dienen te geven aan het Manifest, met als centraal punt de Jeugd
c.q. de oprichting van een soort CL-jeugdraad. Ideeën daaromtrent zijn welkom en kunnen
worden ingediend bij het CL-secretariaat. Aandachtspunt: CL.
- In 2020 zal tevens een themabijeenkomst worden georganiseerd over ‘Hoe zien wij nu
Loosduinen en hoe creëren wij een eenheid’. Actie: DB.
Goede samenwerking is belangrijk en de aan de CL deelnemende wijken dienen elkaar meer te
steunen.
- In- en uitgaande post wordt in 2020 aan de agenda van de CL toegevoegd. Actie: CL
secretariaat/voorzitter.

-

Een ingekomen stuk, dat bij de vergaderstukken is gevoegd, betreft een memo van
stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli d.d. 17 oktober 2019.
Daarin wordt een antwoord geboden op de vragen welke door de CL-leden aan de wethouder
zijn gesteld op de CL-vergadering van 9 oktober 2018. Betreft: antwoord op de vragen over de
fruitbomen, Air B&B beleid, huisvesting, milieuzones en spreekuren van de wethouder.

2. Bezoek dhr. Bert van Alphen, wethouder van Sociale Zaken, Integratie, Stadsdelen,
Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang
Wethouder Van Alphen wordt ter vergadering welkom geheten en hij dankt de CL voor de uitnodiging
om hier vanavond aanwezig te mogen zijn.
Beantwoording vragen van de CL door wethouder Van Alphen
Portefeuille wethouder Van Alphen: de ‘witte rook’ van een nieuw coalitieakkoord is in zicht, maar tot
die tijd heeft wethouder Van Alphen extra taken op zich genomen van de afgetreden wethouder
Guernaoui welke in het bijzonder zijn gericht op sociale zaken. Zoals bijvoorbeeld, hulp bieden aan
uitkeringsgerechtigden bij het zoeken naar een geschikte baan. Daarbij is zijn takenpakket gericht op
armoedebestrijding waarbij momenteel de nadruk ligt op kinderen die deel uitmaken van een gezin dat
te kampen heeft met armoede. Mede in dat kader is een Jeugd Perspectief Fonds ingesteld. Voorts
voert de gemeente DH actief beleid op het gebied van schuldhulpverlening, met als doel mensen met
schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen, teneinde te voorkomen dat de schulden steeds
hoger oplopen. De Helpdesk Geldzaken van de gemeente DH biedt daarbij ondersteuning.
Dak- en thuislozen – opvang Zilverstraat: de winteropvang in de Zilverstraat blijft gesloten omdat de
ondersteuning daarin van diverse instellingen naar de gemeente niet goed is verlopen. Er was sprake
van een ontoelaatbare situatie, omdat er teveel mensen (soms 200) op een grote zaal de nacht
doorbrachten en er waren regelmatig ongeregeldheden (agressie en geweld). Er is echter een andere
opvang voor dak- en thuislozen op een aantal locaties, zoals in de Twickelstraat en Binckhorst. Daarbij
zal de komende 2,5 jaar worden ingezet op het inrichten van meerdere kleinschalige opvanglocaties.
In antwoord op de vraag, in hoeverre de opvang in Den Haag, dak- en thuislozen aantrekt uit andere
gemeenten antwoordt de wethouder het navolgende. Met de randgemeenten Rijswijk, Zoetermeer en
Wassenaar, is de afspraak gemaakt dat ten behoeve van de opvang financiële ondersteuning wordt
geboden. Tot deze afspraak is gekomen, omdat het nu eenmaal een gegeven is dat dak- en thuislozen
eerder naar de grote stad trekken dan naar randgemeenten.
Gemeente DH - regenboog gemeente: landelijk wordt onder de Regenboognoemer ingezet op
acceptatie en tolerantie daar waar het betreft ‘het anders mogen zijn’. Mede in dat kader is een Homonota in ontwikkeling en de inhoud daarvan moet uitstralen dat iedereen vrij moet zijn om zijn/haar
geaardheid te uiten. Om dat gegeven te promoten wordt getracht activiteiten te organiseren, zoals b.v.
een Gay Pride.
