Verslag van de vergadering van de ProjectgroepWelzijn en Beheer
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 5 juni 2012
Aanwezig:
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw
B.J.C. Stigter (Houtwijk), mevrouw T. Henkelmann (LOC), de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt),
mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer M.R. Molenkamp (DPZ/Loosduinen), de heer R. Wekker
(DPZ/Loosduinen) en mevrouw M.J. Krol (verslag)
Afwezig met berichtgeving:
Mevrouw N. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), Mevrouw H. Epping, (Notenbuurt),

1. Opening en mededelingen
De heer Van Gelderen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt dat in Nieuw
Waldeck een groot deel van het bestuur is opgestapt waardoor ook vacatures ontstonden in de CL en
de projectgroepen ROV en WB. Inmiddels is bij Nieuw Waldeck het bestuur aangevuld tijdens een
extra bewonersvergadering. Het bestuur is nog niet voldoende bemenst. De heer Brinkman,
bestuurslid, is aanwezig op de publieke tribune.
2. Winteropvang voor dak- en thuislozen in de Zilverstraat (bedrijventerrein ZKD)
In de afgelopen weken is tussen gemeente en CL gecommuniceerd over bespreking van de plannen
voor de winteropvang. Vanwege de vertrouwelijkheid van de plannen werd door de gemeente besloten
vandaag niet te komen. Uiteindelijk is het besluit op 29 mei door B&W genomen en is er dus geen
sprake meer van vertrouwelijkheid. De omwonenden worden deze week geïnformeerd middels een
brief die ter vergadering wordt uitgereikt.
Bij Houtwijk zijn de plannen besproken in het wijkberaad en zij hebben geen reacties of bezwaar.
De heer Roosenboom wil adviseren om, wanneer de daklozen gebruik maken van OV, de halte
Meppelrade te gebruiken. Dit voorkomt overlast in de straten. Voor de projectgroep WB is nog niet
duidelijk hoe het vervoer geregeld is en dit punt wordt meegenomen. Vanuit de gemeente is
aangegeven dat er wel overleg is geweest met ZKD.
WB zal mevrouw Francken uitnodigen voor de eerste vergadering na de zomer om de projectgroep te
informeren.
3. Verslag vorige vergadering van 17 april 2012
Naar aanleiding van:
- Blz. 3 punt 7: De heer Wekker heeft contact opgenomen met de organisatie van de SportFitweek
(voor ouderen) en uit de besprekingen is gebleken dat de SportFitweek door kan gaan. Op 2 juli is
de aftrap in de Wiekslag. Hierbij is de wethouder van het stadsdeel aanwezig. Het is de 20e keer dat
de SportFitweek wordt gehouden.
- De website van de Commissie Loosduinen is wel al toegankelijk voor het publiek. Echter zijn er
nog veel onderdelen in bewerking. Omdat nog lang niet alle onderdelen gevuld zijn wordt er nog
niet veel publiciteit aan gegeven.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.
4. Ingekomen stukken
• Vanuit Hof is een mail gekomen over het aanmelden van klussen voor vrijwilligersorganisaties.
Het gaat hierbij om eenmalige klussen waarbij geen inwerkperiode nodig is. Voor particulieren is
er de burenhulpcentrale of de dienstenwinkel.
• Vanuit wijkberaad Nieuw Waldeck is een brief gekomen over de bestuurswijzigingen.
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5. Serviceteams Loosduinen
De aansturing van het project Serviceteams ligt bij het Haags Werkbedrijf, het Veeg- en Straatbedrijf
heeft de regie. De Buurtserviceteams (BST) zijn opgebouwd uit mensen die langdurig werkloos zijn of
van een leerwerktraject gebruik maken. Zij leren te wennen aan het werkproces. Dit project is gestart
in Kijkduin en wordt uitgerold over de gehele stad. De BST’s zijn voornamelijk bezig met het
opruimen van zwerfvuil. De zakken die zij vullen worden later op de dag door het Veeg- en
Straatbedrijf opgehaald. Ook maken zij melding van klein grof vuil zodat dat later opgehaald kan
worden. Later wordt gekeken of er ook nog andere taken zijn voor de BST’s. Bijvoorbeeld zaken die
nu door het handhavingsteam worden gedaan. Momenteel is het verloop positief te noemen. Vooral nu
er een meeuwenprobleem is in Loosduinen kunnen deze acties goed meehelpen.
Het beleid rondom het plaatsen van ondergrondse containers komt ter sprake. Deze containers zijn al
in grote delen van Den Haag geplaatst, Loosduinen loopt hierin achter. Vanuit de gemeente wordt
aangegeven dat bewoners inspraak hebben over de plek van de containers. Er zal altijd onvrede blijven
bestaan over nieuwe situaties.
6. Voortgangslijst Commissie Loosduinen
Tijdens de volgende bijeenkomst zal VÓÓR welzijn een presentatie houden over het heden en de
toekomst van de activiteiten en de subsidies in Loosduinen. Boog zal hierin geen rol meer spelen, zij
worden sinds dit jaar niet meer gesubsidieerd door de gemeente. Wijkberaden kunnen nog wel
administratieve ondersteuning inkopen bij Boog.
7. Stand van zaken Stadsboerderijen
De heer Bakker heeft een persbericht uitgereikt waarin te lezen is dat beide stadsboerderijen blijven.
