Projectgroep Welzijn en Beheer

Concept

De taak van de projectgroep Welzijn en Beheer (WB), één van de twee projectgroepen van de
Commissie Loosduinen (CL), is het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het gebied
van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen.
De projectgroep WB kwam 6 keer bijeen in 2019
22 januari 2019
Nieuw lid WB stelt zich voor.
Het Senioren Collectief Haaglanden: is werkzaam in heel Den Haag, Voorburg en Rijswijk.
Het Senioren Collectief bestaat uit vrijwilligers die veel hulp bieden bij in het bijzonder het
op orde krijgen van administraties van leden, maar ook van niet-leden. In die zin kan eenieder
een beroep doen op het Senioren Collectief Haaglanden.
Naam- en taakstelling projectgroep.
Er is discussie over de naam en taak van Welzijn en Beheer. Besloten is om de naam van de
projectgroep WB niet te wijzigen. Beheer wordt echter wel gesplitst in:
a. Beheer dat is gerelateerd aan zgn. groene velden behorende bij bouwprojecten (valt onder
ROV),
b. Beheer dat een relatie heeft met sociale aspecten (valt onder WB).
Nader bezien wordt, of de splitsing kan worden verduidelijkt door bijvoorbeeld te spreken
over Beheer 1 (groen) en Beheer 2 (sociaal).
Buurthuizen van de Toekomst:
Toelichting door mevrouw Ligtvoet, projectleider Haagse Kracht van het
stadsdeelkantoor en mevrouw Hagendoorn, gemeente Den haag. Stadsdeel
Loosduinen telt officieel 12 Buurthuizen van de Toekomst, waaronder negen
sportverenigingen, zoals b.v. Quick, SV Loosduinen, Duno, HVV Ras en drie
met een andere doelgroep, Zorgcentrum Houthaghe, Hungry Minds, De Ock.
De Buurthuizen van de Toekomst organiseren een mix aan activiteiten, gericht op de eigen
doelgroep, en zijn vrij actief. Echter, het ontbreekt aan helder zicht op alle activiteiten, omdat
deze door de gemeente niet actief worden gemonitord. Teneinde de Buurthuizen van de
Toekomst in stand te kunnen houden, dienen er vanuit de bewoners c.q. bewonersorganisaties
en wijkberaden initiatieven te worden ontplooid opdat mede aan de hand daarvan voorstellen
aan de wethouder kunnen worden voorgelegd. Daarnaast stelt het stadsdeel budget
beschikbaar voor het organiseren van activiteiten.
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De heer Sikking brengt www.utopist.nl/inspriatieclub onder de aandacht, dat vanuit de
utopisten een inspiratieclub is opgericht die dankbaar gebruik maakt van de faciliteiten van
Wings en Loosduinse Hof. Mw. Ligtvoet geeft aan dat ook veel informatie over de
Buurthuizen van de Toekomst is te vinden op www.denhaag.nl
Inzet Stichting VOOR Welzijn 2019
Hoewel de gemeente in 2019 een miljoen euro op Welzijn bezuinigt, (met name op
werkmaatschappijen)was door de gemeente een budget toegekend van 2,5 miljoen euro, te
besteden door de welzijnsorganisaties in het stadsdeel Loosduinen.
Subsidieregelingen: (welke zijn er).
Voor de inhoud van subsidies wordt verwezen naar www.denhaag.nl/subsidies:
- Wonen en bouwen (isoleren, duurzaamheid, planschade, sociale huur e.d.).
- Zorg en welzijn (stimuleren vrijwillige inzet, taallessen, jeugdbeleid mantelzorg).
- Cultuur (culturele projecten, broedplaatsen, Meerjarenbeleidsplan Kunst, Cultuur.
- Sport (subsidies voor sportverenigingen, topsportevenementen, accommodatie
sportverenigingen (AS).
- Onderwijs, (Onderwijsloket, activiteiten kinderen, Samenspel, kinderopvang e.d.).
- Evenementen, (subsidies kleine en grote publieksevenementen, activiteiten in stadsdelen).
- Verkeer en vervoer (elektrische voertuigen, buurtstalling, sloopregeling dieselauto,
brommers en snorfietsen).
- In het subsidieregister zijn subsidies opgenomen welke in voorafgaande jaren zijn verstrekt.