Wellicht dat Loosduinen ter ondersteuning van het Regenboogbeleid ook een activiteit en/of
evenement kan organiseren. De voorzitter geeft aan, dat de CL dit nader zal bespreken. Actie:
CL/projectgroep WB.
Complexiteit sociale kaart, met als mogelijk gevolg dat te weinig gebruik wordt gemaakt van de
bestaande regelingen: door de wethouder wordt uitgelegd dat de complexiteit van de Sociale Kaart een
probleem is dat ook bekend is bij de verantwoordelijk staatssecretaris en minister. Momenteel is in
onderzoek hoe de sociale kaart eenvoudiger en efficiënter kan worden ingericht. Wat dat betreft zijn
aanbevelingen en advies zeer welkom. De wethouder nodigt daartoe de CL uit om input aan te leveren
bij de stadsdeeldirecteur. Aandachtspunt: CL.
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Opvang van mensen met een psychische achtergrond: het huidige beleid is erop gericht om mensen
met een psychische achtergrond z.s.m. weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Deze groep
mensen krijgt daarbij ondersteuning, maar dat blijkt niet altijd voldoende te zijn. In samenwerking met
de sociale woningbouwcorporaties, de politie en welzijnsorganisaties wordt gezocht naar het zo goed
mogelijk bieden van ondersteuning en het terugdringen van overlast. Dit laatste is b.v. mogelijk door
mensen met een bepaalde problematiek evenredig verdeeld over een bepaalde wijk te huisvesten en de
buurt daarbij ook te betrekken.
Voorts is het beleid erop gericht om voor mensen met een bepaalde psychische problematiek
voorzieningen te creëren (b.v. dagbesteding).
Een dergelijke voorziening kan in eerste instantie voor een bepaalde tijd worden ingericht, zodat in
samenspraak met de buurt/omwonenden kan worden gemonitord of een en ander goed verloopt en er
zo nodig tijdig op overlast kan worden geacteerd.
Aanmaningenbeleid – voorkomen van oplopen van schulden: de gemeente DH heeft samen met de
ING, de Rabobank, corporaties en Eneco een Schulden-lab 070 opgericht.
Met behulp van deskundigen onderzoekt het Schulden-lab hoe voorkomen kan worden dat schulden
steeds meer oplopen en mensen uit hun huis worden gezet en alles kwijt raken. Ook landelijk wordt
aan dit probleem aandacht besteed, omdat de overheid de grootste schuldeiser is. Belangrijk is tevens,
dat een weg wordt gevonden om terughoudender om te gaan met het uitdelen van boetes en het
herhaaldelijke malen verhogen daarvan met als gevolg dat in korte tijd een enorme schuld wordt
opgebouwd.
De voorzitter dankt vervolgens wethouder Van Alphen voor zijn aanwezigheid en toelichting op de
vragen van de CL. De vergadering wordt vervolgens ten behoeve van een fotomoment met de
wethouder geschorst.
3. Herontwikkeling Woonzorgpark Rosenburg: presentatie door PG Parnassia Groep, Arcade
Wonen, Staat Bouwmanagement
De presentatie ‘Herontwikkeling Woonzorgpark Rosenburg’ wordt nagezonden. Actie: CL
secretariaat.
Zie ook: www.landgoedrosenburg.nl.
Korte samenvatting presentatie
Analyse van het landgoed: belangrijke kenmerken blijven bij de herinrichting behouden, zoals: het
landhuis als centrum van het landgoed, vier zichtlijnen richting het landhuis, waardevolle bomen en
bosschages en open water met natuurlijke oevers.
Parkeren ligt verborgen in het groen, zodat het groene karakter behouden blijft.
Stedenbouwkundig plan:
- Fase 1
- A. ontwikkeling multifunctioneel gebouw, bestuurscentrum, negen bouwlagen.
- B. beschermd wonen, zes bouwlagen.
- C. beschermd wonen, drie-vier bouwlagen.
- Fase 2
- D. wonen ambulante zorg, zes bouwlagen.
