Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en
Beheer, d.d. 23 februari 2021, aanvang 19.30 uur,
digitaal.

Aanwezig:

Afwezig:

mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), dhr. R. Sikking, WB Nieuw
Waldeck, mw. Y. Hartman, WB Houtwijk, dhr. M. den Exter, WB
Kraayenstein, mw. el Adlouni (Stadsdeelkantoor Loosduinen), mw. A. Frey
gast fractievolger CDA), en mw. O. Vrolijk (verslag), Commissie Loosduinen.
dhr. L. van den Dobbelsteen, mw. P. Weeda en dhr. S.J. Brinkhorst

1.
Opening
Mevrouw Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom.
2.
Vaststellen agenda/mededelingen
De agenda wordt vastgesteld met in achtneming dat het agendapunt ‘gemeentelijke nota’s’
aan de agenda wordt toegevoegd.
3.
Verslag van de vorige vergadering van 29 september 2020
Opmerkingen zijn schriftelijk verstuurd en in het verslag van 29 september verwerkt.
4.

Waar lopen de Wijkorganisaties tegenaan tijdens de Corona periode?

Nieuw Waldeck (NW): Er zijn geen activiteiten. NW heeft de boel opgeruimd en het kantoor
schoongemaakt. Het wijkblad muziekkrantje is bezorgd en is flink gelezen.
NW houdt de bestuursvergaderingen digitaal en wil de bewonersvergadering ook digitaal
houden. ‘Parels van Loosduinen’ is definitief overgegaan naar de kunstkamer.
Dhr. Sikking wil zelf invulling gaan geven aan de website ‘Mijnloosduinen.nl’ over
duurzaamheid.
Mw. el Adlouni zegt dat het SDK bepaalde cursussen ter beschikking wil stellen om de
bewonersvergaderingen digitaal te organiseren.
De kunstkamer heeft gisteren een prachtige digitale tentoonstelling op het Loosduinese
Hoofdplein gehouden.
De voorzitter telt voor dat de WB voor de volgende vergadering de kunstkamer uitnodigt om
te kijken wat de Wijkberaden voor de kunstkamer kunnen doen. Actie: secretariaat CL.
Kraayenstein: omdat het bestuur in de startfase zit hebben ze de behoefte om bijna dagelijks
bijeen te komen. Het Wijkberaad mist een goed communicatiekanaal tussen de bewoners en
het Wijkberaad voor wanneer ze iets te vertellen hebben, bijvoorbeeld over de corona
problematiek. Het bestuur heeft goede plannen bedacht om de wijk goed te
vertegenwoordigen.
Houtwijk: het naaiatelier voor Dickens loopt goed. Er zijn ook een aantal zaken geschonken
zoals stoffen. Het Wijkberaad zit nu in de SV Houtwijk, de ruimte is groot genoeg zodat
mensen corona proef binnen kunnen lopen. Jongeren zijn bezig in Bokkefort. Het Wijkberaad
wil iets doen voor de kinderen buiten de kinderraad. De kinderraad draait wel goed.
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Mw. Frey: de armoedebestrijding is in de raad besproken. Wethouder van Alphen gaat naar
de wijken om met de bewonersorganisaties te praten. Hij heeft gezegd dat Loosduinen erg
interessant voor hem is. Hij zou meer vertellen aan de raad hoe hij het proces gaat doen.
5. Gemeentelijke nota’s
Mw. Griffioen-Van den Hoek zegt dat de Wijkorganisaties heel weinig ambtelijke stukken
krijgen van de gemeente. In veel raadsstukken wordt echter wel input gevraagd van
vrijwilligersorganisaties/bewonersorganisaties. Het is daardoor onduidelijk wat precies van de
BO’s verwacht wordt. Ze wil de Wijkberaden adviseren om deze stukken te lezen maar het is
tegelijkertijd een enorme aanslag op hun tijd. Als de wijkberaden daar behoefte aan hebben,
dan kan vanuit het Stadsdeelkantoor een ondersteuner komen die deze stukken voor de
Wijkberaden screent en aangeeft wat belangrijk is en waar serieus iets mee gedaan moet
worden.
Mw. el Adlouni geeft aan dat het Stadsdeel een opbouwwerker zal inhuren die speciaal belast
is met het screenen van de nota’s die voor de BO’s interessant zijn. Daardoor kunnen mensen
deze nota’s begrijpend lezen. De verwachting is dat de wijkberaden een actieve rol in dat
kader gaan vervullen. Het stadsdeel zal hiervoor budget beschikbaar stellen als een onderdeel
van de opdracht aan Voor Welzijn.
Er wordt voorgesteld dat de nota’s vanuit het oogpunt van wijkberaden wordt gelezen en niet
vanuit het oogpunt van ambtenaren. De Wijkberaden willen regelmatig vragen stellen aan die
persoon en willen er interactief mee omgaan.
Dhr. den Exter zegt dat hij een brief over de bijeenkomst ‘Beleidskader bewonersorganisaties’
heeft gestuurd.
Wethouder Balster wil aan tafel gaan zitten met de Wijkberaden/BO’s. Hij raadt de
Wijkberaden/BO aan om actief mee te doen. Mw. el Adlouni voegt eraan toe dat het
‘beleidskader bewonersorganisaties’ een erg belangrijk document is voor alle wijkberaden. De