- Wet- en regelgeving subsidies: er zijn regels van kracht voor subsidieverlening,
subsidiebeschikkingen en subsidieverantwoording.
Focuspunten bewonersorganisaties/Activiteitenplanning; hoe helpen wijken elkaar?
De voorzitter geeft een compliment aan de Kom Loosduinen voor de organisatie van het
Dickens Festival dat enorm door de inwoners van Loosduinen, alle bezoekers en de gemeente
is gewaardeerd. Van de zijde van de Kom Loosduinen wordt aangegeven, dat een dankbrief
van de burgemeester is ontvangen en dat de organisatie van het Dickens Festival dit jaar is
overgedragen aan Bewonersoverleg Kraayenstein. Het betreft hier een mooi voorbeeld van
samenwerking daar waar het de organisatie van activiteiten in Loosduinen betreft.
Wonen in Loosduinen.
Dhr. Develing, Kom Loosduinen: de goede contacten met het stadsdeel worden door de Kom
Loosduinen zeer gewaardeerd. Voorts baart de verkeersproblematiek de Kom Loosduinen
zorgen, te meer daar er veel woningen aan het gebied worden toegevoegd en het steeds
drukker wordt.
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Bezoek Domotica woning
Adres Domotica woning: Steenhoudersgaarde 15 E
Kerkcontacten
Hebben de wijken contacten met de kerkleiders?
Naar aanleiding van deze vraag wordt vastgesteld, dat op initiatief van de kerk contact wordt
gehouden met de wijken, wijkberaden en bewonersorganisaties (niet andersom). Vanuit de
kerk zijn diverse initiatieven ontplooid, zoals ‘samen boodschappen doen, samen koken en
samen eten’
Rondje bewonersorganisaties
Hierin bespreken alle wijkberaden wat er in hun wijk gebeurt.
Mw. Hartman, Houtwijk: 9 januari jl. is in Houtwijk het nieuwe kansenfestival georganiseerd
en is de speeltuin Bokkefort geopend. Voor het festival is veel belangstelling getoond, door
zowel jong als oud. Ook het buurtbudget café wordt goed bezocht en de wijkvereniging heeft
vijf thema’s gedefinieerd en in een flyer kenbaar gemaakt. Aan de hand daarvan kunnen de
bewoners initiatieven en ideeën kunnen aandragen. In de algemene ledenvergadering van 27
maart a.s. wordt het resultaat daarvan bekend gemaakt.
Dhr. Develing, Kom Loosduinen: Er is veel belangstelling getoond voor de recent gehouden
bewonersvergadering, waarbij onder meer is gesproken over de organisatie van activiteiten
welke jaarlijks terugkeren, zoals de kerstmaaltijden, Puchevenement e.d. Ook zijn er nieuwe
ideeën aangedragen, zoals (indien mogelijk) de organisatie van een evenement op de weide
bij de Ock (evenement: met honden en schapen) en de Voice van Loosduinen.
Dhr. Janssen (nieuw verkozen voorzitter Kraayenstein): de Bewonersorganisatie Kraayenstein
(BoK) is drukdoende met de opbouw van het bestuur en de inzet van vrijwilligers.
Dhr. Sikking, Nieuw Waldeck: de kerstbrunch, georganiseerd in Loosduinse Hof, is goed
bezocht. Komend jaar bestaat het wijkberaad Nieuw Waldeck 40 jaar en mede in dat kader
worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de opening van de waanzinnige Waldeck
Tuin, activiteiten voor de jeugd en de bijeenkomsten van de inspiratieclub.
Voorts vindt 21 september 2019 een tweede werkgroep Parels van Loosduinen plaats.
Mw. Pacqué, Notenbuurt: de bewonersorganisatie Notenbuurt is, conform BoK, druk bezig
met de opbouw van de organisatie. De activiteiten welke in de Notenbuurt zijn c.q. worden
georganiseerd zijn: Sinterklaasfeest, Halloween, zomerbarbecue, moestuinproject (project
Harvest). Het oude Wijkberaad Notenbuurt is niet meer actief en dient nog te worden
opgeheven. Naast het Wijkberaad is de bewonersorganisatie Notenbuurt opgericht en de
statuten daarvan zijn onlangs door de notaris bekrachtigd.
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Ten aanzien van de organisatie van activiteiten wordt op voorstel van de voorzitter de
