Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en
Beheer, dinsdag 5 maart 2019, aanvang 19.30 uur,
locatie: de Henneberg.

Aanwezig:

mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), mw. M. el Adlouni, gemeente
Den Haag, SDK Loosduinen, dhr. S.J. Brinkhorst, WB Bohemen, Waldeck en
Kijkduin, dhr. R.M. Sikking, WB Nieuw Waldeck, mw. T. Zee, BOK, mw. M.
van Es, belangstellende bewoner BOK, mw. M. van den Hoek, verslag.
Genodigden i.v.m. agendapunt 4: mw. F. Paijens (PEP) en agendapunt 5, dhr.
G.J. van Lonkhuijzen, SDK Loosduinen.

1. Opening
Mevrouw Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom. Alvorens wordt overgegaan tot de behandeling van de agenda, wordt een korte
introductieronde gehouden.
2. Mededelingen, vaststelling agenda
- Agendapunt 7, Jeugdraad. Dit punt wordt wegens afwezigheid van mevrouw Hartman
de volgende vergadering behandeld (is per mail d.d. 21 februari jl. door mevrouw
Hartman toegelicht).
- Agendapunt 8, bezoek Domotica woning. Door onvoorziene omstandigheden is het
nog niet gelukt om de Domotica woning te bezichtigen. Het bezoek aan de Domotica
woning wordt derhalve op een nader te bepalen moment ingepland. Actie: voorzitter.
3. Wijkuitvoeringsplannen, toelichting G.J. van Lonkhuijzen SDK Loosduinen
De Wijkuitvoeringsplannen zijn bij de vergaderstukken gevoegd en tevens is per mail d.d. 7
maart 2019 door het secretariaat kenbaar gemaakt, dat desgewenst een geprinte versie bij de
SDK-receptie kan worden opgehaald.
Toelichting G.J. van Lonkhuijzen Wijkuitvoeringsplannen
In de Wijkuitvoeringsplannen is datgene opgenomen wat de stadsdeelkantoren jaarlijks samen
met andere diensten in de stadsdelen aan werkzaamheden gaan uitvoeren. Het gaat daarbij om
bijvoorbeeld: groenonderhoud, Orac’s, rooien van bomen en extra groenvoorzieningen.
De Wijkuitvoeringsplannen zijn voorheen altijd eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad
en de betrokken wethouders. De afgelopen jaren is het echter niet tot goedkeuring van de
plannen gekomen. De oorzaak daarvan is, dat bepaalde onderdelen niet werden onderschreven
door de betrokken diensten. Gezien deze ongewenste situatie is besloten het proces van de
totstandkoming van de Wijkuitvoeringsplannen te wijzigen.
Voor wat betreft het stadsdeel Loosduinen houdt dit in, dat via spreekuren van de wethouder,
contact met de bewonersorganisaties en koffiekar- bijeenkomsten, informatie in de wijk wordt
opgehaald. Aan de hand van deze input worden vervolgens thema’s benoemd die – inclusief
financiële dekking - in de Wijkuitvoeringsplannen worden opgenomen.
Alle onderdelen van de Wijkuitvoeringsplannen worden ieder kwartaal ge-update (eerste
update eind maart 2019) en de voortgangsrapportage ter zake wordt besproken in het DB van
de CL.
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Mevrouw El Adlouni deelt in aanvulling op het vorenstaande mee, dat zij in het kader van de
Wijkuitvoeringsplannen bij de bewonersorganisaties nog nader terugkomt op de input van de
plannen, alsmede op welke thema’s onder welke wijk vallen, omdat dit soms onduidelijk is.
Bijvoorbeeld: onder Waldeck vallen Oud Waldeck, Nieuw Waldeck en de Notenbuurt en
Ockenburgh valt onder de KOM Loosduinen. Vroondaal valt formeel nog onder Kraayenstein
(een nieuw WB is in oprichting).
De voorzitter dankt de heer Van Lonkhuijzen voor zijn aanwezigheid en heldere toelichting,
waarna de heer Van Lonkhuijzen de vergadering verlaat.
4. Rapport PEP (reeds in bezit)
Toelichting door mw. Francine Paijens (PEP)
Een van de belangrijkste conclusies uit het PEP-rapport is, dat de besturen van de wijkberaden
en bewonersorganisaties niet erg divers zijn en in die zin niet representatief zijn voor de wijk.
Veel besturen kampen met het probleem, dat het moeilijk is nieuwe en – in het bijzonder jongere bestuursleden te werven.
PEP adviseert in dat kader:
-

Toe te werken naar certificering door middel waarvan de bewonersorganisaties en de
wijkberaden zich beter kunnen profileren.
Naar aanleiding hiervan wordt afgesproken dat mevrouw Paijens informatie aan
mevrouw El Adlouni zal doen toekomen over de certificering, welke momenteel door
PEP in gang wordt gezet. Actie: PEP.

