Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van 1 mei 2018

Aanwezig: dhr. H. van Gelderen (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg (DB),
dhr. S. Brinkhorst (BWK), mw. Y. Harman (Houtwijk), dhr. S. Develing (Kom
Loosduinen), dhr. L. van den Dobbelsteen (Kom Loosduinen, plv.), mw. M. v.d.
Hoek (Kraayenstein), dhr. R. Sikking (Nieuw Waldeck), mw. M. el Adlouni
(stadsdeel Loosduinen), mw. S. Asahad (verslag)
Afwezig:
dhr. H. Esser, (Senioren Collectief)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, heet eenieder welkom en deelt mee:
Aanvankelijk was voor deze vergadering het onderwerp “(overlast) verwarde personen in
Loosduinen” gepland. Hiervoor waren vertegenwoordigers van 5 instellingen uitgenodigd, te
weten: Politie Loosduinen, Parnassia, Wijkzorgteam, VÓÓR Welzijn en Staedion.
Er bleek echter voor 2 mei, op verzoek van de burgemeester, door het stadsdeelkantoor een
overleg te zijn georganiseerd over hetzelfde onderwerp.
Hierop is besloten om dit onderwerp zonodig later in het jaar in WB te bespreken.
De Commissie Loosduinen (CL) is overigens teleurgesteld over het feit dat de CL niet voor dit
stadsdeeloverleg is uitgenodigd c.q. hierover niet is geïnformeerd.
2. Actiepunten Manifest “Toekomst van Loosduinen” en
uitvoeringsprogramma CL 2017/2019
Actiepunten Manifest “Toekomst van Loosduinen”
De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten
zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een
manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden.
De actiepunten van dit manifest zijn verdeeld over de CL, ROV en WB.
WB
ROV
CL
Thema 1. Openbare Ruimte
Punt 1 t/m 4
Punt 5.
Thema 2. Ouderen
Punt 1 t/m 4
Punt 3.
Thema 3. Veiligheid
Punt 1 & 2 & 5 Punt 3 & 4
Thema 4. Jong in Loosduinen
Punt 1 t/m 4
Thema 5. Cultuur
Punt 1 t/m 5
Punt 5 als nodig
Thema 6. Sociale Cohesie
Punt 1 t/m 5
Punt 2 als nodig Punt 1 & 3
Thema 2: Ouderen
Punt 1. Faciliteren groepswonen
Er dient een inventarisatie gemaakt te worden van de vraag naar en het aanbod van groepswonen
in Loosduinen. De gegevens kunnen mogelijk verkregen worden bij de vereniging Groepswonen
Door Ouderen (GDO) Den Haag en DSO van de gemeente. Hierbij kan ook de gebiedsregisseur
van DSO, Francien de Hoop, worden betrokken.
Dit punt kan worden ondergebracht bij punt 3.

Punt 2. Vrijwilligersinitiatieven financieel ondersteunen
Er worden al veel initiatieven in Loosduinen door de gemeente financieel ondersteund.
Mw. El Adlouni zal (een link voor) een overzicht van alle projecten in Loosduinen aan de
voorzitter sturen.
Actie mevr. El Adlouni
Punt 3. Meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig.
Dit onderwerp zal worden meegenomen in het totaal-onderwerp “Ouderen”, later dit jaar in WB.
Punt 4. Voldoende toegang en informatie over het aanbod voor ouderen in Loosduinen.
Ook hier is het van belang om na te gaan in hoeverre het aanbod van activiteiten in
overeenstemming is met de behoefte/vraag. Mevr. El Adlouni zal een overzicht van het aanbod
van activiteiten aan de voorzitter sturen. De voorzitter zal aan VÓÓR Welzijn vragen om dit
punt mee te nemen in de subsidieaanvraag 2019.
Actie: mw. El Adlouni en voorzitter
Thema 3: Veiligheid
Punt 1. Meer ogen en oren in de wijk
Er zijn in diverse wijken al groepen ‘Ogen en Oren’ c.q. Buurt Preventie Teams (BPT’s).
‘Ogen en Oren’ en de BPT’s hebben o.a. een ondersteunende functie voor de wijkagenten om
signalen op te vangen. Er is periodiek stadsdeelbreed overleg tussen politie en de BPT’s.
Helaas is er voor de wijkorganisaties en de CL onvoldoende zicht op de resultaten en effecten
van het werk van deze groepen, waardoor het ook niet duidelijk is in hoeverre dit bijdraagt aan
een veiliger gevoel van de bewoners.