- E. ouderen zorg op maat, vier bouwlagen.
- Fase 3
- F. Ouderenzorg, drie-vier bouwlagen.

-3-

Globale Planning:
- Eind 2019: vaststellen Plan Uitwerkingskader (PUK) door College B&W.
- Eind 2019: Voorlopig Ontwerp fase 1, bouwblokken B en C.
- 2020: uitwerken van het ontwerp door Arcade en aanvragen omgevingsvergunning
bouwblokken B en C, beschermd wonen. Betreft: mix 2-kamerwoningen van ca. 50 m2 en
studiowoningen van ca. 35-40 m2. Huurprijs-niveau is geschikt voor ‘de kleine beurs’.
- 2021: aannemersselectie en start bouw van de bouwblokken B en C.
- Begin 2022: oplevering bouwblokken B en C.
Communicatie:
- Omwonenden en betrokkenen worden geïnformeerd middels informatiebrieven en
inloopavonden. Tweemaal per jaar gaat een info-mailing uit over de stand van zaken en de
website wordt met regelmaat geactualiseerd.
Beantwoording vragen:
- Beschermd wonen: is geschikt voor mensen met een psychische problematiek en/of voor b.v.
licht dementerenden. Het complex beschermd wonen voorziet in een sociale conciërge en er
wordt zorg geleverd door het ambulante team. Voor mensen met een psychische achtergrond
geldt, dat het uiteindelijke doel altijd is dat zij weer kunnen terugkeren in de maatschappij en
zelfstandig kunnen wonen.
- Communicatie: het advies van de CL luidt om omwonenden en betrokkenen met regelmaat te
informeren over de stand van zaken van de herontwikkeling van het landgoed Rosenburg.
Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor het informeren van en bekend maken van de
inloopavonden aan de omwonenden Nieuw Waldeck en de Italiaanse buurt. Door de voorzitter
wordt aangegeven dat de uitnodigingen voor informatie- en inloopavonden kunnen worden
toegestuurd aan het secretariaat van de CL zodat deze kunnen worden doorgestuurd naar de
betrokken bewonersorganisaties en wijkberaden. Aandachtspunt: gemeente
DH/communicatie.
- Voorts zal de herontwikkeling ook worden behandeld, en worden gevolgd, in de projectgroep
ROV van de CL.
- Vrije doorgang van het Parnassia-terrein richting de Notenbuurt: door dhr. Allaoui wordt
toegelicht, dat in het kader van de toegankelijkheid van het landgoed eerste verkenningen zijn
verricht daar waar het betreft het creëren van verbindingen tussen de buurt en het landgoed.
Mw. Stevens merkt naar aanleiding hiervan op dat een verbinding van het Parnassia landgoed
naar de Notenbuurt wel consequenties heeft voor de Notenbuurt. Zij hoopt daarom dat te zijner
tijd wel een en ander wordt afgestemd met de bewonersorganisatie Notenbuurt.
- Dhr. Allaoui antwoordt dat hij dit in het kader van de communicatie als aandachtspunt zal
meenemen. Aandachtspunt; gemeente DH/Communicatie.
- Duurzaam bouwen: alle woningen op het landgoed zijn duurzaam en worden op het warmtenet
aangesloten.
- Functie landhuis: het opleidingscentrum blijft onderdeel van het landhuis vormen. Daarnaast
krijgt het landhuis een kantoorfunctie met onder meer vergaderruimtes.
De voorzitter dankt vervolgens de presentatoren van de PG Parnassia Groep, Arcade Wonen, Staat
Bouwmanagement en de gemeente DH voor de heldere presentatie. Zoals afgesproken, zal
communicatiemateriaal inzake de herontwikkeling van het landgoed worden doorgestuurd aan het CLsecretariaat, waarna voor verdere verspreiding zal worden zorggedragen.