afspraak gemaakt, dat via het secretariaat CL een activiteitenplanning bewonersorganisaties
wordt opgesteld. Mw. El Adlounivan het stadsdeelkantoor zal deze actie voorleggen aan het
secretariaat van de CL.
Aan de hand van de activiteitenplanning kunnen bepaalde activiteiten op elkaar worden
afgestemd ter voorkoming van het dubbel organiseren van activiteiten.
De bewonersorganisaties kunnen gezamenlijk optrekken bij het organiseren van bijvoorbeeld
een boottocht, rondje Poeldijk, bezoek aan het museum Loosduinen e.d.
Tot slot beveelt de voorzitter aan om vooral met regelmaat de website van de CL te bezoeken
en hierop via het secretariaat van de CL belangrijke informatie van de wijkberaden en de
bewonersorganisaties te plaatsen
5 maart 2019
Wijkuitvoeringsplannen,
Toelichting door de heer Van Lonkhuijzenvan het stadsdeelkantoor.
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.
Rapport PEP
Toelichting door mw. Francine Paijens (PEP)
Een van de belangrijkste conclusies uit het PEP-rapport over de Loosduinse
bewonersorganisaties 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 adviseerde in dat kader:
- Toe te werken naar certificering door middel waarvan de bewonersorganisaties en de
wijkberaden zich beter kunnen profileren.
- Gebruik te maken van de gratis cursussen van 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.
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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.
Rondje bewonersorganisaties
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.
Mevrouw El Adlouni, SDK Loosduinen:
- Het festival Loosduinen vindt plaats op 30 augustus 2019.
- Er is gestart met de voorbereiding van ‘Loosduinen gaat los’ (vindt plaats van 1 november
t/m 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.
- Zoals bekend, wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het Dickens Festival.
14 mei 2019
Kinderraad Houtwijk
De kinderraad van Houtwijk introduceert zich en de kinderen geven aan met welke projecten
ze bezig zijn.Een van hen heeft het Haagsche jeugdlintje gewonnen en vertelt hierover.
Stek – voor Stad en Kerk
Mw. Segon-Gijben vrijwilligster bij Stek en zelf ook minder bedeeld, vertelde over haar
ervaringen en wat Stek doet in de wijk.o.a.
- Dagopvang plus is een wekelijks terugkerende activiteit. Dat doet Stek samen met cliënten
van de stichting Middin, deze activiteit is voor ouderen en moeders met kinderen.
- Vakantie voor ouderen met kinderen: Vooral die het minder goed hebben.
- Een maatjesproject: dat heet ‘Blijf je nog even’.
- Samen koken - samen delen: een keer per maand wordt dit kookproject georganiseerd.
Mw. Segon-Gijben gaf aan dat ze een groter netwerk nodig hebben en ze vooral op zoek naar
moeders uit het maatjes project.
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Sociale supermarkt
Presentatie door mevrouw Herlé.
De Sociale supermarkt is een project dat aan mensen die in de voedselbank zitten de
mogelijkheid geeft om zelf hun eigen voedsel te kiezen.
De wagens van Kies staan op 3 locaties in Den Haag: Bokkefort in Loosduinen, de
Exoduskerk en de Shalomkerk. De vrijwilligers van Kies zijn getraind en staan klaar om in
gesprek te komen met de cliënten. De projectgroep kreeg een uitgebreide presentatie over de
armoede en de bestrijding hiervan.
Wende en Storm uitvaartorganisaties
De Loosduinse uitvaartverzorgers, mw. Versteeg van Wende Uitvaartverzorging en mw.
Badon-Ghijben van Storm Uitvaartverzorging hielden een presentatie over ‘Sterven in
Loosduinen’. Er kwamen veel vragen aan de orde voornamelijk over de financiering en oude