Het is zinvol om, daar waar nodig, een positieve relatie te bevorderen tussen de wijkorganisaties
en de groepen “Ogen en Oren’ en de BPT’s.
Punt 2. Voorlichting en Preventie
Hierbij gaat het o.a. over bewoners die kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld babbeltrucs.
Er zijn over dit punt meerdere voorlichtingskanalen die door de Politie worden gegeven.
De weerbaarheidstrainingen worden gefaciliteerd door de gemeente.
Zaterdag 19 mei wordt er door het stadsdeelkantoor en de politie een Preventiedag Veiligheid
georganiseerd op het Loosduinse Hoofdplein. Naar aanleiding van dit evenement komt de vraag
hoe kwetsbare inwoners kunnen worden bereikt en wat is er voor hen geregeld (bijv. vervoer) bij
dit soort evenementen? Zijn de (kwetsbare) inwoners op de hoogte van de subsidies die de
gemeente verstrekt voor vervoer? De voorzitter zal ook dit punt onder de aandacht van VÓÓR
Welzijn brengen.
Actie voorzitter
Punt 5 . Extra aanpak verwarde personen en overbewoning.
Lees de opmerkingen hierover zoals vermeld onder agendapunt 1. (Opening)
In de volgende WB-vergadering zal aandacht worden gegeven aan de thema’s 4. (Jong in
Loosduinen, 5. (Cultuur) en 6. (Sociale Cohesie).
Uitvoeringsprogramma Commissie Loosduinen
Het uitvoeringsprogramma is bedoeld om overzicht te houden van lopende activiteiten/projecten.
Voor WB zijn dit:
Welzijn-Subsidieverzoek VÓÓR Welzijn. Dit punt krijgt voldoende aandacht vanuit de CL,
zowel v.w.b. de voorfase als in de terugblik.
Uitvoeringsoverleggen. Mw. El Adlouni merkt op dat de uitvoeringsoverleggen met de
wijkorganisaties door de gemeente on-hold zijn gezet vanwege de beperkte effectiviteit. Er wordt
mogelijk een bijeenkomst georganiseerd met alle wijkorganisaties en de Commissie Loosduinen
om een en ander nader te bezien.
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Ouderen en Zorg. Zie hiervoor het eerdervermelde onder het thema “Ouderen” van het manifest.
In een van de komende WB-vergaderingen zal ook aandacht worden gegeven aan de
ontwikkelingen van de WMO.
Sociaal kwetsbare groepen. Daar waar zinvol, wordt deelgenomen aan (netwerk)bijeenkomsten.
Cultuur. De CL neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen. In 2017 heeft de CL een
inventarisatie gemaakt van alle kunstwerken in de openbare ruimte in Loosduinen en geplaatst
op de website van de CL.
3. Verslag vergadering 6 maart 2018
- Pagina 2: Kraayenstein: De zin “In Kraayenstein is het HIT goedgekeurd.” vervangen door
“Het plan ‘De Hof van Loosduinen’ is goedgekeurd door het Haags Initiatieven Team (HIT).”
- Pagina 3: Nieuw Waldeck: “Waanzinnig Waldeck” vervangen door “Parels van Loosduinen”
Het verslag wordt na aanpassing van de wijzigingen vastgesteld.
4. Verkiezing voorzitter
De voorzitter deelt mede dat hij niet herkiesbaar is. Ter informatie over de functie:
- de voorzitter is tevens lid van het dagelijks bestuur van de CL, dat iedere dinsdagochtend
vergadert op het stadsdeelkantoor;
- de voorzitter is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de agenda, inclusief het zorgen
voor inleiders en het corrigeren van het verslag van de WB-vergaderingen;
- van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij regelmatig aanwezig is bij activiteiten en
bewonersvergaderingen van de bewonersorganisaties;
- de voorzitter kan niet tevens een bewonersorganisatie vertegenwoordigen;
- het voorzitterschap van WB kost ruim 1 dag per week.
Gevraagd wordt om na te gaan wie in aanmerking zou kunnen komen voor het voorzitterschap.
De huidige voorzitter is –uiteraard- bereid om kandidaat-voorzitters nader te informeren over
deze functie.
De verkiezing van een voorzitter zal opnieuw worden geagendeerd voor de volgende WBvergadering, dat dan de laatste vergadering van de huidige voorzitter zal zijn.
Actie: Allen
5. Rondje bewonersorganisaties/ Rondvraag
Houtwijk
- Mw. Harman-Van der Ark is penningmeester en wordt agendalid. De stukken worden in het
vervolg digitaal naar haar verzonden. Zij vervangt zonodig dhr. Bergmans. Actie mw. Asahad
- Houtwijk organiseerde een buurtspeeldag in het Bokkefortpark. Dit evenement was groter dan
verwacht, want uiteindelijk kwamen er 200 kinderen op af.
