
Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 

van dinsdag 14 januari 2015 

 

Aanwezig Dhr. J.F.A. van Gelderen (voorzitter), dhr. S. Develing (Kom Loosduinen), mw. C. van der Kruit (Nieuw-

Waldeck), mw. J. Witsiers (Kraayenstein), dhr. A.J. Rooseboom (Notenbuurt), 

 mw. N. Spaans (BWK), dhr. Boesten (BWK), dhr. S. Bergmans (Houtwijk), 

 mw. R. van Rooij (LOC) en dhr. R. Wekker (DPZ/ Loosduinen) 

Afwezig Dhr. Van den Muijsenberg (met kennisgeving) 

Notulist Linda Immink (www.imminksupport.nl) 

1. Opening en mededelingen 

- De vaste notuliste Marlies van der Heijden is verhinderd. Linda Immink zal de notulen verzorgen. Linda 

gaat in maart in 4 dagen 300 km. fietsen voor het goede doel: de positie van meisjes/jonge vrouwen in 

ontwikkelingslanden structureel verbeteren. Meer info: 

https://www.pifworld.com/en/people/imminksupport/15259 

- Mw. Henkelmann, voorzitter van de Loosduinse Ouderen Commissie is 12 november 2014 overleden. Vele 

jaren is zij als vrijwilliger actief geweest. Naast de LOC, was ze ook actief in het wijkberaad BWK en 

uiteraard in deze projectgroep. Zij is bijna 99 jaar geworden. 

- Het Reglement en Huishoudelijk Reglement van de CL is ter goedkeuring aan B&W gestuurd. 

- Momenteel wordt er binnen het DB gewerkt aan een jaarplan van de CL. Hierin wordt algemeen aangeven 

waar we ons het komende jaar op willen richten. Vanochtend is er een eerste overleg geweest in het DB en 

ook in de eerstvolgende CL zal hierover worden gesproken. 

- Het Activiteitenplan is klaar. Deze wordt op de CL-vergadering van 27 januari door wethouder Ingrid van 

Engelshoven aangeboden aan de voorzitters van de wijkorganisaties. 

- De nieuwe locatie voor de CL-vergaderingen is de trouwzaal van het Stadsdeelkantoor. 

Deze vergadering is vooral bedoeld om terug te kijken op vorig jaar en vooruit te kijken naar dit jaar. 

 

2. Verslag vorige vergadering 11 november 2013 
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 De naam van mevrouw R. van Rooij staat onjuist geschreven bij de aanwezigen. 

 n.a.v. wordt opgemerkt dat in februari gestart zal worden met de bestrating van het winkelcentrum Alphons 

Diepenbrockhof. Complimenten aan de gemeente voor de keurige informatieverstrekking. 

 n.a.v. kan worden medegedeeld dat de stukken rondom de veranderde situatie bij een afslag naar de Uithof 

zijn doorgegeven en dat de verkeerssituatie aldaar zal worden verbeterd. Dhr. Rooseboom zal de WB-leden 

digitaal informeren. 
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N.a.v. punt 3: 

- Wegens bezettingsproblemen is de E-shop in de Geest in Waldeck gesloten. Hierover is een mail gestuurd 

(door de heer Van Schendel (St. VOOR) aan alle belanghebbenden), maar door mevrouw Van der Kruit niet 

ontvangen. Of het verdere consequenties heeft voor de hulp die verleend wordt is niet bekend. Mensen 

kunnen worden doorgestuurd naar o.a. de Henneberg. De Henneberg is per 1 januari een servicepunt XL. 

Daar kunnen alle mensen terecht voor vragen over WMO en daar kan digitaal ingelogd worden. Ook zijn er 

vrijwilligers aanwezig en eventueel een professional. Ook de bibliotheek van Waldeck is een servicepunt 

geworden, maar de communicatie hierover laat te wensen over.  

http://www.imminksupport.nl/


- Er is behoefte aan een totaaloverzicht van de servicepunten op papier. Dhr. Wekker gaat kijken of er 

schriftelijke informatie beschikbaar is, maar de bedoeling is dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt 

van de website van de gemeente. Per wijk is er de vraag hier aandacht aan te geven in de eigen wijkberichten 

en op de eigen website, zodat adressen en telefoonnummers bekend zijn. Aanvullend wordt opgemerkt dat 

het prettig is om ook in de Stadskrant hier aandacht aan te geven. 2015 is voor de gemeente een 

overgangsjaar en laten we gezamenlijk alert zijn en wijzigingen vermelden. 