polissen. Bijv.: Vanaf mijn geboorte hebben mijn ouders een polis voor mij afgesloten met
2000 gulden. Is dit nog steeds geldig? Waar kan ik dit zien?
Je kunt dit navragen aan het verbond van verzekeraars en op www.oudepolis.nl.
Rondje bewonersorganisaties
Seniorencollectief: Het meldpunt schulden is vandaag opgezet onder de toezicht van de
gemeente.
Wijkberaad KOM Loosduinen:
- Aanstaande donderdag is er een bewonersvergadering.
- Afgelopen zaterdag is de bloemenroute met groot succes georganiseerd.
- Vanmiddag is er inloop in de Molen
- Op 8 juni wordt de Puchdag georganiseerd.
Wijkberaad Notenbuurt: Pasen is gevierd met groot succes. Het was erg motiverend voor de
beginnende wijkorganisatie dat iedereen het leuk vond.
St. Bewonersoverleg Kraayenstein:
- zijn met het Dickensfestival van 21 december bezig. Mw. Burgmeijer-Sarijoen is bezig
met de sponsormap en alles daaromheen.
- Op 6 juli wordt er een buurt bbq georganiseerd.
Wijkberaad Houtwijk:
- Heeft een tijdje geleden hun algemene vergadering gehad.
- Op 22 juni is er een midsummer party.
Wijkberaad Nieuw Waldeck: Muziekkrant werd gemaakt voor 40 jaar bestaan van Waldeck en
verspreid onder Waldeck. Op de achterzijde van het blaadje staat het programma van dit jaar.
De voorzitter verzoekt dat krantje te sturen naar andere wijkorganisaties en om het
programma op de website van CL zetten.
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Stadsdeelkantoor:
- Mw. el Adlouni heeft met Florence zorgaanbieder gesproken en ze was zeer onder de
indruk. Er kan een pas aangevraagd worden, dan kun je lid worden van Florence en dan
kun je gebruik maken van allerlei faciliteiten o.a. administratieve ondersteuning,
boodschappen service, computer hulp, hovenier hulp etc.
- Mw. el Adlouni heeft eerder met de voorzitter besproken dat Florence zal uitgenodigd
worden voor de volgende vergadering zodat ze een presentatie kan geven.
18 Juni 2019
Nieuwe website www.mijnloosduinen.nl
Toelichting door dhr. Sikking. De nieuwe website bevat nieuws over ‘alles wat er zoal in
Loosduinen te doen is’ en is bedoeld voor verenigingen, clubs en organisaties om hun
activiteiten gratis te plaatsen in de websiteagenda. Voor slechts 20 euro per jaar kunnen
bedrijven een verwijzing of een (PDF) pagina op de nieuwe website plaatsen.
Update Domotica
De heer Sikking en de voorzitter zijn gaan kijken en doen verslag van hun bevindingen.
Helpdesk Geldzaken: Michiel Clijfers
Dhr. Clijfers werkt bij de gemeente Den Haag in de functie van relatiebeheerder Helpdesk
Geldzaken (email: michiel.clijfers@denhaag.nl). Website: www.helpdeskgeldzaken.nl.
De Helpdesk Geldzaken is op initiatief van de gemeente Den Haag opgericht, omdat veel
burgers (60.000 in Den Haag) gebukt gaan onder schuldproblematiek. De Helpdesk biedt hulp
bij allerlei vragen over geld, schulden, besparingen, het verkrijgen van inzicht in inkomsten
en uitgaven, aanvragen van toeslagen en dergelijke.
Er kan eenvoudig een afspraak worden gemaakt via de telefoon (070) 353 61 88 of email
Tegelweetjes
Dhr. Doorschodt en mw. Cools houden een presentatie over het project Tegelweetjes.
Het project houdt in, dat op verschillende plekken in de wijk stoeptegels met een QR-code
zijn geplaatst. Wanneer de op de tegel vermelde code wordt gescand met de mobiele telefoon
krijgt men informatie over b.v. de historie van de straat waar de tegel ligt, of b.v. over de
geschiedenis van een interessant pand. Het project Tegelweetjes is door de gemeente Den
Haag gefinancierd via het wijkbudget. Mw. Cools en dhr. Doorschodt zetten het netwerk
Tegelweetjes graag in om andere wijken, zoals Loosduinen, behulpzaam te zijn bij het
initiëren van een project Tegelweetjes. Zij reiken daartoe ter vergadering een flyer uit,