beleidsambtenaar die het ‘beleidskader bewonersorganisaties’ heeft geschreven, heeft ook een
bijeenkomst georganiseerd om te horen welke aanvullingen de BO’s daarop hebben. Bij deze
bijeenkomst waren de Wijkberaden van Loosduinen niet aanwezig. De voorzitter van de
Commissie Loosduinen was wel aanwezig. Op 10 maart organiseert de wethouder Balster
opnieuw een bijeenkomst. Het is de laatste kans voor de Wijkberaden/BO om hun inbreng te
laten horen
6. Jongeren en ouderen
Nieuw Waldeck: het Wijkberaad organiseert op dit moment geen jongerenactiviteiten. Voor
Welzijn organiseert wel activiteiten voor jongeren in de wijk.
Kraayenstein: Sportief plus voor jongeren van 15-25 jaar is nu aan de gang. Het Wijkberaad
heeft de wens om meerdere activiteiten voor jongeren te organiseren maar op dit moment is er
geen concreet plan. Een betrokken bewoner wil activiteiten voor ouderen organiseren.
Houtwijk: heeft geen jongerenraad maar wel een kinderraad. Het Wijkberaad heeft een
dialoogtafel georganiseerd, daar waren ouderen bij betrokken. Ze willen nadenken over hoe
ze verder gaan met de dialoogtafel omdat de organisator ergens anders een vaste baan heeft
gekregen.
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Mw. el Adlouni geeft aan dat er drie kinderraden zijn in Houtwijk, Nieuw Waldeck en KOM.
Deze zijn opgericht door de welzijnsorganisatie. Ze bestaan uit basisschoolkinderen tot 12
jaar, ze denken mee over wat ze gaan doen in de Wijk. Bij KOM Loosduinen is er een
bijeenkomst georganiseerd waarbij jongeren en ouderen met elkaar bijeenkwamen.
Het voorstel is dat de trekker hiervan, van VoorWelzijn uitgenodigd wordt voor de volgende
WB. Actie: secretariaat CL.
7. Rondje wijkorganisaties
Nieuw Waldeck: is druk bezig met “Nieuw Waldeck knapt op”. Het is nu in stil water terecht
gekomen en het Wijkberaad wil het in de gaten houden of het volgens de planning loopt.
Nieuw Waldeck wil proberen om via allerlei kanalen mensen bij de digitale
bewonersbijeenkomsten te betrekken.
Houtwijk: het wijkbladje gaat vanaf volgende maand weer fysiek gedrukt en bezorgd worden
in de Wijk.
Kraayenstein: heeft nu een nieuw bestuur dat heel goed loopt. Ze hebben een aantal ideeën,
als het corona vrij wordt, gaan ze deze realiseren.
Initiatief voedselbos: bij de tuinclub willen ze 1200 m2 inrichten als voedselbos. Vanuit het
oogpunt van duurzaamheid is het een mooi initiatief. Het initiatief is door de Wijkberaden met
open armen ontvangen.
Mededeling vanuit het Stadsdeelkantoor:
- Ze zijn bezig met een veiligheidsflyer. Ze willen vooral senioren er bewust van maken
dat er babbeltrucs zijn, veilig pinnen en niet zomaar de deur opendoen voor anderen
etc. De flyer is nu in ontwikkeling en zal huis aan huis worden bezorgd.
- Recentelijk zijn er ook raadsvragen gesteld over de sluiting van het bankfiliaal aan het
Savornin Lohmanplein. Beantwoording van de vraag is nu in de maak.
- Naar aanleiding van Covid-19 is er nu een jongerenspreekuur. Sommige jongeren zijn
nu in een uitzichtloze situatie terecht gekomen. Er wordt op 3 plekken spreekuur
gehouden. Er is morgen ook een bijeenkomst voor jongeren over rapmuziek waarin
rellen en wapengebruik voorkomt.
- Ze hebben een videoclip gemaakt over corona en jongeren.
- Er is een livestream over verkiezingen en daarbij worden de verkiezingen op een
luchtige manier aan de orde gesteld. Ze willen talenten uit Loosduinen daar laten
optreden.
- Er komt een sportaanbod waarbij summier iets gedaan wordt voor jongeren en
kinderen bijvoorbeeld Kraayenstein, Waldeck Noord, Kijkduin en Bohemen en Meer
& Bos. Het gaat het hele jaar door en wordt geïntensifieerd tijdens de vakanties.
- ‘Loosduinen gaat los’ en festival Loosduinen zijn on hold. Zodra de corona voorbij is,
gaan we het feestje vieren.
- Er zijn veel senioren in Loosduinen die eenzaam zijn en niet in staat zijn om zelf
boodschappen te doen. Er is een participatiekeuken waarbij de ouderen een gratis
maaltijd kunnen krijgen. Jullie kunnen wat informatie in je wijkblad zetten.
8. Sluiting
De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 20.30 uur.
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Actielijst: Voor/Welzijn uitnodigen voor de volgende WB vergadering
Voedselbosmakers uitnodigen voor WB
Navragen hoe het staat met de nota;s uitleg
Navragen of de wethouder van Alphen al langs is geweest bij de Wijkberaden.
Op 22 april wordt de nota ouderen besproken, navragen wat de wethouder hier over heeft
gezegd.
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