Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van dinsdag 26 september 2017

Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

Dhr. H. van Gelderen (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg (BWK, DB), mw.
M. el Adlouni (stadsdeel Loosduinen), dhr. S. Develing (KOM Loosduinen), dhr.
L. v.d. Dobbelsteen (KOM Loosduinen), dhr. S. Bergmans (Houtwijk), mw. T.
v.d. Zee (Kraayenstein), mw. Groeneboer-Hauser (verslag)
Mw. C. v.d. Kruit (Nieuw Waldeck, per email), mw. N. Olvers (Notenbuurt, per
email), Dhr. J. Driessen (ANBO, per email)
Mw. M. de Jong (Stichting VÓÓR Welzijn) en mw. S. Wensink (VÓÓR Welzijn)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
- Mw. Mieke Groeneboer-Hauser is de nieuwe project-manager van de Commissie Loosduinen
en de opvolgster van Saskia Lautenslager. Het aantal uren voor deze functie is uitgebreid,
waardoor de verslaglegging van de vergaderingen van de Commissie Loosduinen en de
projectgroepen in de functie is opgenomen. Hierdoor zal mw. Van der Heijden niet langer het
verslag verzorgen.
- Dhr.Driessen is wegens vakantie afwezig. Volgende vergadering aan hem vragen wat er
precies veranderd is nu ANBO Den Haag is opgeheven. Er is een nieuwe vereniging
opgericht: het Seniorencollectief, waarvan de heer Driessen een van de oprichters is.
- Mw. Olvers heeft nog niet officieel laten weten of zij stopt met de wijkorganisatie.
Dhr. Wijsman (vz CL) stuurt haar een email hierover.
- Dhr. Develing: Kom Loosduinen heeft een nieuw bestuur. Vanavond is dhr. Van de
Dobbelsteen aanwezig om sfeer te proeven.
- De data van de vergaderingen van WB in 2018 zullen aan dit verslag worden toegevoegd.

2. Resultaten 2017 en plannen 2018 van Stichting VÓÓR
Mw. De Jong en mw. Wensink stellen zich kort voor.
Resultaten 2017
Elk kwartaal wordt er een rapportage gemaakt en aan de gemeente gestuurd. De gemeente
(stadsdeelkantoor) stuurt de rapportages ter kennisneming aan de Commissie Loosduinen (WB).
Als WB opmerkingen heeft, dan is mw. El Adlouni de aanspreekbare persoon.
De kwartaalrapportages zullen worden geagendeerd voor de 2e WB vergadering in 2018.
Plannen 2018
Mw. De Jong geeft aan dat de kolommen 1 (Vraagstuk) en 2 (Doelstelling) van het
subsidieverzoek 2018, door de gemeente worden gevuld. Het subsidieverzoek is ingedeeld in 5
ambities:
1. De Haagse jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op, ontwikkelt haar talenten en neemt
daarin zijn of haar verantwoordelijkheid.
2. Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap
hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving.
3. Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na.
4. De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht achtergrond ras,
geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de samenleving.

5. Mensen houden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen,
ook als er sprake is van een beperking.
De subsidie voor de activiteiten in het kader van ambitie 5, wordt door de gemeente gegeven
vanuit de WMO-gelden.
Van dhr. Develing komt de opmerking over wat te doen met verwarde personen in het stadsdeel.
Mw. El Adlouni geeft aan dat er oplossingen gevonden kunnen worden samen met de gemeente,
signaleer ze, ook bij de buurtpreventieteams (BPT). Welke rol wil de wijkorganisatie spelen bij
de oplossingen, belangrijk om dit te bespreken in uitvoeringsoverleg.
Bij de kwartaalrapportage wordt informatie gegeven over prioriteiten geeft mw. De Jong aan. Dit
staat bij de toelichting, de kwartaalrapportage is een dynamisch document.
Opgemerkt wordt, dat het wenselijk is om in het subsidieverzoek een begrippenlijstje te maken
van de gebruikte afkortingen.
Mw. Wensink geeft aan dat voor de opvang van statushouders (o.a. Narcislaan) een werkgroep is
opgericht. Doel: Wie gaat wat doen bij het welkom heten van de statushouders zonder ze te
overspoelen.
De wijkorganisaties (BWK en Houtwijk) hebben nog geen kennis van de werkgroep. De reden is
dat eerst alles op orde moet zijn bij de werkgroep. Daarna worden buurtbewoners /
wijkorganisaties geïnformeerd.
Mw. Wensink geeft nog aan dat op 12 november bij de Internationale School een Zing
Loosduinen georganiseerd wordt, tijdens het evenement Loosduinen gaat Los.
Dhr. Van Gelderen dankt mw. De Jong en mw. Wensink voor de uitleg en wenst ze veel succes.