alsmede een adreskaartje. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het emailadres:
contact@tegelweetjes.nl.
Meer info is te vinden op: www.tegelweetjes.nl. Krijgt een vervolg in 2020
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Florence Thuis
Door mw. Gosselink van Florence wordt toegelicht dat bij Florence tegen een bedrag van
24,50 euro per jaar een Florence-pas kan worden aangevraagd waarmee het pashouders
makkelijker wordt gemaakt om zelfstandig thuis te blijven wonen. Via de pas kunnen allerlei
diensten en services aan huis worden afgenomen, zoals kapper, een opticien, pedicure, maar
ook administratieve ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. Tevens is het mogelijk
om tijdelijk hulp aan huis en/of medische zorg in te huren, b.v. indien men thuis na een
operatie herstellende is. Het stadsdeel Loosduinen telt inmiddels 13.000 pashouders en hun
ervaringen worden gedeeld in De Van Pas krant van Florence Thuis. Nadere informatie kan
verkregen worden via emailadres florencepas@florence.nl of via de website www.florence.nl.
Rondje wijkorganisaties
Door mw. Van der Kruit, Nw. Waldeck, wordt opgemerkt, dat zij het betreurt dat het
uitvoeringsoverleg van de gemeente is opgeheven en dat er nog geen nieuw soortgelijk
overleg is geïnitieerd. Door de voorzitter wordt aangegeven, dat zij deze opmerking zal
voorleggen aan Majda el Adlouni van het stadsdeelkantoor, omdat zij doende is met een
nieuwe vorm van overleg.
Mw. A. de Freij stelt zich voor en geeft aan dat zij vertegenwoordiger is van het CDA en met
belangstelling heeft kennisgenomen van hetgeen vanavond in de projectgroep WB is gedeeld
aan informatie.
Mw. Hartman (Houtwijk) deelt mee dat in Houtwijk jl. zaterdag de Midsummer Party heeft
plaatsgevonden bij Houthaghe. Zij licht daarbij toe, dat de samenwerking met Houthaghe
helaas is verslechterd en dat in die zin op zoek wordt gegaan naar een andere locatie voor de
organisatie van de Midsummer Party en naar het zich laat aanzien zal ook worden gezocht
naar een andere oplossing voor wat betreft het houden van de vergaderingen. Voorts zijn de
buitenspeeldagen Houtwijk vanwege het slechte weer ‘in het water gevallen’.
Dhr. Sikking (Nieuw Waldeck) deelt mee dat in Nieuw Waldeck onlangs een groot feest voor
de bewoners is gehouden, dat zeer succesvol is verlopen. In het kader van de discussie over
de wijkgrenzen van wijkberaden en bewonersorganisaties deelt dhr. Sikking mee, dat is
uitgezocht wat precies de werkgebieden en wijkgrenzen zijn van de 8 stadsdelen, 24 wijken
en 148 straten (plus inwoners e.d.). Nadere informatie ter zake zal hij doen toekomen aan het
secretariaat van de CL.
Voorts reikt dhr. Sikking aan de aanwezigen een flyer uit van de Inspiratieclub waar men zich
voor kan aanmelden via emailadres inspiratieclub@utopist.nl. De Inspiratieclub wordt door
www.utopist.nl georganiseerd. Op 2 juli a.s. vindt de Inspiratieclub plaats in de Loosduinse
Hof in de middag.
Mw. Zee (Kraayenstein) deelt ter informatie mee dat in de Abdijkerk iedere zondagmiddag
mooie orgelconcerten worden gegeven.
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24 september 2019
Er wordt ingesproken over de moestuin in het complex Harvest. Er dreigen tiny houses
opgezet te worden waardoor de moestuin verdwijnt.
Insprekers mw Weeda en dhr. Mosselman vragen hulp. (Uiteindelijk is er concensus bereikt
en blijft de moestuin bestaan)
Centrum Groepswonen
Presentatie mw Van der Heide.
Deze vorm van samen wonen komt steeds vaker voor ook in Loosduinen.
Meer info via www.centrumgroepswonen.nl
Izi Domotica woning
Presentatie door mw C. Wurstkamp en dhr Baanen.
