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Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 5 maart 2013 

 
Aanwezig: 
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), de heer S. Develing 
(Kom Loosduinen), de heer R. Meesters (Houtwijk), de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevrouw 
T. Zee (Kraayenstein), de heer R. Wekker (DPZ/Loosduinen), mevrouw H. Epping (Notenbuurt), en 
mevrouw Y. Bouman (verslag). 
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw T. Henkelmann (LOC), mevrouw N. Spaans (Bohemen, 
Waldeck en Kijkduin). 
Gasten: de heer drs. D. Barents (voorzitter stuurgroep Project “Loosduinen maakt werk van 
Armoede”) en de heer K. Buist (projectleider). 
 
1. Opening en mededelingen 
De heer Van Gelderen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de gasten de 
heren Barents en Buist.  
 
2. Project “Loosduinen maakt werk van Armoede” 
Op maandag 4 maart 2013 is de kick-off van dit project gegeven. Dit project zal 1½ jaar gaan duren en 
na deze tijd zal bekeken worden wat de resultaten zijn. De voorzitter geeft het woord aan de heer 
Barents. 
 
De heer Barents geeft een terugblik hoe dit project tot stand gekomen is. 
In 2010 is er een vergadering georganiseerd met als vraag: is er wel/geen armoede in Loosduinen? Dit 
probleem was niet zichtbaar. Er zijn veel signalen gekomen vanuit o.a. de Bethelkerk en de heer 
Wekker, dat er wel degelijk sprake is van armoede in Loosduinen. 
Naar aanleiding hiervan is, samen met o.a. de Stichting BOOG & VÓÓR Welzijn een project ontstaan. 
Vanwege de bezuinigingen kon Sociale Zaken dit project niet financieren. Het plan van aanpak is 
omgebouwd tot een diaconaal project (mede mogelijk omdat een bewoonster uit Loosduinen een 
legaat heeft geschonken voor de arme mensen in Loosduinen) en co-financiering van de gemeente. 
 
De heer Keest Buist is sinds 1 februari Projectleider en geeft een vooruitblik op dit project. 
Armoedebestrijding in gebieden waar armoede veel voorkomt zijn: Houtwijk, Kraayenstein en De 
Tuinenbuurt. Hoe ga je dit aanpakken? O.a. via bewonersorganisaties wil men in contact komen met 
mensen die in de problemen zitten. Wanneer is het doel bereikt? Eens in de vier maanden moet de 
projectleider een voortgangsrapportage aan de stuurgroep presenteren. 
 
• dhr. Bakker (Kom Loosduinen): Welke mensen hebben het moeilijk? 

Mensen kunnen door allerlei omstandigheden in de problemen/armoede terechtkomen. Mensen die 
werkeloos thuiszitten, door ziekte, mensen die niet met geld om kunnen gaan  

• mw. Zee (Kraayenstein): Zijn er ook oudere mensen die armoede hebben? Graag meer informatie 
geven aan de oudere mensen, wat er gebeurt als je alleen komt te staan. Niet alle oudere mensen 
hebben een computer om iets op te zoeken. Er is veel eenzaamheid onder oudere mensen, zij leggen 
niet gemakkelijk contact met andere mensen. 
Er is wel degelijk ook armoede onder ouderen. In de Loosduinse Krant verschijnt maandelijks een 
artikel over armoedebestrijding in de wijk Loosduinen. 

• dhr. Meesters (Houtwijk): Soms is het moeilijk om armoede te herkennen, mensen kunnen 
problemen verbloemen? Hoe kunnen wij mensen in armoede herkennen? 
Met verschillende technieken zal dit in dit project aan de orde worden gesteld. 
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• mw. Epping (Notenbuurt): Een arts heeft een beroepsgeheim! 
• dhr. Wekker (DPZ/Loosduinen): Men kan wel signaleren herkennen. Mensen in armoede durven 

niet naar buiten, kinderen gaan niet naar een club. Deze mensen moeten doorverwezen worden met 
de juiste informatie. 

• dhr. Brinkman (Nieuw-Waldeck): Vanuit Nieuw-Waldeck wordt er wel hulp geboden aan mensen 
met problemen.  

 
De heer Barents vertelt dat er in Segbroek veel succes is behaald door o.a. het bereiden van maaltijden 
voor mensen met problemen. D.m.v. de I-shops wordt ook geprobeerd zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. De wijkberaden kunnen contact houden met de heren Barents en Buist. De voortgang van dit 
project zal niet tijdens elke vergadering van WB besproken worden, maar ook op de website van de 
Commissie Loosduinen zal regelmatig informatie over de voortgang van het project worden geplaatst. 
Over een jaar zal dit project weer in WB worden geagendeerd. 
De heer Barents is bereikbaar via telefoonnummer: 070 – 4490529 / 070 - 7802281, e-mail: 
dbarents@ziggo.nl. De heer Buist is bereikbaar op telefoonnummer: 070 – 3181630 
Afgesproken wordt dat de heren Barents en Buist regelmatig de Commissie Loosduinen zullen 
informeren over de voortgang van het project. 
De voorzitter bedankt de heren voor hun toelichting en wenst ze veel succes met dit project. 
 
