Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en
Beheer, d.d. 22 juni 2021, aanvang 19.30 uur,
Bethelkerk te Loosduinen.

Aanwezig:

mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), dhr. R. Sikking, (Nieuw
Waldeck), mw. Y. Hartman, (Houtwijk), dhr. M. den Exter, (Kraayenstein),
mw. P. Weeda, (adviseur Notenbuurt), dhr. S.J. Brinkhorst, (Walboduin), mw.
el Adlouni (Stadsdeelkantoor Loosduinen) en mw. O. Vrolijk (verslag),
Commissie Loosduinen.
Aanwezig i.v.m. agendapunten: mw. N. Krul, mw. R. Volkert en dhr. S. Enthoven.
Afwezig:
dhr. L. van den Dobbelsteen en mw. A. Frey.
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 is ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag van de vorige vergadering van 23 februari 2021
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
4. Verzilveren: Nancy Krul
Mw. N. Krul heeft samen met Ilse Mijnhart de stichting Verzilveren opgezet. De stichting is
in het Loosduinse Hof en organiseert activiteiten voor ouderen (55+ers) in Loosduinen. De
stichting mag van Staedion gratis in het Loosduinse Hof zitten omdat ze ontzettend goede
dingen doen voor de wijk Nieuw Waldeck. Nieuw Waldeck ondersteunt ook de activiteiten
van Verzilveren. Afgelopen 1.5 jaar zijn ze erg druk bezig geweest met thuisbezoek op 1.5
meter afstand bij ouderen. Tijdens de corona heeft mw. Krul samen met andere vrijwilligers
soep gemaakt met subsidie van de gemeente. Ze maken 2 keer per week 5 grote pannen soep
en vrijwilligers bezorgen de soep thuis.
Er is verschrikkelijk veel eenzaamheid in de wijken. Ze hebben via huisarts, WMO en
Welzijn (achter de deur) eenzame mensen kunnen vinden die thuisbezoek nodig hebben. Ze
doen het thuisbezoek al 3 jaar en het blijft groeien. Aan het eind van het jaar gaat het
Loosduinse Hof open en de vrijwilligers van Verzilveren zullen de receptie bemannen.
5. Centrum Siena: Renatte Volkert
Centrum van Siena is een zinnige dagbesteding en ontmoetingscentrum voor de mensen met
niet aangeboren hersenletsel. In het centrum worden mensen geholpen om een gezonde
dagstructuur te krijgen. De dagbesteding bestaat uit drie componenten: muziek, dans en kunst.
De dagbesteding wordt in groepsverband en individueel verzorgd. Specialisten kijken naar
individuele beperkingen en proberen om begeleiding/coaching op maat te geven. Ze
organiseren een open atelier en exposities en met de opbrengst van de schilderijen kunnen ze
de reisjes betalen. Het werkt heel erg verbindend met elkaar. Naast de dagbesteding biedt
-1-

