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Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer  

dinsdag 16 juni 2015 
 

 

Aanwezig    dhr. H. van Gelderen (voorzitter), mw. T. Zee (Kraayenstein), mw. C. van der Kruit       

( Nieuw-Waldeck), dhr. S. Bergmans (Houtwijk), dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), 

dhr. F. Boesten (Bohemen, Waldeck en Kijkduin) , mw. N. Olvers (Notenbuurt),       

dhr. R.Wekker (DPZ Loosduinen), mw. M. van der Heijden (notulist) 

 

Afwezig dhr. H. van den Muijsenberg (DB) 

 

Gasten mw. R. van Rooij en mw. J. Witsiers ( vertrekkende leden), 

 mw. A. Cornets de Groot (Burenhulpcentrale Loosduinen), dhr. R. Groeneweg      

(Burenhulpcentrale Den Haag) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom voor de gasten en deelt mede dat 

dhr. Van de Muijsenberg afwezig is i.v.m. een vergadering over Kijkduin. 

Agendapunt 3 over het project “Loosduinen maakt werk van armoede” komt te vervallen omdat 

dhr. Buist vanwege familieomstandigheden verhinderd is. Voor de vergadering in september  zal 

het onderwerp opnieuw op de agenda staan. Dan zal ook stichting VÓOR de resultaten van haar 

activiteiten in 2015 en haar plannen voor komend jaar presenteren. Zowel armoede als ouderen 

zullen vanuit de projectgroep daarbij punt van aandacht zijn. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Afscheid vertrekkende leden 
Mw. Spaans (BWK) is verhinderd. De voorzitter zal haar persoonlijk bedanken. Tegen mw. 

Witsiers (Kraayenstein) en mw. Van Rooy (LOC) spreekt de voorzitter zijn dank uit en de hoop dat 

zij actief blijven in hun wijk. Hij overhandigt hen een bos bloemen. Beiden geven aan nog actief te 

zijn in wijk en/of stadsdeel en bedanken voor de samenwerking. 

 

3. Burenhulpcentrale 

Dhr. Groeneweg vertelt dat de BHC een activiteit blijft van VÓÓR, maar per 1 januari nauw samen 

gaat werken met PEP onder de naam: BHC Doet! Den Haag. Op elk van de 12 servicepunten XL 

in Den Haag komt ook BHC Doet! 

Vrijwilligers van DHC Doet! zijn daar verantwoordelijk voor allerlei vrijwilligerszaken zoals de 

vacaturebank en de particuliere vervoersdienst. De BHC wordt nu ook opgenomen in de vacature- 

bank en men hoopt zo ook meer jongere vrijwilligers te trekken. Het streven is dat vraag en aanbod 

verdubbelen. De vraag hoopt men vooral te vergroten middels de vrijwillige huisbezoeken en via 

de ouderenconsulenten. 

 

Mw. Cornets de Groot geeft wat meer informatie over doel en opzet van de BHC:  vraag en aanbod 

van buren op het gebied van vervoer en kleine, eenvoudige werkzaamheden te koppelen. Bij kleine 

werkzaamheden is te denken aan kleine computervragen, eenvoudige tuinwerkzaamheden, een 

stopcontact vastzetten of  boodschappen doen. Het gaat niet om klussen en opknappen van een 

kamer of woning. 

De vraag kan komen van mensen die nog in hun eigen huis wonen, maar ook van bewoners van 

verzorgings- en verpleeghuizen. Nu zijn de matches vaak eenmalig.  
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Het doel is ook langduriger matches tot stand te brengen en liefst ook matches die zich zonder 

tussenkomst van de BHC voortzetten. Het streven is altijd om mensen aan elkaar te koppelen die 

zo dicht mogelijk bij elkaar wonen, zeker als het om kleine en terugkerende klusjes gaat. De 

voorzitter oppert de mogelijkheid van hulp bij het deponeren van vuilnis in een ORAC als dat te 

ver lopen is voor iemand. 

Van de vrijwilligers zijn de NAW gegevens bekend en in het geval van een match wordt altijd 

nagebeld hoe de afspraak is verlopen. 

Als iemand tijdens kantooruren belt naar de BHC wordt hij of zij persoonlijk te woord gestaan. 

Buiten kantooruren kan de beller via een keuzemenu haar vraag of aanbod melden en gegevens 

krijgen over iemand die kan helpen of geholpen wil worden. 

 

Mw. Van der Kruit brengt nog de succesvolle actie met de soepkar in herinnering, een samen-

werking tussen het wijkberaad Nieuw-Waldeck en de BHC. Met VÓÓR is nu overeengekomen dat 

er een bakfiets aangeschaft gaat worden die ook door andere wijken gebruikt kan worden. 

 

De voorzitter stelt voor om BHC Doet! later, als de nieuwe ontwikkelingen meer gestalte hebben 

gekregen, nog eens op de agenda te zetten. 

 

4. Verslag van de vorige vergadering 
Mw. Olvers mist bij het agendapunt ORAC’s de opmerking van dhr. Kiestra (gemeente) dat bij een 

parkeerdruk van 90% of hoger in beginsel geen ORAC’s geplaatst worden. 

Complimenten worden gegeven over het verslag, omdat het voor afwezigen een goed beeld geeft 

van de informatie die gegeven is en van de onderwerpen die besproken zijn. De voorzitter is blij 

daarmee want dat is een belangrijk doel van het verslag. 

