
Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 24 januari 2012 

 
Aanwezig: 
De heer. J.F.A van Gelderen (voorzitter); de heer. C. de Zeeuw(portefeuillehouder DB); de heer 
J.H. Bakker (Kom Loosduinen); mevr. B.J. Stigter (Houtwijk); de heer A. Roosenboom 
(Notenbuurt) ; mevr. T. Zee (Kraayenstein); mevr. N. Spaans (Walboduin); mevr.  T. Henkelman 
(LOC); de heer R. Wekker (DPZ-Loosduinen); de heer M. Molenkamp ( DPZ-Loosduinen);  
 
Afwezig: 
De heer L. Holleman (Nieuw-Waldeck); 
 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 
Mededelingen: 
- Notulist wordt door ziekte van mevr. Krol waargenomen door de heer De Zeeuw 
- Het voormalig lid de heer E. Openty is op 6 januari overleden. 
- Het wijkberaad Tuinenbuurt is per 1 januari 2012 opgeheven. Het gebied is ondergebracht bij het 

wijkberaad Nieuw Waldeck. 
- Er is in het Dagelijks Bestuur een bespreking geweest over het hondenlosloopgebied in 

Ockenburg met de stichting Prohond. Kom Loosduinen zal n.a.v. dit gesprek een inloopavond 
hierover organiseren. 

 
2. Verslag vorige vergadering 8 november 2011 
- Ad 2: De naam van mevr. De Geus in het verslag wordt gewijzigd in Geusebroek. Het blijkt dat 

het door haar toegezegde stukje voor de wijkbladen en nog niet door de bewonersorganisaties is 
ontvangen. De voorzitter zal e.e.a. nagaan. 

- Ad 3: Het onderwerp Veiligheid dient aangevuld te worden dat bewoners contact kunnen zoeken 
met het jongerenwerk en de politie. 

- Ad 5: Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het project Armoedebestrijding 
- Ad 7: De scheiding van de kosten voor wonen en zorg  zal gelden vanaf 1 januari 2014. 
 
3. Inventarisatie agendapunten voor komende WB-vergaderingen: 
- Den Haag Schoon, zie ook de website 
- Resultaten en planning van activiteiten van Stichting Voor en Stichting Boog. In 2012 zal Boog 

ophouden als zelfstandige Stichting te bestaan.  
- Toewijzingsbeleid van woningen door Corporaties aan Parnassia 
- Project Oog en Oor 
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4. Ingekomen stukken 
- 2 februari is er een bijeenkomst over het Buurthuis van de Toekomst. Bedoeling is dat 

sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar 
samenwerken. 

- Bezuinigingen voor de Commissie Loosduinen vanwege gemeente voor 2013 € 7.000,00 en dat 
eveneens voor het jaar 2014. 

 
5. Voortgangslijst Commissie Loosduinen 
De werkgroep Openbaar Vervoer zal worden ingebracht bij de Projectgroep ROV. 
 
6. Terugblik jaarwisseling 
Uit het verslag van de decentrale ACON blijkt o.a.: 
- Het jongerenwerk is in de voorfase zeer actief geweest. 
- De BIT’s hebben veel waardevolle informatie aangeleverd bij de politie. 
- Door de goede samenwerking tussen o.a. de jongerenwerkers, politie en medewerkers van het 

stadsdeelkantoor is de jaarwisseling in Loosduinen positief, beheersbaar en, op enkele gevallen 
na, heel erg rustig verlopen.  

 
7. Stand van zaken privatisering stadsboerderijen 
Mevr. Waanders heeft een brief geschreven en signaleerde het aantal lage bezoekers. Het blijkt dat 
de reden voor een evt. sluiting achterstallig onderhoud is. Het is de bedoeling om het beheer en de 
exploitatie te privatiseren. Volgens een brief van de gemeente Den Haag krijgen 
bewonersorganisatie(s) hierin inspraak. Voor zover bekend hebben 85 belanghebbenden 
‘gesolliciteerd’. In juli zal vermoedelijk de toewijzing plaatsvinden.  
 
8. Stand van zaken subsidieaanvragen activiteiten (nieuwe subsidieregeling) 
Er zijn bij de gemeente nog geen aanvragen ingediend. Geadviseerd wordt om aanvragen digitaal in 
te dienen. Spoed is geboden. Walboduin heeft de aanvragen in concept gereed. 
De vergoeding aan vrijwilligers is vervallen.  
 
9. Rondje bewonersorganisaties 
- Kraayenstein heeft 2 BIT-teams. 
- Aanvragen zijn gedaan voor portofoons voor Houtwijk, Kraayenstein en Nieuw-Waldeck.  
- In Walboduin is er veel enthousiasme voor het project Oog en Oor 
- Planning is voor buurtvertegenwoordigers in Houtwijk en Nieuw-Waldeck. Gevraagd wordt of 

het mogelijk is aparte subsidie te vragen voor de buurtvertegenwoordigers.  
 
10. Rondvraag 
Het gemeentelijk project gebiedsontwikkeling is gestopt. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 