- Van Marlies van der Heijden ontving de voorzitter twee links naar documenten over cliëntondersteuning: 

http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/files/Informatiekaart%20Clientondersteuning%20Ouderen_0.pdf 

http://www.invoeringwmo.nl/content/vrijwillige-ouderenadviseurs-relatie-tot-wijkteams 
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 Bij BWK staat de naam van dhr. Boesten verkeerd geschreven.  

 De jaarlijkse dag voor ouderen in de Wiekslag is door de Loosduinse Ouderen Commissie georganiseerd en 

valt dus niet onder Kraayenstein. 

 N.a.v. gemeente: Er zijn door de b.o.’s nog geen beschikkingen ontvangen over het jaar 2013. Dhr. Wekker 

deelt mede dat de vaststellingen over 2013 nog via het stadskantoor verlopen en daar zijn wat 

capaciteitsproblemen. Dit is de reden dat het wat langer duurt, maar er is geen reden tot zorg. Voor 2014 

zullen de vaststellingen centraal via het stadhuis georganiseerd worden. 

 

Het verslag wordt, na de aanpassingen, goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist. 

 

 

3. Terugblik jaarwisseling 

DPZ Loosduinen: Dit keer was er € 150,00 minder schade en over het algemeen is het rustig gebleven. Wel was 

er een toename van vuurtjes in drumvaten. Dit is een aandachtspunt voor komend jaar. 

Kom Loosduinen:  Op het Cantateplein & Mecklenburgplein waren wat ongeregeldheden. Op het Cantateplein 

komt komende jaarwisseling weer permanent toezicht. 

Houtwijk: Een rustige jaarwisseling, waarbij de politie heel actief was. BIT team had ook geen pro-

blemen. Om schade aan de brievenbus te voorkomen was deze  afgeschermd door Vestia. 

Kraayenstein Naar verluid is het rustig geweest in de wijk en waren er (voor zover bekend) geen 

ongeregeldheden. Weinig vuurtjes, wel veel gebruik gemaakt van vuurkorven.  

Nieuw Waldeck: Bewoners waren uitgenodigd leuke activiteiten te bedenken, o.a. op de Rossinilaan. Daar 

werd subsidie voor aangevraagd. Deze was in eerste instantie afgekeurd, maar is opnieuw 

ingestuurd. Het was een leuke avond en afgelopen week is er een evaluatie geweest bij het 

wijkberaad. Advies ten aanzien van de subsidie: vraag eerder een vergunning aan, ook de 

politie is hierin strikt. Beste kan hiermee al vanaf de zomervakantie mee gestart worden. 

Notenbuurt: Het vuurwerk begon vroeg op de avond dit jaar. Ook op het Notenplein is het rustig gebleven.  

 

Al met al een goede en rustige jaarwisseling. De georganiseerde activiteiten op het Binnenhof zijn goed 

ontvangen en het was een goede publiciteit voor Den Haag. 

 

 



4. Website Commissie Loosduinen 

Vorig jaar hebben we de hele website via Powerpoint doorlopen. Er wordt geprobeerd de site zo actueel mogelijk 

te houden. De vraag is o.a.: hoe vaak kijken we op deze website? Het blijkt dat de website matig wordt bezocht. 

Wel oogt de website vriendelijker en moeten de projectbeschrijvingen van ROV beter in kaart gebracht worden.  

 

Voor de Notenbuurt draait een pilot van het participatieplatform (soort van forum) op de website van de 

Notenbuurt. Dit wordt eind januari geëvalueerd. Je kunt alleen meepraten (en meekijken) over actuele 

onderwerpen als je ingelogd bent. Voorstel is dit punt te agenderen voor een volgende WB, met als onderlegger 

het evaluatieverslag. Wellicht kan de CL er iets mee en kan het de bewonersorganisaties onderling helpen.  

 

Door dhr. Wekker wordt het idee geopperd de kalender op de CL-website ook te vullen met activiteiten van de 

wijkberaden. 

