Verslag van de vergadering Welzijn en Beheer
Dinsdag 15 maart 2022
Henneberg

Aanwezig:
Mevr. Majda el Adlouni, mevr. Marian van den Hoek, dhr. Ronald Sikking, dhr. Stef
Brinkhorst, mevr. Nicky van Spronsen, dhr. Leo van den Dobbelsteen, dhr. Jasper Strik.
Gasten:
Mevr. Betty van der Zande, Haags steunsysteem
Dhr. Thom Nierop, Huurbuur.
1. Opening en welkom door voorzitter
2. Haags Steunsysteem:
Het Haags Steunsysteem (HSS) verbindt professionals, cliënten,
ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en vrijwilligers van ruim 120 Haagse organisaties, met
als doel om Hagenaars met psychische beperkingen ondersteunen om weer actief deel te
nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Het HSS werkt vanuit de visie dat de cliënt ‘in
the lead’ moet zijn, en dat op die manier de grootste bijdrage aan herstel geleverd wordt. Het
HSS faciliteert dat via inclusieve Werktafels, waar cliënten met een GGZ achtergrond actief
aan mee kunnen doen, en waar wordt gezocht naar een activiteitenaanbod dat het beste paste
bij de cliënt. Het HSS maakt gebruik van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers, die niet
alleen het HSS kunnen versterken, maar op die manier ook werken aan eigen herstel en
participatie. Indien nodig gaat het HSS op bezoek bij de hulpvragers thuis maar er is een
groep die toch gemist wordt. Mensen die eenzaam zijn worden niet goed bereikt en is
eenzaamheid ook iets waar niet graag mee naar buiten wordt getreden. HSS heeft ook een
signalerende functie en probeert in te spelen op repeterende problematiek zoals eenzaamheid.
Ervaringsdeskundigen worden dan aan de werktafels uitgenodigd. Het HSS organiseert ook
een maandelijkse stapavond voor deze doelgroep “chillen in de Steeg” waar kan worden
uitgegaan in een omgeving met live muziek, dans en een daghap. Meer informatie kan worden
gevonden op de website: www.haagsteunsysteem.nl
Vragen vanuit het WB:



In hoeverre kent het haags steun systeem de sleutelfiguren in Loosduinen
Hoe kunnen we de eenzamen bereiken

Besloten is dat Betty van der Zande een stukje met informatie die de wijkberaden kunnen
delen op de websites zodat er wellicht meer mensen worden bereikt die in de doelgroep van
het HSS passen.
3. Huurbuur
Thom Nierop heeft in 2021 samen met een huisgenoot Huurbuur opgericht met als doel om
kleine klussen door wijkbewoners tegen een kleine betaling op te lossen maar vanuit een
sociaal oogpunt. Er zijn steeds minder mensen die elkaar helpen en via deze weg kan er
laagdrempelig om hulp worden gevraagd zo kunnen kleine klusjes opgelost worden door
handige buurtgenoot. Huurbuur wordt gepromoot via Next door en Hoplr. Alles verloot
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volledig digitaal. Huurbuur is actief in Leiden en Den Haag en tot nu toe zijn er 50 mensen
die via deze weg een klus hebben aangemeld en die daadwerkelijk zijn opgepakt. Huurbuur is
in alle stadsdelen actief. Aanmelden bij Huurbuur kan via de website en bij betaling wordt een
ID-bewijs gevraagd. Helaas zullen ouderen het aanmelden lastig
4. Voorzitterschap projectgroep Welzijn en Beheer.
Vanaf 16 maart is de Cl en de projectgroepen demissionair, de taken lopen wel gewoon door.
Er heeft zich geen kandidaat voor het voorzitterschap van WB aangemeld en Marian van den
Hoek wordt unaniem herkozen als voorzitter van WB.
De leden van ROV hebben besloten om in 2022 de ROV- vergaderingen bij de diverse
wijkberaden te houden. Het wijkberaad waar de vergadering plaatsvindt is dan technisch
voorzitter van die vergadering. Vraag is of WB deze maner van vergaderen ook wil doorgaan
voeren, de wijkberaden zullen hierover nadenken en er zal een besluit worden genomen in de
vergadering van 10 mei 2022.
5. Inspiratienota:
Alle voorstellen zijn aangenomen en is nu een raadsbesluit.
6. 100 jaar CL
24 maart is een bijeenkomst voor de vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor de
werkgroepen
Er zal worden besproken om de bijeenkomst op andere momenten in de avond te laten
plaatsvinden. Ronald Sikking geeft zich als vrijwilliger te willen opgeven, Nicky zal Ronald
voor de volgende bijeenkomst uitnodigen.
7. Concept jaarverslag:
Het concept wordt unaniem goedgekeurd.
8. Rondje bewonersorganisaties:
 Per mail vraag ingediend door Mathi den Exter:
In hoeverre zijn we als wijkorganisaties in staat zijn om Oekraïners een ontmoetingsplek
kunnen creëren? Een locatie zou hiervoor bepaald kunnen worden wanneer de plint klaar
is wellicht tafels plaatsen en samen eten.


