Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
dinsdag 10 maart 2015
Aanwezig

Afwezig
Gasten

dhr. H. van Gelderen (voorzitter), mw. T. Zee (Kraayenstein), mw. C. van der Kruit
( Nieuw-Waldeck), mw. R. van Rooij (LOC), dhr. S. Bergmans (Houtwijk),
dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. F. Boesten (Bohemen, Waldeck en Kijkduin) ,
dhr. R.Wekker (stadsdeelkantoor Loosduinen), mw. N. Spaans (Bohemen, Waldeck en
Kijkduin), mw. M. van der Heijden (notulist)
dhr. A. Rooseboom (Notenbuurt), dhr. H van den Muijsenberg (DB)
mw. A. van Evert (gemeente Den Haag)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom voor de gast, mw. Van Evert.
Hij licht toe dat het agendapunt over de ORAC’s is komen te vervallen doordat er vanavond over
de plaatsing van Orac’s een voorlichtingsbijeenkomst in Bohemen is.
De informatie over dit onderwerp is wel meegestuurd met de agenda. Daarin wordt o.a. een
document met risnummer genoemd. In dat document staan de precieze plekken waar de orac’s
komen.
Voor de volgende vergadering zal het punt opnieuw op de agenda staan.
2. Beleid en uitvoering Buurthuis van de Toekomst
Met name vanuit het wijkberaad Bohemen Waldeck en Kijkduin (BWK) zijn er vragen gesteld
over het onderwerp. Mw. Martens, gemeente Den Haag, heeft schriftelijk antwoord gegeven aan
de voorzitter op die vragen, maar vanavond zal mw. Anne van Evert het onderwerp toelichten en
tevens ook andere vragen beantwoorden.
1. Waarom Buurthuizen van de Toekomst?
Het concept Buurthuis van de Toekomst dateert al van enkele jaren geleden. Doelen zijn
bezuiniging, efficiënter gebruik van bestaand maatschappelijk vastgoed, samenwerking tussen
verschillende organisaties en (vrijwilligers)initiatieven, en meer verschillende voorzieningen
voor bewoners op niet al te grote afstand. Later is daar bijgekomen het doel dat
zorginstellingen hun deuren meer open gaan zetten voor buurtbewoners en andere groepen.
2. Wat maakt een accommodatie tot een potentieel Buurthuis van de Toekomst?
Elke goed functionerende accommodatie/ organisatie, die nu een monofunctie heeft (nl. eén
bepaalde doelgroep op eén bepaalde manier bedient, bijvoorbeeld een sportvereniging of een
zorginstelling) en die in potentie een multifunctionele accommodatie kan worden, kan een plan
indienen om BvdT te worden.
3. Volgens welke criteria wordt de titel ‘Buurthuis van de Toekomst’ toegekend?
De titel wordt toegekend als de betreffende organisatie
- kan laten zien dat ze met een aanbod gaat komen dat breed is in de zin dat er andere
doelgroepen en andere organisaties bereikt worden en gebruik gaan maken van de
accommodatie en dat er een gedegen, toekomstbestendige samenwerking tot stand is
gekomen met en tussen die (vrijwilligers)groepen en organisaties
- een aanvulling betekent op het bestaande arsenaal BvdT in het stadsdeel
- niet te dicht bij andere BvdT gesitueerd is.
De heer Bakker geeft het voorbeeld van sv Houtwijk die alle dagen zijn faciliteiten openstelt
voor de buurtbewoners en voor kinderen uit de buurt en waar een Indische voetbalorganisatie
haar eigen wedstrijden speelt. Hij nodigt mw. Van Evert uit een keer een kijkje te komen
nemen.
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4. Het lijkt soms dat organisaties Buurthuis van de Toekomst willen worden omdat er een leuke
subsidie te behalen valt. Klopt die indruk?
Mw. van Evert benadrukt dat aanvragen heel kritisch bekeken worden vanuit verschillende
disciplines en dat na toekenning van de titel er ook vinger aan de pols wordt gehouden.