3. Verslag vorige vergadering, 13 juni
Goedgekeurd, met dank aan mw. Van der Heijden.

4. Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur(DB) van de CL
Dhr. V.d. Muijsenberg geeft aan dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. De
zittingsperiode van de leden van de Commissie Loosduinen is gekoppeld aan die van de
gemeenteraad. Het is daarom voor de wijkorganisaties nu al belangrijk om te gaan bespreken
door wie ze zich, na de gemeenteraadsverkiezing, willen laten vertegenwoordigen in de
Commissie Loosduinen en de projectgroepen.
In het DB is ook gesproken over “Wat is de rol van de CL?” Er zijn nu beschikbaar:
meerjarenplan, uitvoeringsplan en ook een Manifest. Het is belangrijk om over deze stukken
zowel intern als naar buiten meer te communiceren en toelichting te geven. CL én
bewonersorganisaties zijn niet voldoende bekend.
Mw. El Adlouni geeft aan dat de CL weliswaar deze documenten heeft, maar dat de
bewonersorganisaties ook een plan van aanpak kunnen maken over zaken die leven in de wijk
(hondenpoep, verwarde personen, parkeren, enz.)
Ook bij de aanvraag van de basissubsidie is een jaarplan/plan van aanpak nodig.
Zij geeft ook aan dat wijkorganisaties met een stand bij een evenement kunnen gaan staan.
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5. Rondvraag/Rondje bewonersorganisaties
KOM Loosduinen:
- De molen floreert. Op de open monumentendag waren veel mensen aanwezig.
- Een werkgroep is ook doende een plan te maken voor een paviljoenrestaurant bij de molen.
Houtwijk:
- 18 oktober is de eindejaars-bewonersvergadering. Wethouder Revis is hierbij uitgenodigd.
Onderwerp: groen in de wijk/parkeerproblemen.
- Participatiereeks: scholen zijn hiervoor benaderd, kinderen participeren in eigen wijk (o.a.
schoonhouden).
Stadsdeelkantoor Loosduinen:
- Oktober is de maand van de vitaliteit met veel activiteiten. 30 september is er het Geluid van
Loosduinen op het Loosduinse Hoofdplein.
- 8-12 november: Loosduinen gaat los.
- 12 oktober is er een bewonersbijeenkomst met wethouder Baldewsingh, bij het Koorenhuis.
- Op het stadsdeelkantoor is men nu hard bezig met de herijking van de wijkprogramma’s,
daarna komen de uitvoeringsplannen.
- Aandacht voor het initiatief: Geld voor elke held. Voor jongeren: heb je een leuk idee voor
de wijk, dan kun je in aanmerking komen voor subsidie.
Kraayenstein:
- Op 27 september is er de bewonersvergadering.
- Er is extra geld beschikbaar gekomen voor het opknappen van de wijk.
- In Madestein wordt het (nieuwe) Calesthenicspark goed gebruikt.
BWK:
- 2 november is er een bewonersbijeenkomst (bouwprojecten binnengebied Kijkduin en Sav.
Lohmanplein).
- Projectontwikkelaar is nog bezig met de (toekomst van de) Ontmoetingskerk. De storm van
omwonenden is geluwd.
- Bethelkerk: komende 5 maanden is het initiatief weg bij de stichting “Bethel blijft”. De
gemeente gaat nu zelf kijken of de kerk behouden kan worden voor maatschappelijke
activiteiten. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat het bestemmingsplan gewijzigd gaat
worden voor deze locatie.. De stichting “Bethel blijft” blijft wel samen optrekken met de
gemeente.
- Toekomstplannen voor terrein Wings: Er is een bewonersbijeenkomst geweest waar
projectleiders info hebben gegeven. Er zijn nog geen concrete plannen. Bewoners zijn tegen
bouwplannen. Volgende stap is wachten op formeel standpunt.
6. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
Data WB-vergaderingen in 2018:
16 januari
6 maart
1 mei
12 juni
25 september
13 november
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