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4. Goedkeuren verslag van 8 oktober 2019 en de actielijst
Tekstueel: het verslag wordt vastgesteld met de wijzigingen: voor dhr. Medemblik leze men
Medenblik, pag. 4, punt 3 1e zin, voor beleidsadviseur leze men leidinggevende/adviseur, punt 4,
betreft verslag 2 juli 2019, pag. 8 laatste zin, 15 oktober is 21 november. De wijzigingen worden door
de notulist in het definitieve verslag verwerkt, waarna het wordt gearchiveerd.
Naar aanleiding van het verslag ‘voor zover niet geagendeerd’:
Pagina 5: punt 5, laatste alinea over de aanpassing tramhalte Hovylaan lijn 2 en tramhalte Loosduinse
Hoofstraat: destijds is afgesproken dat beide haltes van belang zijn en aangepast en rolstoelvriendelijk
gemaakt zouden moeten worden. Inzake de financiële haalbaarheid zou een berekening gepresenteerd
worden, maar deze heeft de CL tot op heden niet bereikt. In de brief van wethouder Van Asten d.d. 19
juli 2019 is aangegeven, dat het vanwege budgettaire redenen niet nog niet mogelijk is de haltes aan te
passen en dat er nog enige discussie is over wat hierover destijds precies is afgesproken. Dhr. Hijstek
deelt naar aanleiding hiervan mee dat Groen Links dit punt op een nog nader te bepalen moment in
2020 zal laten agenderen, met als doel dat er budget wordt vrijgemaakt. Hij komt hierop t.z.t. nader
terug.
Pagina 8: 3e alinea, brief van BWK aan wethouder Revis inzake de ADS-velden en het WOB-verzoek:
ook de CL heeft ter zake een brief verstuurd aan de wethouder en ook op die brief is nog geen
antwoord ontvangen.
Actielijst. de actiepunten 2, 6, 9 en 10 en 11 zijn afgehandeld en/of in behandeling genomen. De
overige punten blijven staan. Wat betreft actiepunt 10, wordt aangegeven dat de moestuin bij Harvest
behouden blijft, maar dat daarnaast in algemene zin is vernomen dat wordt onderzocht of en zo ja
waar, er geschikte Tiny Houses locaties zijn.
T.z.t. wordt daarover ook inbreng verwacht van de CL. Wat betreft actiepunt 11, de inzet van de 2,5
miljoen euro voor Kraayenstein, Nieuw Waldeck en Houtwijk, wordt vastgesteld dat dit punt wordt
bewaakt door de voorzitters van de betrokken wijken en dat de stand van zaken via de projectgroep
ROV wordt teruggekoppeld.
5. Concept vergaderschema 2020
Vergaderingen CL, vinden in principe plaats in de Abdijkerk, aanvang 19.30 uur. Actie: CLsecretariaat.
d.d. 11 februari 2020
d.d. 24 maart 2020
d.d. 26 mei 2020
d.d. 7 juli 2020
d.d. 13 oktober 2020
d.d. 1 december 2020
Vergaderingen van de projectgroepen ROV en WB vinden in principe plaats in de Henneberg,
vergaderzaal 1e etage, aanvang 19.30 uur.
ROV
-

d.d. 4 februari 2020
d.d. 17 maart 2020
d.d. 19 mei 2020
d.d.. 30 juni 2020
d.d. 6 oktober 2020
d.d. 24 november 2020

WB
-

d.d. 28 januari 2020
d.d. 10 maart 2020
d.d. 12 mei 2020
d.d. 23 juni 2020
d.d. 29 september 2020
d.d. 17 september 2020
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6. Nieuws uit projectgroepen WB en ROV
Projectgroep WB:
- Harvest: er heeft een positieve bijeenkomst plaatsgevonden over het plan om Tiny Houses te
ontwikkelen, in de zin van dat het aantal Tiny Houses is teruggebracht en dat de moestuin
behouden kan blijven.
- Door de Haagse jongeren ambassadeur Adil Madkouki is een presentatie gehouden over het
werk van de Haagse jongeren ambassadeurs. De Haagse jongeren ambassadeurs
vertegenwoordigen alle wijken van Den Haag en geven gevraagd maar ook ongevraagd advies
over allerlei onderwerpen, zoals burgerschap, welzijn, kunst en cultuur. Omdat jongeren
voornamelijk via Instagram communiceren is afgesproken, dat de stagiaire Youri Bakker
(Houtwijk) een Instagram pagina zal maken door middel waarvan de bewonersorganisaties
contact kunnen onderhouden (en leggen) met jongeren met als doel jongeren meer te betrekken
bij het werk dat de wijkberaden en bewonersorganisaties in de wijken verrichten.