Er zijn ook initiatieven die geen subsidie nodig hadden of hebben gekregen.
In de bijlage bij de vergaderagenda wordt gesproken over drie subsidieregelingen waaruit de
gemeente een bijdrage kan geven aan organisaties die BvdT willen worden. Mw. Martens kan
meer informatie geven over deze regelingen.
5. Welke accomodaties in Loosduinen zijn nu Buurthuis van de Toekomst of zullen dat worden?
Komen er nog meer Buurthuizen van de Toekomst in het stadsdeel?
Als de BvdT, die nu nog in oprichting zijn, eenmaal operationeel zijn, is het stadsdeel
voldoende voorzien, aldus mw. Van Evert. Een overzicht van de huidige BvdT is te vinden op
de website van de CL bij het nieuws van Welzijn en Beheer. Sv Die Haghe en The Hungry
Mind gaan samen tot één BvdT. Woonzorgcentrum (wzc) Loosduinse Hof komt er nog bij en
ook verpleeghuis Houtwijk. Stadsboerderij Pluk en wzc Duinhaghe voldoen nog niet aan de
criteria. Er komen geen nieuwe BvdT bij in het stadsdeel maar de gemeente zal wel de
ontwikkeling en verbetering van de bestaande blijven bewaken, evalueren en stimuleren.
6. Is er ergens een overzicht welke groepen en activiteiten nu waar in het stadsdeel plaatsvinden?
Mw. Van Evert werkt aan een dergelijk overzicht maar voorlopig nog voor zichzelf.
7. Kun je objectief vaststellen of een BvdT zich in de goede richting ontwikkelt? Hoe wordt
beoordeeld of na verloop van tijd de accomodaties nog altijd de titel verdienen?Worden
bewonersorganisaties bij de beoordeling betrokken?
De gemeente heeft nog niet een uitgewerkte vorm voor het monitoren en beoordelen. Bekeken
zal worden of de gestelde doelen binnen de afgesproken termijn behaald worden en signalen
van bewoners tellen zeker mee.
8. Kan wijkberaad BWK ook een plan indienen om Buurthuis van de Toekomst te worden?
Wijkberaad BWK heeft namelijk moeten besluiten om haar huisvesting te halveren omdat nogal
wat activiteiten, die voorheen in hetzelfde gebouw plaatsvonden, o.a. vanwege een lagere
huurprijs verhuisd zijn naar andere accomodaties, alle Buurthuis van de Toekomst.
Vanuit de gemeente is het inderdaad de bedoeling dat er verschuivingen plaatsvinden als dat
een breder en tegelijk efficiënter aanbod betekent. Volgens Dhr. Wekker hadden de
organisaties die vertrokken zijn uit het gebouw van het wijkberaad BWK meerdere redenen om
te willen verhuizen. Mw. Van Evert wil niettemin graag deze ontwikkelingen horen om ze mee
te nemen in het vormgeven van het beleid m.b.t. BvdT.
Het Wijkberaad is al een multifunctionele instelling en behoort daardoor sowieso niet tot de
accomodaties die BvdT kunnen worden.
9. Tegelijk zijn er ook berichten dat de BvdT soms relatief hoge huren vragen. Zijn er
normeringen voor de huurprijzen die de Buurthuizen van de Toekomst kunnen vragen?
Er is door de gemeente een onder- en bovengrens gesteld. Mw. van Evert zoekt deze informatie
op en stuurt deze aan de voorzitter.
10. Blijft een Buurthuis van de Toekomst altijd van de Toekomst?
De titel is eigenlijk bedoeld om aan te geven dat een organisatie eraan werkt om een multifunctionele accommodatie te worden.
11. Welke ontwikkelingen zijn nog te verwachten?
Schoolgebouwen of delen ervan worden al steeds vaker ook door andere doelgroepen gebruikt.
De verwachting is dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten.