Parnassia wordt de nieuwe beheerder van de stadsboerderij Hoeve Bijdorp, de Madesteintuin en de
Heemtuin. Parnassia zou volgens dit bericht de stichting Hoek Madestein en het Zuid-Hollands
Landschap betrekken bij de plannen. De heer Bakker heeft vernomen dat hiervan geen sprake is. Met
name de stichting Hoek Madestein is het niet eens met de plannen van Parnassia. De KOM
Loosduinen is niet gekend in de besluitvorming maar blijft de ontwikkelingen volgen. Voor de
volgende keer zal iemand van Parnassia worden uitgenodigd om de plannen toe te lichten. De
projectgroep WB is in elk geval enthousiast over het behoud van beide stadsboerderijen.
8. Stand van zaken aanvragen activiteiten
- Deze week zal door de CL een verzoek worden gedaan aan de Loosduinse bewonersorganisaties om
een overzicht te maken van alle subsidie-aanvragen in Loosduinen met vermelding van de
toekenning/afwijzing. Op die manier wordt inzichtelijk wat er zoal gebeurd in Loosduinen en
waarom activiteiten worden toe-/afgewezen. De CL zal na ontvangst van de gegevens een overzicht
maken. (Uiteraard zonder vermelding van de namen van de organisaties)
o Bij KOM Loosduinen verlopen de aanvragen stroef.
o Bij de Notenbuurt loopt het goed. Zij ervaren wel een groot verschil tussen de gemeente en
Boog, bij Boog wordt de drempel verhoogd door ingewikkeldere formulieren.
o Het algehele beeld blijft dat er wordt gekort in de subsidies terwijl er evenveel geld beschikbaar
is. De heer Wekker merkt op dat de (onterechte) verwachting vaak is dat subsidies
kostendekkend zijn. De gemeente spoort aan om ook bij andere instanties te zoeken naar
subsidiegelden.
- Tijdens de bijeenkomst bij Boog over de voortgang van de nieuwe subsidie-regeling kwam naar
voren dat per stadsdeel verschillend wordt omgegaan met de regeling omtrent subsidie voor de
wijkbladen. Hiertoe zal de CL alle wijkberaden van Den Haag benaderen met de vraag of zij
subsidie ontvangen voor het wijkblad. In de laatstgehouden CL is afgesproken dat tegen een evt.
afwijzing van subsidie voor het wijkblad een bezwaar zal worden ingediend. De heer Wekker merkt
op dat er in het beleid ook wordt aangegeven dat er maatwerk geleverd kan worden.
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9. Rondje bewonersorganisaties
Notenbuurt:
- Het Prevagebouw heeft zijn hoogste punt bereikt en gaat Nolenhaghe heten. Het Korsakovgebouw
gaat Domus Nostra (Ons huis) heten.
- Op 13 juni wordt de straatspeeldag georganiseerd op het Notenplein.
- De heer Roosenboom meldt dat het besluit is genomen om bus 26 door te laten lopen naar de
Beethovenlaan en in de zomer tot aan Kijkduin. Ook lijn 21 blijft behouden. Hiermee zijn alle
bezwaren van de CL gehonoreerd.
Loosduinse Ouderen Commissie:
- Na de sportfitweek gaat de LOC zich richten op de dag van de ouderen. Deze vindt in oktober
plaats.
Houtwijk:
- Het project voor straatvertegenwoordigers verloopt moeizaam, er zijn 2 personen aangemeld.
- Op 20 juni wordt een BBQ georganiseerd voor alle wijkbewoners, dit is aansluitend aan het
politiefeest.
- Houtwijk heeft een contract afgesloten voor bewoners om graffiti te laten verwijderen. Dit contract
wordt gesubsidieerd door de gemeente en is voor de bewoners gratis. De kosten kunnen als
activiteit in aanmerking komen voor subsidie.
Tekst uit het stadsdeelplan:
Het Meldpunt Graffiti heeft halverwege 2010 een nieuwe regeling gelanceerd speciaal voor de bewonersorganisaties. Ze
kunnen een contract sluiten met het meldpunt voor € 250,- (excl. BTW) per jaar waarbij alle panden in de wijk gratis
worden schoongemaakt en schoongehouden.
Wel moeten de eigenaren hiervoor uiteraard eerst schriftelijk toestemming geven. De bewonersorganisaties worden
gevraagd om actief te participeren in het werven van deelnemers.
Voor iedere bewonersorganisatie wordt hiervoor een plan op maat gemaakt.

Kraayenstein:
- Er is in gezamenlijkheid besloten om door te gaan met de Buurtpreventie.
KOM Loosduinen:
- Het project ‘Opzomeren’ van het Cantateplein was leuk. Helaas waren er minder bewoners dan
gehoopt en moest vooral het bestuur veel werk verrichten. Naderhand werd nog gezamenlijk
gegeten. Een kritische noot is dat het (nieuwe) materiaal niet allemaal ingeleverd is.
10. Rondvraag
a) De heer Wekker wijst de leden erop dat HOF een masterclass organiseert met als onderwerp het
werven en behouden van vrijwilligers. Dit is een interessant onderwerp dat regelmatig in de CL
benoemd wordt als knelpunt. De masterclasses worden gehouden op:
5 juli van 14.00 tot 16.30 uur
20 september van 16.00 tot 18.00 uur
1 november van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: HOF, Riviervismarkt 2 in Den Haag
Meer informatie vindt je op www.hofnet.nl onder “Haagse Helden Verleiden”.
b) Wethouder Klein heeft een vooraankondiging gedaan voor een stedelijk debat over ‘Mannen en
emancipatie’. Dit vindt plaats op 26 juni in Escamp.
c) De heer Wekker geeft aan dat de stedelijke vrijwilligersdag dit jaar per stadsdeel wordt gevierd in
plaats van voor de hele stad. Hij vraagt de leden wat een handige periode is en of zij suggesties
hierover willen mailen. Gedacht wordt aan oktober/november.
11. Sluiting
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.
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