 

 

5. Evaluatie WB vergaderingen 2014 & punten voor WB vergaderingen 2015 

 

De uitvoering van de Zorg is een groot onderwerp geweest in 2014 en de financieringstoestand hieromtrent. Ook 

de gemeente en patiëntenorganisaties zijn hier nauw betrokken bij geweest. 2015/2016 zijn voor de gemeente 

overgangsjaren. Wel benieuwd naar de issues en welke elementen bij de bewonersorganisaties binnenkomen. 

Florence keek positief uit naar de ontwikkelingen, maar of de thuiszorg dezelfde mening deelt is de vraag. 

Daarnaast zijn de ontwikkelingen interessant rondom de aanvragen die nu gedaan worden. Alle veranderingen 

moeten tijd krijgen om te ontwikkelen en verder door te ontwikkelen. 

De wijkzorgteams zijn opgericht om te kijken naar overige problematieken. Streven is om één aanspreekpunt te 

hebben, waar alle zaken bij elkaar komen. Momenteel zijn 11 teams gestart. 

Dhr. Boesten merkt op dat ook de geldstromen van het Rijk in deze van belang zijn.  

Binnen BWK wordt een groepje gevormd die probeert inzicht te krijgen in wat de gemeente exact met deze 

gelden doet (gespecificeerd op WMO). Als er bijzondere punten zijn, komt het terug in deze vergadering.  

Het onderwerp zal naar verwachting eind 2015 weer in WB worden besproken 

 

“Loosduinen maakt werk van armoede” is een project wat loopt. Goed om de afsluiting van het project te 

agenderen i.o.m. Marjan van Schravendijk (STEK). Zij zal worden uitgenodigd en als ‘onderlegger’ wordt er een 

projectverslag gevraagd. 

 

Er zijn veel ‘Buurthuizen van de toekomst’ opgericht de afgelopen periode. Wat is hier de meerwaarde van en 

wat zijn de resultaten tot nu toe? Afgesproken wordt dit punt te agenderen en hiervoor een gast uit te nodigen. Op 

de website van de gemeente is heel heldere informatie te vinden over de ‘buurthuizen van de toekomst’. 

Overigens hebben deze buurthuizen een éénmalige subsidie gehad om op te kunnen starten en de verdere 

bekostiging moeten ze zelf regelen. 

 

Afgelopen jaar ook uitgebreid gehad over de ontwikkeling van de winkelcentra. Er gebeurt momenteel veel in de 

winkelcentra. Er is behoefte om dit onderwerp ook aan de orde te laten komen in 2015, omdat het ook met de 

leefbaarheid te maken heeft. Er is een winkelmanager en over een tijdje zal gevraagd worden of hij wil 

aanschuiven bij de vergadering. Bij dit onderwerp wordt ook het beheer van openbare ruimtes meegenomen. 

Naar aanleiding van dit onderwerp wordt opgemerkt dat de plaatsing van de ORAC´s is opgestart binnen 

Loosduinen. De gemeente doet dit goed en de buurtbewoners worden goed geïnformeerd. 

 



Andere onderwerpen die genoemd zijn: 

- Kijkduin: dit is een wijk overstijgend project, komt uitsluitend in de CL aan de orde 

- Grote groengebieden: deze zijn aan de orde binnen WB 

De volgorde van de onderwerpen voor de komende WB/vergaderingen zal nog worden bepaald. Er moet ook 

ruimte blijven voor actualiteiten. 

 

Nog een compliment aan de voorzitter: De vergaderingen waren goed voorbereid, ook met externe sprekers. Ook 

het komende jaar zal dit blijvend geprobeerd worden. 

 

6. Ingekomen stukken 

 “Senioren Begeleiding Bohemen” is een huis aan huis folder: “iedereen verdient aandacht en 

ondersteuning”, het leek zorg verlenend maar is een commerciële folder. De folder is niet ontvangen door de 

overige aanwezigen. Punt is: hoe gaan de ouderen hiermee om? Laten voor wat het is op dit moment 

 Niet iedereen ontvangt de nieuwsbrieven van ‘huizen van de toekomst’. Op de website kun je je hiervoor 

aanmelden: http://www.denhaag.nl/home/nieuwsbrief.htm 

 Nieuwsbrief van Kijkduin geeft goede informatie over de ontwikkelingen die daar spelen. 

 

 

7. Rondje bewonersorganisaties & rondvraag 

Kom Loosduinen: 

- Op 4 februari is er weer een gesprek met de gemeente over het aanleggen van zebrabaden, om te kijken of 

deze er alsnog kunnen komen. 