De voorzitter dankt mw. Van Evert voor haar aanwezigheid en benadrukt nogmaals dat de
bewonersorganisaties graag betrokken willen zijn bij de evaluatie van de verschillende BvdT.
Mw. Van Evert neemt dat ter harte.
Zowel de antwoorden van mw. Martens op de vragen van het wijkberaad BWK als het
projectdossier worden aan ieder toegestuurd. De voorzitter draagt daarvoor zorg.
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3. Verslag vorige vergadering 13 januari 2015
Pagina 1:
- de vergaderdatum moet aangepast.
- de laatste zin bij punt 1. is ook een mededeling.
- n.a.v. punt 1: het activiteitenplan is al op de nieuwjaarsreceptie overhandigd.
- n.a.v. punt 2: morgen is er overleg tussen wijkberaad BWK en winkeliersvereniging en
architect over de herinrichting van de binnenhof van het winkelcentrum Alphons
Diepenbrockhof.
Pagina 2:
- 2e zin wordt vervangen door: Dhr. Wekker geeft aan dat er zoveel mogelijk gebruik
gemaakt wordt van de website van de gemeente.
- 4e zin wordt vervangen door: Aanvullend wordt opgemerkt dat ook in de Stadskrant hier
aandacht aan is besteed in 2014. Deze krant is ook via de website van de gemeente te
downloaden.
Pagina 3:
- n.a.v. punt 4: er staat nu op de website een lichtkrantje met actuele informatie.
- n.a.v. punt 4: een verzoek wordt gedaan om de pilot participatieplatfom nog een keer op de
agenda van de CL te plaatsen omdat er in Nieuw-Waldeck veel vragen over zijn.
- punt 5: derde alinea (1 zin) vervalt.
- n.a.v. punt 5 wordt opgemerkt dat er vragen leven over de huurprijzen voor pop-up winkels
in het winkelgebied Loosduinse Hoofdplein. Deze huren zijn namelijk lager dan voor de
vaste winkeliers.
4. Concept WB-jaarverslag 2014
Opgemerkt wordt dat dhr. Witsiers vervangen moet door mw. Witsiers en dat de naam van de heer
Boesten verkeerd geschreven staat.
5. Rondje bewonersorganisaties
Nieuw-Waldeck
- Er is een nieuw project: ‘De soepkar komt eraan’.
Tot 18 maart zijn er in de wijk diverse bijeenkomsten rond de zg. soepkar. In het verleden
zijn weleens met hetzelfde doel terrasjesmiddagen georganiseerd. Het doel is dat bewoners
binnenkomen voor een kopje soep of een andere warme consumptie. Het wijkberaad wil
dan met hen in gesprek raken over wat ze leuk vinden om te doen, wat ze nog missen in de
wijk en waarmee het wijkberaad hen evt. kan helpen. Vanmiddag was de eerste
bijeenkomst en er zijn meerdere bewoners binnengelopen. Zij kunnen de folder meenemen
waarmee ze hun reactie kenbaar kunnen maken.
In het project wordt samengewerkt met de Buren Hulp Centrale en VÓOR Welzijn.
- De helft van de overlastgevende ganzen is afgevangen en naar Drenthe verhuisd.
Kraayenstein
- Voor de bewonersvergadering van 21 januari is veel geworven en er waren dan ook zo’n 50
bewoners. De wensen die vooral naar voren kwamen gingen over bomen en bestrating.
Mensen hebben werkgroepen gevormd en samen de bomen en de bestrating in de wijk
bekeken. Er is een petitie opgesteld en men beraadt zich aan wie ze die gaan aanbieden.
- Daarnaast zijn er bewoners die een feest willen gaan organiseren.
- Mw. Zee wil graag dat dhr. Van Gelderen een keer met haar naar de website kijkt van de
bewonersorganisatie (b.o.)Kraayenstein. Zij maken in april een afspraak.