Sienna een kunstzinnige therapie aan. Je kunt bijvoorbeeld een burn-out traject aangaan. Er
worden ook veel activiteiten voor jongeren georganiseerd. De mix tussen jong en oud is erg
interessant en belangrijk.
Bij het centrum Siena werken gecertificeerde medewerkers en de kunstenaars. De kwaliteit
van de dagbesteding en andere activiteiten is erg belangrijk. Ze proberen contact te maken
met de omgeving. Het centrum is in de Poprader gevestigd en daar hebben ze een geweldig
atelier, dans en muziekstudio. Ze gaan vanaf juli workshops organiseren, deze workshops zijn
gratis en iedereen mag zich aanmelden. Ze gaan op de markt staan om geld voor hun geplande
reis naar Berlijn op te halen. De dagbesteding wordt gefinancierd door de gemeente (WMO).
Mensen die komen voor de dagbesteding hebben een indicatie nodig. Mensen kunnen dit ook
betalen vanuit de aanvullende zorgverzekering.
6. Jongeren en ouderen
Houtwijk heeft een kinderraad. Als er iets georganiseerd wordt door de jongerenraad, is het
via Voor Welzijn. Het wijkberaad organiseert wel activiteiten voor de jongeren. Kinderen van
de kinderraad stromen niet door naar de jongerenraad. Deze kinderen zitten namelijk op de
basisschool binnen de wijk. Als ze naar de middelbare school gaan, gaan ze naar een school
buiten de wijk en hebben ze een andere contacten en interesses. Opbouwwerkers van Voor
Welzijn doen ontzettend veel werk om jongeren bij elkaar te krijgen.
Er wordt gediscussieerd over hoe ouderen bij de activiteiten betrokken kunnen worden en hoe
de ouderraad in de wijken goed neergezet kan worden. Een idee is om een dialoogtafel te
organiseren voor de ouderen.
Opmerking: De samenwerking tussen Wijkberaden en Voor Welzijn is zeer beperkt. Voor
Welzijn heeft een eigen agenda en ze dienen een jaar van tevoren de begroting in. Hun
activiteiten zijn erg budget gebonden. Wijkberaden hebben geen invloed op wat Voor Welzijn
doet terwijl de gemeente opdracht geeft aan Voor Welzijn.
Mw. el Adlouni suggereert dat Wijkorganisaties heel duidelijke opdrachten aan de Welzijn
geven. Op basis van onze opdracht kunnen ze een subsidie aanvragen aan de gemeente.
7. 100 jarige bestaan van de CL
Dhr. Sikking spreekt zijn kritiek uit dat de CL geen invloed uitoefent op wat de gemeente doet
en heel Loosduinen. Het is geen organisatie die een vuist maakt. De CL heeft bijvoorbeeld
geen vertegenwoordiger in de gemeenteraad. De CL heeft niks gedaan toen de servicebalie
van het SDK verdwenen. Politiebureau Loosduinen is dicht, de bank vestigingen zijn
gesloten. De meeste sociale zaken door het welzijn georganiseerd. De stadsdeeldirecteur is
ook een uitvoerder en hij heeft weinig invloed op wat er in Loosduinen gebeurt. Dhr. den
Exter wil dit onderwerp bespreekbaar maken en wil de CL een instituut maken met macht en
invloed.
De voorzitter zegt dat op 4 juni de conferentie ‘Toekomst van Loosduinen’ werd
georganiseerd. Je kon daar met 4 wethouders en met de politieke partijen over de zaken in
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Loosduinen spreken zodat deze in partijenprogramma kunnen opnemen. De CL heeft het
Manifest aangepast en wijkorganisaties hebben geen bijdrage geleverd aan de aanpassing van
het Manifest. Beleidskader bewonersorganisaties heeft ook geen input gekregen van de
wijkorganisaties. Als je de CL levend wil houden, moet je dat soort dingen ook doen. Het is
een belangrijke discussie en de voorzitter neemt deze mee naar het DB. Actie: voorzitterdiscussie bij het DB op gang brengen.
De CL wil een officiële werkgroep voor het 100 jarige bestaan opstellen. Het zou fijn zijn als
mensen van Wijkorganisaties aansluiten bij deze werkgroep.
Mw. Weeda stelt voor om een symposium te organiseren met de volgende aandachtspunten:
de rol van de CL in Loosduinen, geschiedenis van Loosduinen, wegdringen van Loosduinen,
hoe Loosduinen zich handhaaft. Het is belangrijk dat Loosduinen op de politieke kaart gezet
wordt.
8. Rondje wijkorganisaties en COVID situatie
Walboduin: wegens corona kon Walboduin niks organiseren en het Wijkberaad heeft niet
zoveel zicht op mensen in de wijk die covid hebben gehad en/of overleden zijn.
Nieuw Waldeck: de bewonersbijeenkomst was digitaal georganiseerd, de wethouder was daar
aangesproken en Mustapha was daar ook. De bewonersbijeenkomst was heel goed bezocht.
Houtwijk: de dialoogtafels zijn gewoon doorgegaan en de bewonersbijeenkomst is digitaal
georganiseerd. Houtwijk is een soort van scholenbuurt en er zijn niet veel activiteiten voor
senioren georganiseerd in de corona tijd.
Kraayenstein: er is geen bewonersbijeenkomst georganiseerd. De nieuwe app Hoplr is in
werking in de wijk. 16% van de mensen van Kraayenstein en Vroondaal zit nu op de app
maar de app wordt niet actief gebruikt door de bewoners. Het Wijkberaad heeft dingen
geschreven in de Hoplr en geen reactie terugontvangen van de mensen.
Senioren collectief: op dit moment is alles stilgezet. Het is moeilijk om mensen op afstand te
begeleiden.
Notenbuurt: mw. Weeda probeert sinds twee jaar de buurt goed te leren kennen en het is
moeilijk om mensen (vrijwilligers) in beweging te krijgen. Er zijn twee activiteiten geweest in
de Notenbuurt: kerstbrood is rondgebracht en Paasbloemen zijn rondgebracht. Er is een CD
van Buurtlint uitgedeeld. De participatiekeuken is in de Notenbuurt begonnen en vanaf
september gaan mensen samen eten in de Buurtkamer.
Mededeling van SDK
Prinsjesontbijt: is op 18 september. Het verzoek is dat de wijkorganisaties een lijstje met
vrijwilligers doorgeven. Die mensen worden vervolgens uitgenodigd voor het ontbijt. Eerst
vragen aan de mensen of ze wel dergelijk komen.
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Vakantieactiviteiten: als de wijkorganisaties vakantieactiviteiten hebben, geven deze het
door aan mw. el Adlouni.
Beleidsplan BO’s: het zou mooi zijn als er reacties van de WO’s in Loosduinen komen
omdat het beleidsstuk voor de komende paar jaar is.
Hitte plan: senioren, kwetsbaren en handicapten kunnen informatie krijgen over wat ze
kunnen doen tijdens warme dagen.
Beleidsstukken: bewonersorganisaties hebben op papier en digitaal een samenvatting van
beleidsstukken gekregen. Als er feedback en opmerkingen zijn, stuur deze dan door naar het
secretariaat CL.
9. Sluiting
De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 20.30 uur.
Actielijst:
De discussie hebben over de status van de Commissie Loosduinen.
Mogelijke een Symposium organiseren.
Namen voor het Prinsjesontbijt door geven aan SDK.
Vakantieactiviteiten doorgeven.
Hitteplan wordt geïnformeerd door de wijkorganisaties.
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