- Het botert niet echt lekker tussen de winkeliers op het Loosduinse Hoofdplein. Vooralsnog wordt dit aan de 

pas aangestelde winkelmanager overgelaten. 

Houtwijk: 

- Op 18 februari om 20:00 uur (in Houthage) wordt er een politieke bijeenkomst georganiseerd met alle 

wijkberaden (ook de gemeente en politieke partijen worden uitgenodigd) om te kijken naar de provinciale 

verkiezingen die in maart zijn. Veel provinciale onderwerpen zijn ook van toepassing op de wijkberaden. 

- Op 19 september is er een WOZ bijeenkomst. 

LOC: 

- Vorige week is er een nieuwjaarsreceptie geweest in de Wiekslag van vrijwilligers ouderenwerk. Dat wordt 

erg op prijs gesteld. 

Kraayenstein: 

- Volgende week woensdag is er weer een bewonersvergadering . Stichting Voor heeft ondersteuning gegeven 

om meer mensen te motiveren naar de vergadering te laten komen. Verzoek is om de uitnodiging ook 

(digitaal) naar de voorzitter ter sturen, zodat het op de site geplaatst kan worden. 

BWK: 

- Vorige week nieuwjaarsreceptie geweest, druk bezocht en de voorzitter heeft een koninklijke 

onderscheiding ontvangen. 

- In Kijkduin is men o.a. bezig met de verbetering van het Atlantic Hotel. 

- De Ogen &Oren-club is met drie man versterkt en is nu voltallig. 18 bewoners zijn de ogen en oren van de 

wijk zijn. N.a.v. wordt gevraagd om dit jaar weer een rapportage te geven in WB, mede ter inspiratie voor 

anderen. 



- De gemeente heeft een groenvisie opgesteld over het kleine groen, daar is bezwaar tegen aangetekend. Wat 

is de stand van zaken van de groenvisie? Dat stuk was een ambtelijk stuk en t.z.t. zal er een definitief stuk 

komen, waarop gereageerd kan worden. Wat nu onderhouden wordt valt onder ‘regulier’ onderhoud en heeft 

niets met voornoemde visie te maken. Het is staand beleid wat nu in uitvoering is. 

Nieuw Waldeck: 

- Veel last van ganzen in de wijk. In samenwerking met de gemeente is een project opgestart. Een deel van de 

ganzen wordt afgevangen en naar Drenthe gebracht, waar ze een nieuw onderkomen krijgen. Hier is een 

voorlichtingsbijeenkomst over geweest die goed is bezocht en uiteindelijk resulteerde dat in een positief 

geluid uit de wijk. Planning is dat aanstaande vrijdag een deel wordt afgevangen. Overigens kunnen de 

ganzen bezocht worden op hun nieuwe plek. 

- Watertuinenproject: Europees verband is de wens te kennen gegeven dat er veel meer schoner water moet 

komen. In Nieuw Waldeck wordt gebaggerd in samenwerking met gemeente en waterschappen. De vroegere 

planten worden weer teruggebracht in de wijk. Diverse vrijwilligers zijn hiermee bezig. 

- Generatietuinproject: veel bezigheden in de grote tuin naast De Geest. O.a. STEK gaat hiermee van start. 

Mogelijk voor eigen gebruik een stukje grond voor bewoners (zodat ze middels stads/landbouw 

zelfvoorzienend zijn). 

Notenbuurt: 

- Door bewoners is een buurtfeest aangevraagd, de subsidie is aan het wijkberaad toegewezen. De WA-

regeling die er is vanuit de gemeente geldt alleen voor vrijwilligers en secundair voor bestuur. Gemeente 

(Jaap Vooys) adviseert om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zelfstandig. Hoe zit dit bij andere 

beraden? Gevraagd wordt of dhr. Rooseboom dit kort en bondig in de mail wil zetten, zodat deze vraag 

uitgezet kan worden bij de CL en kijken hoe andere raden dit doen. 

- Wethouder komt jaarlijks op bezoek in Loosduinen, wat gaat er dit jaar gebeuren? Bewaren voor de 

komende CL-vergadering waar wethouder Ingrid van Engelshoven aanwezig zal zijn. 

 

 

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten, met dank voor alle inbreng en medewerking. 