-

Gebruik te maken van de gratis cursussen van PEP. In Loosduinen (locatie:
Loosduinse Hof) kunnen besturen en vrijwilligers zich inschrijven voor de leergang
‘Onzichtbaar Den Haag’, bestaande uit zeven modules (los te volgen). De inhoud van
deze modules is gericht op onder meer het gebruik van sociale media en communicatie
met de jongere doelgroep, managen en besturen. Meer informatie is hierover te vinden
op de website van PEP.
Afgesproken wordt dat mevrouw El Adlouni en mevrouw Paijens, ten behoeve van
publicatie in de Loosduinse Courant en de bladen van de bewonersorganisaties en de
wijkberaden, een wervende tekst opstellen over de leergang welke in Loosduinse Hof
kan worden gevolgd.
De concepttekst zal ter becommentariëring aan de projectgroep WB worden gestuurd.
Actie: mw. El Adlouni en PEP.

-

Bij het werven van jongere vrijwilligers in te spelen op de behoefte van jongeren en
wat de besturen aan jongeren kunnen bieden, zoals het opbouwen van een c.v. en een
goed netwerk, het opdoen van ervaring e.d. PEP is in dat kader gestart met Inspiratie
bijeenkomsten voor jongeren waarin aandacht wordt besteed aan hoe jongeren zich in
de maatschappij kunnen ontwikkelen. Op 4 april a.s. vindt een dergelijke bijeenkomst
plaats in de Binckhorst.
Voor het stadsdeel Loosduinen staat nog geen Inspiratie bijeenkomst van PEP op de
rol. Afgesproken wordt dat mevrouw El Adlouni en mevrouw Paijens nader overleg
zullen voeren over het organiseren van een Inspiratiebijeenkomst voor jongeren in
Loosduinen. Actie: mw. El Adlouni en PEP.

-
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De voorzitter dankt mevrouw Paijens voor de toelichting en haar aanwezigheid, waarbij de
afspraak wordt gemaakt dat mevrouw Paijens in het najaar de projectgroep WB zal bijpraten
over de stand van zaken PEP aangaande de organisatie van cursussen en bijeenkomsten e.d.
5.

Verslag vorige vergadering d.d. 22 januari 2019

Tekstueel: het verslag wordt goedgekeurd met de wijziging dat op pag. 4, 2e regel punt 7, men
voor mw. El Adlouni dient te lezen, ‘de voorzitter’.
Naar aanleiding van het verslag, voor zover niet geagendeerd:
Pagina 4: punt 6: vastgesteld wordt, dat kan worden volstaan met hetgeen is opgenomen in het
verslag over de Stichting VOOR Welzijn. Het toesturen van een uittreksel is niet nodig.
Pagina 6: Domotica woningen: zoals reeds toegelicht, is het bezoek aan de Domotica woning
door omstandigheden uitgesteld. De nieuwsbrief inzake de Domotica woning is rondgestuurd.
Pagina 6: kerkcontacten – contact zoeken met de kerken over wat er zoal aan activiteiten door
de kerken wordt georganiseerd. De voorzitter geeft aan, dat er nog geen terugkoppeling van
de wijkberaden en bewonersorganisaties heeft plaatsgevonden. Aandachtspunt: werkgroep
WB.
Pagina 6: activiteitenplanning. De gemeentelijke activiteitenkalender staat op de website en
de activiteiten van de wijkberaden en bewonersorganisaties kunnen via het secretariaat CL
daarin worden opgenomen. Mevrouw El Adlouni verwijst in dat kader naar de beschikkingen
die de wijkberaden hebben ontvangen voor de subsidies. Daarin wordt verzocht activiteiten
aan te melden via de link: www.denhaag.nl/meldingen/activiteiten-in-de-wijk-aanmelden
6.

Concept Jaarverslag

Het Concept Jaarverslag wordt vastgesteld met inachtneming van de navolgende wijzigingen
en opmerkingen/aanbevelingen:
- Opmerking: het jaarverslag is een weergave/terugblik van het afgelopen jaar. Het
verdient derhalve aanbeveling om de tekst in de verleden tijd te schrijven.
- Opmerking: het verdient aanbeveling om in het jaarverslag bij de diverse punten de
vervolgacties en afspraken voor het komende jaar op te nemen.
- Tekstueel: de tekstuele wijzigingen aangaande namen/samenstelling projectgroep e.d.
zijn door de voorzitter genoteerd en zij zal deze in het jaarverslag verwerken. Actie:
voorzitter.
- Tekstueel: WMO staat voor ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’.
7.

