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Verslag van de vergadering van de ProjectgroepWelzijn en Beheer 

van de Commissie Loosduinen van dinsdag 17 april 2012 

 

Aanwezig: 

De heer P. Wijsman (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw B.J.C. Stigter 
(Houtwijk), mevrouw T. Henkelmann (LOC), de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt), de heer C. de 
Zeeuw (Nieuw-Waldeck/Portefeuillehouder DB), mevrouw N. Spaans (Bohemen, Waldeck en 
Kijkduin), mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer L. Holleman (plv. Nieuw-Waldeck ), de heer 
M.R. Molenkamp (DPZ/Loosduinen), de heer R. Wekker (DPZ/Loosduinen) en mevrouw M.J. Krol 
(verslag) 
Afwezig met berichtgeving: 

De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter) en mevrouw H. Epping, (Notenbuurt), 
 
 

1. Opening en mededelingen 

De heer Wijsman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Van Gelderen is 
verhinderd en heeft de heer Wijsman verzocht de vergadering voor te zitten.  
Op 25 april is er een bijeenkomst van BÓÓG over de aanvragen van activiteiten en subsidie. Eenieder 
wordt hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd. 
 
2. Burenhulpcentrale 

o Aanwezig voor dit agendapunt zijn de heer R. Groeneweg (stedelijk coördinator 
Burenhulpcentrale), mevrouw A. Cornets (coördinator Burenhulpcentrale Loosduinen) en de heer 
Roel (coördinator Burenhulpcentrale Mariahoeve en Den Haag). 

o Er wordt een presentatie gehouden, deze wordt digitaal toegezonden. Sinds 7 jaar wordt in Den 
Haag geëxperimenteerd met het concept Burenhulpcentrale (BHC). Het idee is afkomstig uit 
Utrecht en het doel is om mensen tot elkaar te brengen. De heer Groeneweg vertelt dat de 
oprichting en de totstandkoming heeft plaatsgevonden met vallen en opstaan. Er is veel tijd 
overheen gegaan maar uiteindelijk heeft het geleid tot mooie resultaten. De BHC kent het begrip 
deelnemers, dit zijn zowel hulpvragers als hulpbieders. Deze deelnemers worden in een 
softwaresysteem ingebracht en via het softwaresysteem worden deelnemers gematcht. De BHC is 
bedoeld voor éénmalige hulpvragen waarbij onder meer gedacht kan worden aan het uitlaten van 
een hond, een boodschapje of het halen en brengen van en naar bepaalde locaties. Op het moment 
van een hulpvraag wordt direct contact gezocht met een hulpbieder. Wanneer deze niet wil/kan 
wordt de volgende hulpbieder op de lijst benaderd. Wanneer een hulpbieder ingezet wordt, wordt 
hij/zij onderaan de lijst geplaatst. Dit alles gebeurt tot nog toe telefonisch maar kan op korte 
termijn ook digitaal via de website. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt nog 
enthousiast verteld over de mogelijkheden, bovendien zijn er ook leuke initiatieven ontstaan nadat 
mensen met elkaar in contact zijn gekomen. 

o Aanstaande vrijdag 20 april 2012 wordt in Loosduinen de BHC officieel geopend en hiertoe zijn 
de wijkberaden van Loosduinen van harte uitgenodigd. Belangrijk om te weten is dat de 
bekendmaking van dit concept het beste werkt via mond-tot-mondreclame. Hierbij wordt onder 
andere gebruik gemaakt van huisartsen, winkeliersverenigingen en wijkberaden. Vanavond dus de 
vraag of de wijkberaden van Loosduinen de BHC willen ondersteunen. Vanuit de pg. WB wordt 
gemeld dat zij het concept ondersteunen en dat er al acties zijn ondernomen ter bekendmaking 
van de BHC.  

o Aanstaande vrijdag wordt ook het nieuwe softwareprogramma BHC 2.0 gelanceerd, hiermee is de 
bereikbaarheid geëffectueerd naar stadsniveau. Er komt een centraal systeem die de deelnemers 
direct verbind met de betrokken wijk. De deelnemers krijgen allen een pasje, een voorbeeld 
hiervan wordt uitgereikt. Op het pasje staat de naam van de deelnemer, daarnaast kan hij/zij zich 
legitimeren.  
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o Aan de hand van vragen uit de pg WB wordt nog stilgestaan bij het feit dat het hier gaat om 
klussen waarvoor geen specifieke kennis nodig is.  

De gasten worden hartelijk bedankt voor hun uitleg. 
 
3. Verslag vorige vergadering van 6 maart 2012 

Naar aanleiding van: 
Blz. 1 Het project Ogen en Oren: de heer Molenkamp merkt op dat de meldingen lopen via 
telefoonnummer 14070 of een speciaal formulier op de website van het stedelijk netwerk. 
Blz. 3 Bij Nieuw Waldeck zijn meerdere werkgroepen opgericht namelijk de werkgroepen 
Voortuinen; Onkruid; Bomen en Planten; Waterkanten; en Snoei en bloeiactie. 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
4. Ingekomen stukken 

a) Brief van Houtwijk met de mededeling dat mevrouw Loes Westerduin-Gordijn voortaan 
plaatsvervangend lid is van de pg. WB. 

b) Email van de heer Roosenboom over de digitale subsidieaanvragen. De website is naar aanleiding 
van zijn inzet aangepast. 

c) BÓÓG heeft “Loosduinen leeft!” gelanceerd op 16 april. Zij enthousiasmeren bewoners en bieden 
hulp aan bij de aanvraag van initiatieven en projecten. 

d) Uitnodiging voor een bijeenkomst op donderdag 19 april in de International School over de 
plannen rondom nieuwbouw Ockenburgh. Een week later zal KOM Loosduinen ook een 
bijeenkomst houden. Volledigheidshalve wordt benoemd dat wanneer er concrete plannen zijn, 
deze door ROV worden beoordeeld. 

e) Nieuw Waldeck houdt woensdag 18 april een bewonersvergadering. 
 
