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Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 

van dinsdag 12 november 2013 
 

Aanwezig: 
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), de heer  
S. Develing (Kom Loosduinen), mevrouw T. Henkelmann (LOC), de heer Z. Brinkman (Nieuw-
Waldeck), mevrouw N. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), de heer R. Meesters (Houtwijk), 
mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt), de heer M. Molenkamp 
(DPZ/Loosduinen) en mevrouw Y. Bouman (verslag). 
Gasten: mevrouw Andrea Cornets de Groot (Burenhulpcentrale) 
 
1. Opening en mededelingen 
- De heer Van Gelderen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name mevrouw 

Andrea Cornets de Groot en de heer Harry Vogelezang (groep De Mos). De heer Vogelezang stelt 
zichzelf aan de leden voor. Hij is voorzitter in de groep De Mos van het stadsdeel Loosduinen. 
Vanuit de groep De Mos probeert hij ook een positieve bijdrage te leveren, aan alles wat er in 
Loosduinen verbeterd zou kunnen worden. 

- Mevrouw Henkelmann viert a.s. donderdag haar 98e verjaardag. 
- De heer Ligtenberg (Bohemen/Waldeck/Kijkduin).is op 83 jarige leeftijd overleden. 
 
2. Voortgang Burenhulpcentrale 
Toelichting door Andrea Cornets de Groot: 
De burenhulpcentrale (bhc) is 1 jaar geleden van start gegaan. Momenteel maken ongeveer 250 mensen 
in het stadsdeel Loosduinen gebruik van de bhc, waarbij er meer hulpbieders dan -vragers zijn. In 
Houtwijk en Waldeck zijn er minder deelnemers dan in Kom Loosduinen. Ook in het gebied van 
Bohemen, Waldeck en Kijkduin moeten er meer deelnemers geworven worden. De klussendienst is 
opgegaan in de bhc. Soms kan er een kleine bijdrage worden gevraagd bij de klussendienst.  
* Vraag: Is het zichtbaar wie er deelnemers zijn? Nee, alle deelnemers zitten per bhc in de database van 
de centrale, wel zichtbaar voor de helpdeskmedewerkers 
Nieuw in de bhc is het project “kookmaatjes zoeken”. Onlangs heeft er een kookprogramma 
plaatsgevonden met Pierre Wind (KookGym) in “de Geest”. Meer info op www.slimoud.nl. 
Er is een helpdesk bhc in de wijkcentra “de Henneberg”, “Bokkefort” en “de Geest” (i-shop). Hulp 
bieden is een verhaal van 1 op 1. Wanneer men hulp nodig heeft kan men zich via het centrale 
telefoonnummer 070–262 9999 of de web-site (www.burenhulpcentrale.nl) aanmelden. Wat er niet 
gevraagd kan worden is oppassen op kinderen. Als je zelf mantelzorger bent kan je ook om hulp vragen. 
De bhc is er voor jong en oud. In totaal zijn er 21 bhc’s in Den Haag. De kring waar hulp wordt 
geboden is 1 kilometer in de omtrek vanaf het eigen postcodegebied. 
* Vraag: Kan men een klusje weigeren? Ja dat kan wel. 
* Vraag: De buurtkamer in de Notenbuurt is in gevaar. Er vinden te weinig activiteiten plaats en dreigt 
gesloten te worden. Wat kunnen we doen om de buurtkamer open te houden? Op de web-site van de 
burenhulpcentrale een oproep plaatsen, met het verzoek om activiteiten te organiseren. 
Iedere deelnemer/vrager krijgt van de burenhulpcentrale een pasje om zich te legitimeren. Wanneer 
iemand een oproep doet bij de i-shop wordt die via de centrale gematched aan  een andere deelnemer 
van de BHC. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk klusjes in het eigen postcodegebied 
plaatsvinden. Iedereen staat geregistreerd bij de burenhulpcentrale, zowel de hulpvrager als de 
hulpbieder. 
 
Volgens de heer Brinkman zijn de mensen die de burenhulpcentrale bellen, mensen die eenzaam zijn! 
 
Het lidmaatschap is gratis, en het pasje is tevens een kortingspasje. Aan de winkeliers van Loosduinen 
zal gevraagd worden of zij ambassadeur van de burenhulpcentrale willen worden. 
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De nieuwsbrief van de burenhulpcentrale wordt digitaal aangeleverd. Via Facebook kan je ook in 
contact komen met Andrea Cornets de Groot. Via de wijkkrantjes zal de burenhulpcentrale gepromoot 
gaan worden. 
De voorzitter bedankt mevrouw Cornets de Groot voor haar toelichting, en hoopt haar volgend jaar 
weer te zien in deze projectgroep met een voortgangsrapportage. 
 
3. Verslag vorige vergadering 17 september 2013 
Blz. 2, punt 2, Voortgang stichting VOOR: De kwartaalrapportages zullen ook aan de Commissie 
Loosduinen worden gestuurd. 
 