Jeugd
- Jeugdbescherming
- Jeugdraad

Artikel Jeugdbescherming: het artikel dat is meegestuurd bij de stukken heeft betrekking op
de situatie dat er de komende zomer te weinig crisisplekken beschikbaar zijn. Het gaat hierbij
over crisisplekken voor jongeren in het kader van jeugdhulpverlening. Het artikel wordt door
de projectgroep WB voor kennisgeving aangenomen, omdat de bewonersorganisaties en de
wijkberaden, wat het gespecialiseerde werk van jeugdhulpverlening betreft, geen rol hebben.
Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan nadere informatie over Jeugdbescherming dan kan
altijd nog een presentatie in dat kader worden georganiseerd, aldus mevrouw El Adlouni.
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Jeugdraad: het stadsdeel Loosduinen telt twee Jeugdraden en een derde Jeugdraad is in
oprichting. Zoals bij aanvang van de vergadering meegedeeld, wordt het punt Jeugdraad
(wegens afwezigheid van mevrouw Hartman) de volgende vergadering behandeld.
9.

Rondje bewonersorganisaties, rondvraag

Dhr. Sikking, Nieuw Waldeck: zoals bekend bestaat het wijkberaad Nieuw Waldeck 40 jaar
en worden dit jaar in dat kader diverse activiteiten georganiseerd. Er is een lijst opgesteld met
data waarop de diverse activiteiten plaatsvinden. Deze lijst, alsmede de uitnodigingen voor
bijeenkomsten, festiviteiten e.d. worden op de website geplaatst, alsmede in de Loosduinse
Courant gepubliceerd.
SDK Loosduinen: Het festival Loosduinen vindt plaats op 30 augustus 2019 en het SDK is
drukdoende met de voorbereiding daarvan.
Tevens is gestart met de voorbereiding van ‘Loosduinen gaat los’ (vindt plaats: 1 november –
5 november 2019), waarbij alle culturele organisaties bijeen worden gebracht, zoals de Molen,
de Abdijkerk, Pop Radar e.d.
‘Loosduinen gaat los’ wordt in samenwerking met de betrokken organisaties voorbereid. In de
Loosduinse Courant zal t.z.t. een pagina verschijnen van de organisaties die bij ‘Loosduinen
gaat Los’ zijn betrokken.
Voorts zijn de uitvoeringsplannen in voorbereiding en is Houtwijk drukdoende met het maken
van keuzes daar waar het betreft de besteding van het buurtbudget. Mevrouw El Adlouni deelt
desgevraagd mee, dat zij op dit moment het antwoord schuldig moet blijven op de vraag, of er
ook voor andere wijken extra buurtbudget beschikbaar wordt gesteld.
Tot slot – zoals bekend – wordt ook hard gewerkt aan de voorbereiding van het Dickens
Festival.
10.
Evenementen in de wijken
Het vorenstaande punt is besproken onder agendapunt 9.
11.

Rondvraag

Mevrouw Zee vraagt aandacht voor de slechte bestrating en wegdelen in Kraayenstein. Zij
geeft daarbij aan, dat onlangs wederom een oudere bewoner is gevallen.
De voorzitter antwoordt dat de situatie bekend is. Vooruitlopend op de totale herstructurering
van de wijk Kraayenstein zal bij de Zuiderbrink de weg worden geëgaliseerd en worden er
bomen gerooid en worden boomkransen nagekeken.
Mevrouw El Adlouni deelt mee dat er drie voorlichtingsbijeenkomsten over de Provinciale
verkiezingen plaatsvinden in:
- De Wiekslag – dinsdag 12 maart 2019 aanvang 09.30 uur.
- Loosduinse Hof – datum nog niet bekend (de flyer volgt).
- Zorgcentrum Houthaghe – dinsdag 19 maart 2019 aanvang 13.30 uur.
Madestein beweegt
De sportverenigingen in Madestein hebben zich georganiseerd met als doel de sport op de
kaart te zetten. In dat kader wordt op 18 mei 2019 een sportdag georganiseerd.
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In het kader van de Buurthuizen van de Toekomst deelt de heer Sikking mee dat hij voor de
bijeenkomsten van de inspiratieclub het buurthuis/clubhuis Wings heeft benaderd en dat
daarbij bleek, dat voor een dagdeel een prijs van 55,= euro in rekening wordt gebracht.
Zijns inziens een te hoog tarief voor een buurthuis.
Mevrouw El Adlouni antwoordt dat de buurthuizen van de toekomst faciliteiten aanbieden,
echter niet gratis maar tegen een schappelijke prijs.
De heer Sikking geeft aan, dat hij de buurthuizen graag wil steunen maar dat hij nu, gezien de
hoge prijs van Wings, zal bezien of de Inspiratieclub bijeen kan komen in Loosduinse Hof (is
geen buurthuis van de toekomst).
12.

Sluiting

De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 21.15 uur.

Volgende vergadering: 14 mei 2019, aanvang 19.30 uur in de Henneberg te Loosduinen.
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