5. Voortgangslijst Commissie Loosduinen 

Er worden verscheidene beheerplatforms van natuurgebieden bezocht door de CL. Echter de gebieden 
Wapendal en Zonneveld worden niet beheerd. De vergaderingen van de beheerplatforms zijn 
samengevoegd en vinden nog twee keer per jaar plaats. Het verslag wordt zoals afgesproken naar de 
wijkberaden gestuurd. 
Buurtserviceteams: de teams zijn geformeerd maar werken nog niet overal. Er is een start gemaakt 
in Loosduinen en er vindt nu een uitrol plaats over heel Den Haag. Ze worden onder andere ingezet 
voor het opruimen van zwerfvuil en onkruid verwijdering op verharde wegen en straten. 
De Zandmotor: de ontwikkelingen in en om de zandmotor lopen niet als gepland. Er is meer last van 
mui stromingen dan verwacht en dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee. Bezoekers worden 
hiervoor gewaarschuwd en de reddingsbrigade houdt extra toezicht. De klacht met betrekking tot het 
fijnzand wordt onderzocht. 
 
6. Stand van zaken Stadsboerderijen 

De pg. WB zit nog niet in het proces, eerst zijn 42 plannen ingediend die nu beoordeeld worden. 
Nadat een selectie is gemaakt wordt de pg. WB gevraagd mee te denken, dit zal in juni/juli gaan 
plaatsvinden. Er zijn vele ideeën geopperd, ook samenwerking met Welzijnsorganisaties en 
bijvoorbeeld Parnassia worden serieus overwogen. 
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7. Stand van zaken aanvragen activiteiten 

Vanuit de CL wordt naar de wijkberaden steeds benadrukt hoe belangrijk het is om op 25 april mee te 
praten over de gang van zaken. De werkwijze wordt als moeilijk en tijdrovend ervaren. Ook is een 
knelpunt dat er niet op korte termijn aanvragen worden gehonoreerd. De heer Wekker kan 
geraadpleegd worden over de verwachtingen, hij neemt als zodanig geen beslissingen over 
aanvragen. Ook geeft de heer Wekker aan dat het niet de bedoeling is dat achteraf aangevraagd 
wordt. 
Mevrouw Henkelmann is tegen onduidelijkheden aangelopen bij de aanvraag van de jaarlijkse 
Fitweek in relatie met Vóór Welzijn. De heer Wekker gaat hierover contact opnemen met de 
betrokken partijen. 
 
8. Rondje bewonersorganisaties 

Notenbuurt: Vandaag heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer R. Kanters over de buurtkamer. 
De activiteiten kunnen uitgebreid worden. Er is gesproken over onduidelijkheden met betrekking tot 
verzekering van vrijwilligers. Er is 1 centrale verzekering voor schade, ongevallen en 
aansprakelijkheid bij HOF.   
Loosduinse Ouderen Commissie: De LOC zoekt nog steeds afvaardigingen vanuit de wijken en 
vraagt de wijkberaden een oproep te doen via hun websites of wijkbladen. 
Houtwijk: Heeft woensdag 18 april de algemene ledenvergadering en op donderdag 19 april is een 
bijeenkomst met de straatvertegenwoordigers. Op 20 juni is er een midzomer BBQ voor heel 
Houtwijk. Verder is Houtwijk op zoek naar een nieuwe drukker en sponsors voor het wijkblad; 
houden zij zich bezig met de wijziging van de buslijnen; en zijn er zorgen rondom de nieuwe 
bestemming van het Tandemgebouw. 
Kraayenstein: Het kindvriendelijke project is gestart waarbij Jantje Beton betrokken is. Momenteel 
wordt onder kinderen geïnventariseerd wat de wensen zijn. De uitslag wordt voorgelegd aan de 
bewoners. De Buurpreventie loopt niet goed, er is wisseling onder de vrijwilligers.  
Bohemen, Waldeck en Kijkduin: Is ook druk met de wijzigingen van de buslijnen en heeft 
binnenkort een ledenvergadering.  
KOM Loosduinen: Is druk met de wijzigingen van de buslijnen; de kinderboerderijen; de plannen 
voor Ockenburgh; en de Hennenberg. 
Nieuw Waldeck: Het vogeleiland wordt hersteld, hier is het wijkberaad erg blij mee. Het wijkberaad 
is blij met de herbeplanting van het  parkje op de Jules Massenethof. De bewoners zijn actief met het 
onderhoud van het parkje. De gemeente heeft daar gereedschap voor beschikbaar gesteld. Woensdag 
18 april is de bewonersvergadering. Er is onenigheid ontstaan over de nieuwe speeltuin bij de 
Toscaninistraat, hierover is deze avond een gesprek.  
CL: Vanuit de CL wordt gemeld dat brieven zijn gestuurd rondom de wijziging van de buslijnen. 
Ook is er een brief in aanmaak over de parkeervraag van wethouder P. Smit. 
Daarnaast is de CL bezig met het tot elkaar brengen van winkeliersverenigingen in Loosduinen. Dit 
wordt positief opgevat en er vindt uitwisseling van ideeën plaats.  
 
8. Rondvraag 

De heer Holleman heeft een idee voor de fontein van het Loosduinse Hoofdplein. De heer Wijsman 
legt uit dat er toch wordt gekeken om de fontein in werking te stellen zodat er geen 
kapitaalvernietiging plaatsvindt.  
 
9. Sluiting 

De heer Wijsman sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 