4. Voortgang Buurtserviceteams 
Toelichting door Marc Molenkamp. 
Het project “Den Haag Schoon” bestaat niet meer. De buurtserviceteams zijn uitgebreid (in totaal zijn er 
nu 60 teams). De invulling van de teams bestaat uit mensen die met behoud van hun uitkering, nu in 
vaste dienst zijn bij de Dienst Stadsbeheer, als re-integratietraject. Het veeg & straatbedrijf maakt 
gebruik van glutton’s (zwerfvuilstofzuigers). Voor een melding van overlast van zwerfvuil e.d. kan het 
telefoonnummer 14070 worden gebeld. De meldingen komen vervolgens binnen bij het stadsdeel en die 
verdeelt de taken naar de betreffende teams. 
Het verschil tussen een handhavingsteam en een buurtserviceteam:. 
Een handhavingsteam bestaat uit medewerkers van de Gemeente Den Haag die zorgen voor een schone 
en veilige stad. Overtreders worden bekeurd. 
Een buurtserviceteam bestaat uit een groep medewerkers die zichtbaar en actief in de buurt aanwezig is 
met klein materieel (bezems, knijpers, witte plastic zakken etc.) om de straat zo schoon. Er zijn altijd 
dingen voor verbetering vatbaar, dus graag alles melden via 14070. In Houtwijk is het buurtserviceteam 
nog niet echt effectief. Er is een vast team die daar de wijk schoonmaakt, en ook zijn de Gulden 
Klinkerprojecten weer opgestart. Per 1 januari 2014 zal het Handhavingsteam gaan werken vanuit het 
politiebureau in de Aaltje Noorderwierstraat. 
 
5. Ingekomen stukken 
- Nieuwsbrief Wijkberaad Notenbuurt. 
- Nieuwsbrief Karsten Klein. 
- Uitnodiging Stadsdeelplan. Tijdens de laatste CL vergadering, 3 december a.s. zal het plan 

besproken worden. Vóór 15 november graag een reactie op het concept geven. 
- De winterregeling in de Zilverstraat is weer van start gegaan. Vanuit de CL participeert de heer Van 

Gelderen. 
 
6. Rondje bewonersorganisaties 
* Dhr. Bakker (Kom Loosduinen):  
- Er is een nieuw krantje gemaakt. 
- We krijgen 2 nieuwe bestuursleden, want er stoppen er 2 mee. 
- Volgende week donderdag is de bewonersvergadering – de aanwezigen krijgen een attentie 

aangeboden i.v.m. het 90 jarig bestaan. 
- Het project Ockenburgh loopt. 
* Dhr. Rooseboom (Notenbuurt): 
- Nieuwsbrief Buurtkamer Notenbuurt. 
- Betaald parkeren in 2014 
- Bestemmingsplan Rosenburg (Gamma locatie). Er ligt een beroep bij de Raad van State. 
- We moeten nieuwe bestuursleden zoeken. 
- Het café op het Notenplein gaat weer open. De buurtbewoners zijn hier niet blij mee, en gaan 

mogelijk actie voeren. 
- De ORAC’s op de Thorbeckelaan zullen alleen aan de even huisnummers ingevoerd worden. 
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* Mw. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin): 
- 31 oktober j.l. bewonersoverleg gehad en er waren ongeveer 70 mensen aanwezig. 
- De winkeliersvereniging Alph. Diepenbrockhof bestaat 50 jaar. In 2014 zal hier een feest 

georganiseerd worden, waar ook de  bewonersorganisatie aan zal deelnemen. 
- Het Maris college bouwt een nieuwe school. De bewonersorganisatie was hier niet van op de 

hoogte. 
- Het Piet Vinkplantsoen ziet er goed uit. 
- Aan het eind van de maand zal er een nieuwe website van start gaan. 
* Dhr. Meesters (Houtwijk):  
- 4 weken geleden is er een algemene ledenvergadering geweest. Uitgenodigd waren de brandweer, 

burenhulpcentrale en de politie. Het betaald parkeren is besproken. 
- We zijn verhuisd van kamer in het complex Houthaghe, dat is een hele verbetering. 
- De samenwerking met Houthaghe loopt goed. Er zijn fitness apparaten geïnstalleerd voor de 

bewoners. 
- Het wijkberaad gaat samen met Houthaghe een nieuwjaarsreceptie houden. 
* Mw. Henkelmann (LOC): 
- De dag van de ouderen zou gevierd worden in oktober maar is niet doorgegaan. Deze dag zal nu 

plaatsvinden op 13 december met het kerst-idee in “de Wiekslag”. 
- 3 maal per jaar komt er voor vrijwilligers een boekje uit “Wegwijs”. 
* Dhr. Brinkman (Nieuw-Waldeck): 
- 19 november is er de bewonersvergadering. Aan de orde zal o.a. komen: Komt de Tuinenbuurt bij 

Nieuw-Waldeck of niet? 
- We zijn een jaarprogramma aan het schrijven – wie doet wat in de wijk. 
- Waterschap – water wordt minder (de kwaliteit), er zit iets niet goed. 
- 23 november in “de Geest” een beurs met verkoop van zelfgemaakte spullen. 
* Mw. Zee (Kraayenstein): 
- De Molenweide is een kindvriendelijke wijk. De bewoners hebben samen met de gemeente de 

speeltuin ingericht. 
- Afgelopen zaterdag is het Halloweenfeest geweest. 
- Er kunnen weer kersstukjes gemaakt worden. 
- Er is een nieuwe secretaris aangetreden, mevrouw J. Witsiers. Ook komt er nog een nieuwe 

voorzitter. 
 
7. Rondvraag 
Dhr. Molenkamp: 
- Graag de basissubsidie aanvragen voor 1 december 2013. 
- Jaarwisseling – als de bewonersorganisaties iets willen organiseren kunnen zij hiervoor subsidie 

aanvragen. 29/30/31 december zal de politie extra maatregelen nemen. 
- 29 november is er in “de Geest” een klein gesprek, het gaat over vrijwilligers. 
Dhr. Brinkman:  
Het project “Loosduinen maakt werk van armoede” heeft een boekje gemaakt, maar. het mag schijnbaar 
nog niet uitgegeven worden. De voorzitter zal dit nagaan. 
 
8. Sluiting 
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Afspraken:         Aktie 
- Nagaan waar het boekje “Loosduinen maakt werk van armoede” is. Voorzitter 
 


