Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 6 november 2012
Aanwezig:
Dhr. J.F.A. van Gelderen (voorzitter), dhr. J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevr. T. Henkelmann
(LOC), dhr. Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevr. H. Epping (Notenbuurt), mevr. N. Spaans
(Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mevr. T. Zee (Kraayenstein), dhr. M.R. Molenkamp
(DPZ/Loosduinen), mevr. Y. Bouman (verslag).
Afwezig:
mevr. B. Stigter (Houtwijk), dhr. R. Wekker (DPZ/Loosduinen).
Gasten: Remko Canters en Irma Bolhuis (St. VÓÓR), Jaap de Wit en Anne Hans (St. BOOG).
1. Opening en mededelingen
De heer Van Gelderen opent de vergaderingen heet de aanwezigen welkom.
Mevr.A. Hans neemt afscheid van Loosduinen en haar opvolger is dhr. J. de Wit.
2. Resultaten 2012 en plannen 2013 St. VóóR en St. Boog
Mevrouw Bolhuis geeft een toelichting op de resultaten over 2012.
Bokkefort: Er is een klein wijkcentrum aan de dr. H.E. van Gelderlaan in Houtwijk, recentelijk
verbouwd, met daarin een I-shop en Speel-o-theek. Elke woensdag zijn er kinderactiviteiten en elke
donderdag is er een uitgiftepunt van de voedselbank. De doelgroepen zijn vooral volwassenen en
ouderen. Dit wijkcentrum heeft een prijs gewonnen, voor het 12 meer of minder project, in
samenwerking met de politie en ouders. Het project heeft tot doel om de jeugd meer aan te spreken
op hun gedragen hier zijn al goede resultaten mee behaald. Het is inmiddels een stuk rustiger in
Houtwijk (minder hangjongeren en overlast).
Nieuw-Waldeck: Wijkcentrum “De Geest”. Hier wordt veel door jongeren voor ouderen gedaan,
met name, jong kookt voor oud. Ouderen zijn daardoor weer vrijwilliger voor jongeren geworden.
De Geest bruist, er wordt ook creatief werk verricht, samen breien enz. Er is hierdoor meer
tolerantie naar elkaar toe. Met dit geweldige initiatief is ook een prijs van € 2500,-- gewonnen, de
Piet Vink prijs.
Participatie: Mensen met een uitkering worden door de Sociale Dienst, naar het Project Granieten
Pand gestuurd. Daar werken participatiemedewerkers, die werken voor welzijnsorganisaties.
Participatiemedewerkers begeleiden mensen, die nog nooit iets buitenshuis hebben gedaan. Noshow mensen gaan een ander traject in.
Pilot Buurtterrassen – Bokkefort/Nieuw-Waldeck:
Bokkefort: Door middel van flyers is er voor deze pilot reclame gemaakt. In het voorjaar is er in
Houtwijk, in samenwerking met Staedion, gestart. Er zijn terrassen op straat gezet en, door middel
van koffie en thee, is er geprobeerd mensen met elkaar en met Staedion in gesprek te laten gaan.
Helaas zijn er niet veel vernieuwende dingen ontstaan.
Nieuw-Waldeck: Hier was het wijkberaad aanwezig. Mensen kwamen met voorstellen waar iets
mee gedaan gaat worden. Ook zijn er veel nieuwe dingen gehoord over de buurt. Het wijkberaad
heeft dit als zeer succesvol ervarenen volgend jaar zal met deze pilot worden doorgegaan.
De Uitdaging: Hier werken jongeren en ouderen veel samen voor de buurt. Het is meer een soort
competitiestrijd. Op dit moment werken de groepen niet echt mee, zodat dit project wordt
overgeheveld naar 2013.
Loosduinen Leeft: In Loosduinen wordt door bewoners zelf veel initiatief genomen om projecten
op te starten. Enkele voorbeelden zijn: voetbalwedstrijden, groenvoorziening, zelfverdediging voor
mensen met een lichamelijke beperking.
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Burenhulpcentrale: Mensen kunnen zich aanmelden bij de centrale om klusjes voor andere
buurtbewoners te doen, dan wel om hulp te ontvangen. D.m.v. een telefonische oproep, kan men
benaderd worden om een klusje voor een buurtbewoner te doen.
Voorscholen: Op de voorscholen worden kinderen door middel van een programma gestimuleerd
met taal en rekenen. Het doel hiervan is dat zij geen achterstand oplopen als ze naar de basisschool
gaan. Voor dit programma is geld ingezet voor de ouders om het kind te stimuleren. (Dit is geen
welzijnsgeld). Veel ouders hebben helaas te weinig tijd om voldoende aandacht aan hun kind te
besteden.
Algemeen maatschappelijk werk: Moet helaas bezuinigen.
Welzijn nieuwe stijl: Dit is door de politiek in 2012 gelanceerd. Het betekent met name dat de
burgers zelf meer initiatief moeten nemen, om in hun buurt iets te organiseren (burgerparticipatie).
 Vraag: Jongeren bezorgen minder overlast, hoe is dit gemeten?
Door de terras gesprekken en de politie. In Bokkefort is er nu veel minder overlast. Daar is een
gerichte aanpak geweest door de politie en het jongerenwerk.