3. Verslag vorige vergadering 22 januari 2013 
Blz. 1, punt 4: Ton Barends = Don Barents. 
 
4. Ingekomen stukken 
- Jaarverslag Projectgroep Welzijn en Beheer  

Blz. 1 Onder het kopje 24 januari, 1ste zin, zal de laatste zin nader bekeken worden 
Blz. 3 Onder het kopje 6 september, 2de zin, Pasrnassia moet zijn Parnassia 

- E-mail van de heer Brinkman van 28 januari 2013. Hiervan zijn veel punten teruggekomen in de CL 
vergadering van 19 februari 2013. 

- Uitnodiging Ontmoetingsavond Buurthuis van de Toekomst op 27 maart 2013 met wethouder 
Karsten Klein in Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 in Den Haag. 

- Op 8 maart 2013 zal het nieuwe clubhuis van Quick, dat ook Buurthuis van de Toekomst zal zijn, 
worden geopend. 

- PEP – 26 februari 2012: Training Haagse Helden. 
 
5. Rondje bewonersorganisaties 
Kraayenstein, mw. Zee: 
- Het BIT-team loopt ‘s-nachts. 5 mensen hebben zich aangemeld om mee te helpen. 
 
Nieuw Waldeck, dhr. Brinkman: 
- Rapport inventarisatie Groen. Op 22 februari heeft hier een vergadering over plaatsgevonden. Alle 

CL-leden krijgen een kopie van het verslag van deze vergadering. 
- Op 16 maart is er de snoei/bloei actie i.s.m. de gemeente. 
- Op 16 april is er een bewonersavond. 
- Er loopt een afstudeerproject over waterkwaliteit. 
- De subsidies komen binnen. 
 
Notenbuurt, mw. Epping: 
- Er komt een gesprek met de bewoners omtrent het parkeren, o.a. 1 richting parkeren 

(Okkernootstraat); schuin parkeren in de Walnootstraat. 
Er komt betaald parkeren. 
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Houtwijk, dhr. Meesters: 
- Het pand op de Oude Haagweg hoek Walnootstraat is van een particuliere eigenaar en zit onder de 

graffiti. Het staat al geruime tijd in de verkoop. Dit pand graag meenemen in het graffiti-project. 
Wijkberaden kunnen zich gratis aanmelden voor het graffiti-project. 

- 15 april is er in Houthaghe een Algemene Ledenvergadering. 
- 22 juni is er een Mid-Summer Party in Houthaghe. 
- Het Project Groen Actie leeft ook in Houtwijk. Er kan nog wel meer aandacht aan worden 

gegeven. 
 
Kom Loosduinen, dhr. Bakker/dhr. Develing: 
- Het subsidiegeld komt binnen. 
- 29 juni wordt er een feestelijke bijeenkomst op het Loosduinse Hoofdplein georganiseerd met o.a. 

een old-timerdag. 
- In Ockenburgh is men druk bezig met het leggen van kabels. 
 
DPZ/Loosduinen, dhr. Wekker: 
- 1 april 2013 aanhouden als uiterste datum voor de afrekening van de subsidies over 2012. 
 
6. Rondvraag 
Kraayenstein, mw. Zee: 
- 90 jaar (CL) Loosduinen. Kan iedereen als vrijwilliger aan het feest deelnemen? 

In de komende CL kan hier meer over verteld worden. 
 
Houtwijk, dhr. Meesters: 
- Wat kunnen wij als WB voor advies geven op het project van Armoede. De voorzitter zegt dat de 

inleiding bedoeld was om de bewonersorganisaties te informeren. 
 
Nieuw Waldeck, dhr. Brinkman: 
- Wat doet de Loosduinse Ouderen Commissie (LOC)? De voorzitter zegt dat de LOC onderdeel van 

Stichting VÓÓR is. Aangezien mevr. Henkelman niet aanwezig is, kan geen goede inhoudelijke 
informatie worden gegeven. 

- Er staan 5 bezoeken gepland van de Wethouder in de middag. Heeft de CL o.a. op de 
data/tijdstippen invloed gehad. De voorzitter: nee. 

 
DPZ/Loosduinen, dhr. Wekker: 
- Het volgende Klein Gesprek is op 19 april 2013, onderwerp is Oud-Loosduinen. 
- Volgende week (13 maart) wordt er een convenant getekend: Veilig Schoolklimaat, in het Wellant 

College in Madestein. 
 
7. Sluiting 
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Afspraken/besluiten Aktie 
� De heer Keest Buist als agendalid noteren Voorzitter 
� Informatie doorgeven hoe men wijkbewoners kan motiveren dhr. Meesters 

om mee te doen met het Groen-project. 