- De Sociale Kaart is besproken, naar aanleiding waarvan is vastgesteld dat deze dient te worden
verduidelijkt. De eerste correcties daartoe zijn geïnventariseerd.
Projectgroep ROV:
- Het hoofdthema op de agenda ROV was groenbeheer. Daartoe was de groenbeheerder dhr.
Appeldoorn uitgenodigd. Hij was verhinderd, maar zal de volgende vergadering aanwezig zijn.
Met hem zal de volgende vergadering onder meer worden gesproken over de mening van
groenbeheer ten aanzien van particuliere initiatieven om kleine tuintjes aan te leggen op grond
van de gemeente.
- Voorts is de voortgangslijst doorgenomen en geactualiseerd.
7. Mededelingen
a) Stadsdeel, dhr. M. el Boumeshouli
Door de stadsdeeldirecteur wordt toegelicht dat wnd. stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal a.s.
zaterdag spreekuur zal houden in winkelcentrum Hildo Kroplaan.
D.d. 8 januari a.s. vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in Golfclub Ockenburgh. De uitnodiging daartoe
volgt.
Voorts complimenteert de stadsdeeldirecteur de betrokken wijkberaden en commissies met de
afronding van de eerste fase van het overleg aangaande het opknappen van Kraayenstein, Nieuw
Waldeck en Houtwijk. Het vervolg luidt, dat de betrokken commissies voortvarend aan de slag gaan
met het stellen van prioriteiten daar waar het betreft de opgehaalde info adviespunten.
b) Politie, dhr. Van den Broek
Door de teamchef Van den Broek wordt Jerry Hendrikx geïntroduceerd, de nieuwe Chef Wijkagenten
Loosduinen (plv. Peter v.d. Spek). Dhr. Hendrikx licht vervolgens toe, dat hij sinds twee jaar
werkzaam is in Loosduinen. Voorafgaand aan die periode is hij vijf jaar werkzaam is geweest in
Gouda en 10 jaar in Leiden. Per 1 oktober jl. is hij gestart in zijn nieuwe functie en de laatste weken is
in het bijzonder aandacht besteed aan de visie van de wijkagenten voor wat betreft de aanpak van hun
werkzaamheden voor de komende jaren.
De voorzitter wenst dhr. Hendrikx veel succes toe met het uitvoeren van zijn nieuwe functie.
Door teamchef van Den Broek wordt vervolgens de stand van zaken van de cijfers veiligheid en
leefbaarheid toegelicht. De beschikbare criminaliteitscijfers lopen tot de zomer 2019 en zijn, ten
opzichte van de aanvang dit jaar, gestegen. De diefstallen van bromfietsen en fietsen laten een stijging
zien. Het advies luidt om fietsen en bromfietsen op slot te zetten met een los slot dat ergens aan is
verbonden, zoals b.v. een hek.
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Ten aanzien van de werkdruk van het politieteam Loosduinen licht de teamchef toe, dat er helaas veel
tijd wordt gespendeerd aan meldingen over verwarde en/of vermiste personen. Dit kost vaak veel tijd
omdat verwarde personen niet altijd geregistreerd zijn en er veel uitgezocht moet worden.
Voorts is Oud en Nieuw in de ACON (Ambtelijke Commissie Oud en Nieuw) in voorbereiding.
Tijdens Oud en Nieuw hebben alle wijkagenten dienst en de hoop is er op gevestigd dat e.e.a. conform
vorig jaar, redelijk rustig verloopt en dat er niet al te veel inzet nodig zal zijn in Scheveningen nu de
vreugdevuren zijn afgelast.