Nieuw Waldeck:
o 19 maart: clean up day
o 25 juni : werkdag: ( Mustapha in agenda en Majda😊 politie komt, kano-en dingen
organiseren in de wijk\. Verzilveren, sportief besteedt, kunstkamer, wat zijn de
activiteiten die worden georganiseerd in deze wijk (meeste in de Geest).Ook in kleine
speeltuintjes worden dingen voor kinderen georganiseerd, worden vrijwilligers
gezocht.
o Bewonersvergadering vindt eind maart plaatst. Henk van de Valk treedt dan officieel
af. Ger zal een groot gat ontstaan doordat er geen secretaris meer is. Wordt dringend
gezocht naar vrijwilligers (penningmeester/ secretaris).
o Is er een Werkgroep toekomst wijkberaden? Jasper Strik gaat hierover in gesprek met
Ronald Sikking
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SBK
o 9 mei: lezing oorlog in de lucht mevr. Claudemans, zaal Walboduin 19:30
o Klachten website van de gemeente: bouwvergunningen niet goed te vinden: bespreken
in DB



Kom Loosduinen:
o Back tot the 60’s organiseren (brommertour en muziek) datum moet nog worden
geprikt
o Montmartre festival zal in juni plaats gaan vinden bij Ockenburgh Er zal ook een boot
en tram tour voor ouderen worden georganiseerd
o Loosduinen gaat los staat gepland in november 2022
o Dickens festival staat gepland in december 2022
o Algemene Loosduinen : activiteiten kalender: wijkorganisaties moeten dit doorgeven
aan de CL .



Stadsdeel Loosduinen Majda el Adlouni:
o Nieuw Waldeck:: zaterdag 19 maart 10:00-12:00 Nieuw Waldeck ruimt op , start bij
de Geest.
o Er was een estafette georganiseerd: debatten georganiseerd voor jongeren, maak
gebruik van je stemrecht. Politiek café georganiseerd was geen enkel wijkberaad
aanwezig.
o Themastemmen is een pilot waarvoor 3 wijken in Den Haag waren uitgekozen
waaronder Bohemen Meer en Bos. De bewoners van de desbetreffende wijken hebben
de uitnodiging per post ontvangen om te stemmen via de digitale weg. Dit kan vanaf
17 maart tot 31 maart maar de mogelijkheid is ook gecreeerd om fysiek te stemmen en
dit kan op 4 stemmomenten in het Wings gebouw.
o Wijkagenda Waldeck: enquêtes zijn online gezet, animo is groot
o Welzijnsorganisaties: richtlijnen brief moet de deur uitgaan. Graag thema’s aanleveren
voor 2023. Meedenken welke thema’s verdienen de prioriteit: eenzaamheid, GGZ en
armoede. Knelpunten aangeven: communicatie breed. Nauwelijks gecommuniceerd
over het aanbod. Jongeren 17- 25 jaar lopen vast. Hieronder de 3 punten
1. Mentale gezondheid, het bespreken van psychische problemen.
2.Talentontwikkeling
3. Meer activiteiten organiseren voor jongeren (centra blijven teveel dicht)
o Uitnodiging verstuurd aan bewonersorganisaties om een bijeenkomst bij te wonen in
het Korenhuis, de bijeenkomst is op 31 maart.
o Subsidie duurzaamheid 2022: link voor aanvragen verduurzaming: aanvragen kan
Nicky zal link delen, (€6000,- subsidie per aanvraag)
o Woensdag 8 juni buitenspeeldag: vergunning kan worden aangevraagd, link zal
worden doorgestuurd naar Nicky,

9. Sluiting van de vergadering
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