 

5. Rondje bewonersorganisaties 

 

Bohemen, Waldeck en Kijkduin: 

- De voorzitter wil graag weten waar bewoners actuele informatie kunnen vinden over de 

ontwikkelingen in Kijkduin. Ooit is afgesproken dat op de website van bewonersorganisaties 

informatie te vinden moet zijn over ontwikkelingen in het betreffende gebied. 

- Dhr. Boesten meldt dat er geen website is waar dergelijke informatie te vinden is. Bovendien is 

er nog veel onduidelijk m.b.t. Kijkduin-Bad. Men studeert nog op de toegankelijkheid van het 

nieuwe Deltaplein e.o. dat hoger komt te liggen dan het huidige. 

- Een aantal aanwezigen heeft een advertentie gezien over nieuwe woningbouwplannen in 

Wijndaelerduin/Kijkduin. Hoe worden die ingepast in alle andere plannen? 

Dhr. Boesten zal deze vragen meenemen naar zijn bestuur. 

 

Nieuw- Waldeck: 

- De website is nog niet op orde, maar daar gaat aan gewerkt worden. Via Facebook  is er veel 

contact met en tussen bewoners en ook het wijkblad dat huis aan huis wordt bezorgd is een 

belangrijk medium. 

- Vorige week zijn er twee buitenspeeldagen geweest, aan de Louis Armstrongstraat en aan het 

Rossinipleintje, a.s. zaterdag is er weer een snoei en bloei actie. 

- Bewoners organiseren  in juli een buitendag voor de oudere jeugd. 

 

Notenbuurt: 

- Het eerste festival op 6 juni op het Notenplein was een groot succes. 

- Er is een afspraak met de gemeente over de communicatie met bewoners over de herinrichting 

van straten 

- Het bestuur wil beter vindbaar zijn op meerdere sociale thema’s en wil met andere organisaties 

krachten bundelen. 
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Kraayenstein: 

- Morgen is de opening van de speeltuin aan de Rietvoorndaal, georganiseerd door bewoners. 

- Zaterdag is er een speelmiddag aan de Karperdaal, ook door bewoners opgezet. 

 

Houtwijk: 

- Binnenkort zal politie te paard patrouille rijden vanwege overlast hier en daar. 

- Vorige zaterdag was er project Bokkefort voor de jeugd van Loosduinen en dat verliep goed. 

- A.s. zaterdag is het Multicultureel Midsummerfestival, georganiseerd samen met Florence. 

- M.b.t. de woningen op het voormalig woonwagencentrum Escamplaan zijn niet veel 

ontwikkelingen. 

- De bewonersorganisatie overweegt bezwaar aan te tekenen tegen de bouwplannen Oude 

Haagweg 42-46 vanwege de parkeerplekken. 

- De voorzitter stelt vragen over een verzoek van bewoners om betaald parkeren rond het 

Leyenburgziekenhuis, want de CL is tegen betaald parkeren zolang er geen grote structurele 

problemen zijn. De bewonersorganisatie wil naar oplossingen voor de parkeeroverlast zoeken 

in overleg met bewoners en het ziekenhuis. 

 

Kom Loosduinen: 

- De oude brommerdag op 6 juni was een groot succes. 

- De verhuizing van de bewonersorganisatie (b.o.) naar het Zorgkruispunt in de Willem III-straat 

is nog geen feit. Een deel van het bestuur vindt het geen goed idee ondanks dat het goedkopere 

huisvesting betekent en daarmee meer geld voor bewonersactiviteiten beschikbaar zou zijn. 

- Water- en gasleidingen in de wijk worden vervangen. Bewoners waren tevoren niet op de 

hoogte, bestrating is slecht gedaan. 

- De voorzitter wil graag weten of er via de website van de b.o. informatie te vinden is over de 

ontwikkelingen rond Ockenburg en Plan B. Dhr. Bakker kan vertellen dat de b.o. niet op de 

hoogte is van alle ontwikkelingen. 

- Andere aanwezigen weten van de website van Plan B : www. buitenplaatsockenburgh.nl en dat 

er deze week een intentieovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente en initiatiefnemers. 

Ook wordt voorgesteld iemand van DSO te vragen naar de ontwikkelingen. Dit ligt op het 

terrein van de CL-projectgroep ROV. 

 

6. Rondvraag 

- Dhr. Wekker vertelt over de procedure m.b.t. de gebiedsprogramma’s die de stadsdeelplannen 

opvolgen. Voor 2016-2019 wordt zo’n programma gemaakt. Op 23 juni worden 8 thema’s 

voorgelegd aan belangrijke partijen waaronder bewonersorganisaties. Deze thema’s ( die 

samen het gebiedsprogramma vormen) en de reacties van 23 juni worden op 8 september aan 

bewoners gepresenteerd. Zij kunnen dan nog reageren. Plannen van organisaties als VÓÓR 

moeten aansluiten op het gebiedsprogramma zoals dat na 8 september zal worden vastgesteld. 

- De voorzitter heeft een presentatie bijgewoond van het project ‘Welzijn op recept’: iemand kan 

voorgeschreven krijgen beweging, ontmoeting en/of ontdekking en ontwikkeling. Dit project 

komt in de projectgroep nog ter sprake in september bij de presentatie van de St. VÓÓR. 

 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 

 

 

Acties: 

- Dhr. Boesten zal aan zijn bestuur voorleggen de vraag of actuele ontwikkelingen m.b.t. 

veranderingen in Kijkduin op de website van de bewonersorganisatie zijn terug te vinden en de 

vraag hoe de nieuwbouwplannen Wijndaelerduin passen in de plannen m.b.t. Kijkduin. 

 