Desgevraagd geeft de teamchef aan, dat hij vooralsnog niet verwacht dat het feit dat de vreugdevuren
niet doorgaan, in negatieve zin gevolgen zal hebben voor Loosduinen. Voor aanpalende wijken van
Scheveningen kan dat echter anders zijn. Dhr. Hendrikx deelt in aanvulling hierop mee, dat de
wijkagenten actief zullen sturen op signalen via b.v. sociale media dat bepaalde groeperingen iets in
negatieve zin van plan zijn.
c.) Fietsersbond, dhr. W. Bianchi (afwezig)
d.) Ondernemers. Dhr. Medenblik heeft de vorige vergadering e.e.a. omtrent de ondernemers
uitgebreid toegelicht en hij zal zich, op een nader te bepalen moment wanneer zijn agenda het toelaat,
bij een CL vergadering in 2020 aansluiten.
8. Rondvraag
Mede op verzoek van dhr. Bakker zal het secretariaat ervoor zorgen dat ter vergadering tijdig een
officiële presentielijst ter ondertekening aanwezig is. Actie: CL secretariaat.
Omdat Nieuw Waldeck vanavond gastheer is, nodigt dhr. De Valk de aanwezigen na afloop van de
vergadering uit voor een drankje.
Dhr. Sikking roept de bewonersorganisaties en wijkberaden op om evenementen e.d. aan te melden bij
de website www.mijnloosduinen.nl.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen, voordat zij een drankje gaan drinken, even in de zaal te blijven
voor een fotomoment ten behoeve van de advertentie in de Posthoorn. Omdat dit de laatste CLvergadering is van het jaar 2019, dankt de voorzitter alle bewonersorganisaties en wijkberaden voor
hun motivatie en inzet. Zoals reeds gesteld, zal in 2020 aandacht worden besteed aan het naar een
hoger niveau tillen van de communicatie.
Tot slot herhaalt de voorzitter dat de nieuwjaarsreceptie plaatsvindt op 8 januari a.s. in de Golfclub
Ockenburgh, aanvang 17.00 uur en dat de uitnodiging daartoe tegemoet kan worden gezien.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit vervolgens de vergadering
om 22.00 uur.
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ACTIELIJST

1. Actie: CL. Invulling vacature DB (penningmeester). Invulling ondernemerszetel CL.
Invulling ondersteunende functie van de voorzitter projectgroep WB.
2. Actie voorzitter: abonnement website subsidieverstrekkers, ter zake eerst contact opnemen
met de penningmeester van BWK, dhr. J. Kroon.
3. Actie: CL. Aandacht voor het voorkomen van uitsterfbeleid Loosduinse markt (wordt door
de gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek meegenomen. Bij een positief resultaat van het
onderzoek, wordt een werkgroep geformeerd).
4. Actie: DB – Manifest 2.0.: agenderen CL 2020, na bespreking in het DB.
5. Actie: DB – Themabijeenkomst CL organiseren i.h.k.v. de communicatie.
6. Actie: CL – inventariseren namen beschikbare huisartsen en tandartsen in Loosduinen en de
namen doorgeven aan het CL-secretariaat.
7. Actie: CL-secretariaat. Aandacht voor presentielijst CL en tijdig reserveren vergaderzalen.
Tevens aan de agenda toevoegen: Ingekomen en uitgaande post.
8. Actie: bewonersorganisaties en wijkberaden: artikel publiceren in wijkkrant over de
Abdijkerk (betreft: artikel van de dominee).
9. Actie: DB. Ideeën t.a.v. de communicatie CL bespreken in het DB. Dhr. Gaans daarbij
betrekken.
10. Actie: CL. Advies en aanbevelingen inzake de Sociale Kaart doorgeven aan de
stadsdeeldirecteur zodat dit kan worden gecommuniceerd met wethouder Van Alphen.
11. Aandachtspunt gemeente DH: communicatie inzake de herontwikkeling van het landgoed
Rosenburg. Ook richting de Notenbuurt tijdige communicatie over het plan om een doorgang
te maken van het landgoed naar de Notenbuurt (actie: dhr. Allaoui).
12. Actie DB – aandacht voor het organiseren van een ‘regenboogactiviteit’ in Loosduinen.
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