- Het bestuur is gewijzigd. Femke Beloo is nu secretaris. Loes Westerduin is geen bestuurslid
meer, maar wel administratief ondersteunend.
Kom Loosduinen
- Er is een bewonersvergadering geweest.
- Koos Oudshoorn heeft een lintje ontvangen voor zijn vrijwilligerswerk.
- De taken binnen het bestuur zijn verdeeld. Alles ligt op schema en de subsidie is door de
gemeente uitgekeerd.
- Dhr. Bakker houdt zich bezig met de folder van de Kom.
- In de Ouverturestraat, Symfoniestraat, Loosduinse Hoofdstraat en de Loosduinse Uitleg zijn
zebrapaden aangelegd.
- De Loosduinse hoofdstraat is 30 cm smaller geworden.
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Wijkberaad BWK
- De bebouwing van het Wingsterrein gaat niet door. Een werkgroep is bezig om een plan op te
stellen voor een herinrichting van het sportterrein. Wings heeft te horen gekregen dat zij
minimaal nog 3 jaar de exploitatie van het “Buurthuis van de Toekomst” mogen voortzetten.
- De Bethelkerk heeft een open dag gehad met informatie over de herinrichting. Wellicht dat
ook het wijkberaad gaat zetelen in het gebouw.
- Er is een nieuw ontwerp voor de Ontmoetingskerk gemaakt. Op 8 mei zal de architect het
nieuwe plan presenteren aan de CL. Daarna zal dit worden gepresenteerd aan BWK en
vervolgens op de agenda van ROV terechtkomen.
- Het Hoogheemraadschapsgebouw staat in de verkoop. De kantoren zijn leeg. De gemeente is
in onderhandeling/overleg. Op dit moment is het bedrag dat voor dit gebouw wordt gevraagd
te hoog. De omwonenden willen geen nieuwe woningen in het gebouw dat op dit moment
wordt bewoond door krakers. Verder is er een Culturele ondernemer die daar incidenteel
evenementen wil organiseren. Er is afgelopen week een werkweek geweest in het gebouw en
afgelopen zaterdag is dat op een gezellige manier afgesloten. Er leeft nog steeds de wens om
daar definitief een cultuurhuis te krijgen. Mw. Besseling is ermee bezig maar financieel is het
waarschijnlijk niet haalbaar.
- Dhr. Brinckhorst is op persoonlijke titel een sportdag aan het organiseren op donderdag 30
augustus. Hij heeft bewoners hiervoor uitgenodigd en hij heeft bij Fonds 1818 subsidie
aangevraagd voor deze dag.
Nieuw Waldeck
- Er is een bewonersvergadering geweest. Het BPT heeft een dringende oproep gedaan om
meer mensen te trekken, het liefst veel jongeren. Er is uitgelegd wat het BPT precies doet.
- De Keerlus bij de Maurice Ravelweg wordt aangepakt.
- Het voorplein bij Middin wordt ook aangepakt.
- Dhr. Sikking is op persoonlijke titel met de “Parels van Loosduinen” begonnen. De campagne
is al begonnen en de flyers zijn uitgedeeld. Op dit moment zijn er 7 inschrijvingen maar dit
zijn er nog niet genoeg. Vóór eind juli moeten er voldoende aanmeldingen zijn om een route
uit te stippelen. Dhr. De Valk is hierover bezig met de Loosduinse krant. Het Haags
Popcentrum was er al wel erg enthousiast over.
Kraayenstein
- De revitalisering van de wijk is grotendeels goedgekeurd. Er waren wat ontevreden bewoners
die bezwaar hebben aangetekend tegen het plan.
- Het plan “Hof van Loosduinen” is enthousiast ontvangen.
- Kraayenstein heeft nu een voltallig bestuur na het aantreden van dhr. Helvesteijn.
Gemeente
- Mevr. El Adlouni vertelt dat de richtlijnenbrief voor het subsidieverzoek 2019 aan VÓÓR
Welzijn is gestuurd. De eindrapportage 2017 is binnen, deze stuurt zij door aan de voorzitter
en zij zal in de volgende WB-vergadering in toelichting geven.
Actie mw. El Adlouni
- De gemeente wil gebruik maken van de wijkkranten en websites van de bewonersorganisaties
voor berichten/persberichten/evenementen vanuit de gemeente.
Actie mw. El Adlouni
6. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
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