Vanuit Izi is een actieve Izi Community ontstaan waar men terecht kan met alle vragen
betreffende testen en inplementatie van domotica.
Het domotica voorbeeldhuis bevind zich aan de Steenhoudersgaarde nr 25 en kan iedere
vrijdag worden bezocht van 10 tot 12 uur. Melden en info via IZIwoning@gmail.com
Beleidsplan Zorg Jeugd en Volksgezondheid
Het beleidsplan is doorgestuurd aan alle wijkberaden met het verzoek te reageren.
Rondje wijkorganisaties
Nieuw Waldeck: dhr. Sikking deelt mee dat de opkomst van publiek voor ‘De Parels van
Loosduinen’ mager was, maar dat de gemeenschappelijke ruimtes wel goed zijn bezocht. Er
waren 40 deelnemers/Parels (vorig jaar 35). Van ‘De Parels van Loosduinen’ vindt nog een
evaluatie plaats. Daarbij zal het voorstel worden gedaan om in het vervolg meer te
organiseren vanuit de gemeenschappelijke ruimtes.
Rondvraag
- Sponsoractie Ockenburgh
- Afscheid Harm Benthem, stadsdeeldirecteur
- Bijeenkomst JMO
- Dhr. Hijstek is benoemd tot vertegenwoordiger van Loosduinen vanuit Groen Links en als
zodanig neemt hij veel zaken mee naar zijn fractie.
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12 november 2019
Haagse jongeren ambassadeur.
De Haagse jongeren ambassadeur Adil Madkouki stelt zich voor en vertelt wat zij betekenen
in Den Haag, en waar zij iets kunnen doen voor de jongeren in Loosduinen.
Hoe spreek je jongeren aan en wat kan het wijkberaad doen om meer jongeren te betrekken?
N.A.V heeft een stagiair van Houtwijk aangeboden een instagram page te ontwerpen.
Sociale kaart: Jmo Loosduinen
Een uitgebreid overzicht van de bekende en onbekende hulpverleners in Loosduinen duidelijk
wordt dat er veel hulpverleners zijn maarwerkt iedereen samen is de vraag?
Rondje Wijkorganisaties
Nieuw Waldeck: gaat het jongeren Thema bespreken middels de heer Sikking.
Bohemen Waldeck Kijkduin: heeft 31 oktober een vergadering gehad waarin diverse plannen
in hun wijk zijn besproken.
Houtwijk: is druk doende met de inzet van de 2,5 miljoen voor hun wijk.
Notenbuurt: geeft aan dat het erg druk is en zij een kleine bezetting hebben en niet alles
kunnen bijwonen. ( advies van de voorzitter. Neem contact op met PEP}
Kom Loosduinen: heeft contact met stadsdeel over loshangende bedradingen.
Kraayenstein en de Kom Loosduinen: zijn druk met het Dickens Festival
Rondvraag
- Wethouder Bert van Alphen komt naar de CL vergadering van 26-11-2019
- Loosduinen gaat los heeft plaatsgevonden
- In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding Hoe gaan wijkberaden dit vieren? Graag
terugkoppelen naar mw El Adlouni.
- Tegelweetjes krijgt vervolg.
- TV Loosduinen is in ontwikkeling.
Afspraak 2020
Terugkomend onderwerp vanuit het manifest voor 2020
Er wordt afgesproken het jaar 2020 alle actie op de jeugd te zetten.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

mw. M.M.F. Griffioen - van den Hoek

Portefeuillehouder vanuit het DB

dhr. H. van den Muijsenberg

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid: mw. M. van Es

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid: mw. C. van der Kruit
plv. lid: dhr. R. Sikking

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid: dhr. S. Develing
plv. lid: dhr. L. van den Dobbelsteen

Wijkberaad Bohemen-Waldeck
en Kijkduin

lid: dhr. S. Brinkhorst

Wijkberaad Notenbuurt

lid: mw. M. Pacqué
plv. lid: dhr. R. Bel

Wijkberaad Houtwijk

lid: mw. F.A. Beeloo - Planken
plv. lid: mw. Y. Hartman

Seniorencollectief

lid: dhr. L. Esser

Dienst Publiekszaken/stadsdeelkantoor

mw. M. El Adlouni

Vaste gasten bij vergaderingen

mw. A. Frey (CDA)
dhr. A. Hystek (Groen Links)

-------------------**********------------------------
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