3

Bohemen, Waldeck en Kijkduin
- De b.o. heeft nu een website: www. wijkberaadbwk.nl. De wijkvereniging heeft een eigen
website.
- Op 9 mei zal er een gezellige middag zijn waarna een receptie vanwege het 70 jarige
bestaan van de wijkvereniging. De burgemeester zal dan te gast zijn..
- De thema-ochtenden lopen goed. Gemeente en kranten plaatsen de informatie erover.
Loosduinse Ouderen Commissie
- De commissie beraadt zich over haar toekomst. Dhr. van Gelderen stelt voor om de relatie
tussen LOC en de stedelijke ouderencommissie (een) volgende keer op de agenda te plaatsen.
Houtwijk
- 18 februari was er een bijeenkomst over de Provinciale Staten. TV-West was aanwezig
alsmede ongeveer 15 bewoners.
- 11 juli is er een jongerenfestival in Wijkpark Bokkefort i.s.m. het Haags Popcentrum .
Kom Loosduinen
- Er is een overleg geweest met de winkelmanager over het winkelgebied Loosduinse
Hoofdplein. De muziektent van Kijkduin wordt mogelijk tijdelijk op het plein geplaatst en
er zullen meer activiteiten georganiseerd worden waaronder een brommerdag.
6. Rondvraag
- Dhr. Bakker heeft gehoord dat de biljartmogelijkheid in de Henneberg zal worden
gesloten. Hij wil aandacht vragen voor het belang van deze voorziening. Er is nergens
anders in de wijk een mogelijkheid om te biljarten.
Dhr. Wekker licht toe dat i.h.k.v. de WMO per stadsdeel servicepunten worden ingericht
waarvan één een servicepunt XL is. In Loosduinen komt dit servicepunt in de Henneberg.
In een servicepunt XL is een professional aanwezig en kunnen meer diensten verleend
worden. Bewoners kunnen met de professional een gesprek hebben over hun vragen en evt.
problemen. In de Henneberg zijn beneden nu een I-shop en een Centrum voor Ouderen. De
Henneberg is laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en er zijn mogelijkheden om met
bewoners apart te gaan zitten zodat privacy mogelijk is.
Er komt een verbouwing van de benedenruimte om dit alles te kunnen realiseren. Het biljart
moet mogelijk naar een andere locatie maar er zal in ieder geval een andere locatie komen!
VÓOR Welzijn draagt daarvoor zorg.
Mw. De Rooij benadrukt dat het niet alleen om het biljarten gaat. Het gaat ook om een plek
om elkaar te ontmoeten. Zij stelt daarom voor de gespreksruimte(s) voor het Servicepunt
XL op de bovenverdieping te realiseren zodat er meer kans is dat het biljart in de benedenruimte kan blijven.
Volgens dhr. Wekker is dat niet wenselijk omdat dat de drempel voor bewoners verhoogt.
Dhr. Bakker benadrukt dat het fijn zou zijn geweest als de b.o. op de hoogte was gesteld
van deze plannen zodat hij ook anders had kunnen reageren toen het probleem aan hem
werd voorgelegd en ook nu in de vergadering anders had kunnen reageren..
- Dhr. Boesten vraagt zich af of andere b.o.’s ervaring hebben met teruglopende ledenaantallen? De voorzitter licht toe dat de meeste b.o.’s een stichting zijn.
- Dhr. Wekker wil graag weten of de b.o.’s op de hoogte zijn dat wethouder Baldewsingh op
14 april opnieuw een samenkomst heeft gepland. De b.o.’s blijken op de hoogte te zijn.
7. Sluiting
De voorzitter spreekt af ook het Oog- en Oor project van BWK op de agenda van de volgende
vergadering te zetten. Daarna sluit hij de vergadering met dank aan alle aanwezigen.
Acties: Zowel de antwoorden van mw. Martens op de vragen van het wijkberaad BWK over BvdT als
het projectdossier BvdT worden aan ieder toegestuurd.
4