 Vraag: Uitdagingen die niet geslaagd zijn, wat wordt hieraan gedaan?
Een groep in Nieuw-Waldeck heeft helaas afgezegd. Hier kunnen wij op dit moment niets mee.
 Vraag: Hoeveel mensen komen er naar de voedselbank in Bokkefort?
Er worden ongeveer 50 pakketten uitgegeven.
2013
 Loosduinen heeft 2 wijkteams – integraal kijken naar vraagstukken. In deze teams zitten mensen
van VÓÓR + Boog. Belangrijk punt hierin is om in gesprek te gaan met partners uit de wijk. Het
doel is om wijkbijeenkomsten te organiseren met scholen, politie, wijkteams e.d. Uit deze
gesprekken kunnen dan veel punten naar voren komen waaraan gewerkt gaat worden. Een groot
probleem op dit moment is overmatig alcoholgebruik door jongeren.
 Het schoolplein in Houtwijk is saai, er moet iets gerealiseerd worden. Hiertoe zal een verzoek
worden gedaan, om een container met buiten speelmateriaal te laten plaatsen. Deze container kan
dan beheerd worden door een buurtbewoner?
 De werkgroep van het Cantateplein heeft waardering voor de jongeren. Zij zijn met elkaar in
gesprek gegaan over de overlast. Het doel is om buiten de ouders, ook andere buurtbewoners mee
te laten helpen met de jongeren.
 Het project 12 meer of minder komt, in samenwerking met de politie, waarschijnlijk ook in de
wijk Nieuw-Waldeck. Het is nog in voorbereiding.
BOOG:
De welzijnsorganisaties Xtra en Boog hebben besloten om per 1 januari 2013 tot een bestuurlijke
fusie over te gaan. Eerder dit jaar tekenden zij al een intentieovereenkomst. Door het aanbod van
Xtra en Boog te beter op elkaar af te stemmen worden de Haagse burgers effectiever en efficiënter
ondersteund.
Boog is vanouds de partner voor samenlevingsopbouw in Den Haag en omgeving en treedt nu toe
tot Xtra, Sinds 1 januari 2012 zijn ook MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra onderdeel van Xtra. Door
deze fusie worden het opbouwwerk van Boog en de activiteiten van MOOI, VÓÓR Welzijn en
Zebra beter op elkaar afgestemd.
BOOG zal toetreden tot de Haagsche Kennismakings Maatschappij. Deze bestaat al uit: MOOI,
VOOR en Zebra. BOOG is de 4e werkmaatschappij.

2

Nieuwe Projecten 2013:
De jongerenconferentie )BOOG + jongerenwerk’ gaat in 2013 door.
De buurtterrassen gaat door.
Vraag: KOM Loosduinen komt niet veel aan bod?
Boog en VÓÓR bieden alleen ondersteuning waar nodig, in welke wijk dan ook.
De namen en e-mail adressen van de mensen van VÓÓR en Boog±
Remko Canters: remko.canters@voorwelzijn.nl, tel.nr.: 070 – 346 95 43 of 06 – 333 193 05
Irma Bolhuis: irma.bolhuis@voorwelzijn.nl, tel.nr.: 06 – 816 887 04
Jaap de Wit: witja@boog.nl, tel.nr.: 070 – 312 12 81 of 070 – 312 12 12.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en toelichting.
3. Verslag vorige vergadering 11 september 2012
- .Punt 3 – 4e zin: deze mensen wordt deze cliënten.
- Blz. 2, 1e vraag: er komt een brief op het huisadres van de bewoners: helaas is nog niet helemaal
duidelijk waar / wanneer.
- .Punt 6, Voortgangslijst Commissie Loosduinen gaat van de agenda af.
- .Punt 9, Rondvraag 3e streepje, vraag over de kinderboerderij: Het antwoord van de gemeente op
de brief van Kom Loosduinen zal aan de WB-leden worden gestuurd.
- .Punt 9, Rondvraag 4e streepje. 20 November 2012 is er een bewonersvergadering in NieuwWaldeck. Op deze vergadering kunnen de bewoners hun mening geven om de Tuinenbuurt
onderdeel te maken van het werkgebied van Nieuw Waldeck.
4. Ingekomen stukken
- 2 november 2012 heeft de voorzitter een mail ontvangen dat het Moderamen van het College van
Diakenen ermee heeft ingestemd, dat het diaconale project ‘Loosduinen maakt werk van
armoede’ met Stekprojectleider per 1 januari 2013 kan beginnen. Vòòr de start 1 januari 2013 zal
nog een geactualiseerde versie van het Plan van Aanpak verschijnen. Dit Plan van Aanpak zal
t.z.t. aan de WB/leden worden gezonden
- De armoedemonitor is te vinden op internet.
- 8 November 2012 is er een inloopavond in de Abdijkerk v.w.b. het Activiteitenplan 2013. Dit
alles o.l.v. Hanneke Schippers.
- HOF gaat op in PEP. PEP staat voor: Participatie, Emancipatie, Professionals. Aan PEP nemen
deel: HOF, CIPO, Importante en Mantelzorg Den Haag. Volgend jaar PEP uitnodigen om kennis
te maken.
- Verslag ACON – Risico-analyse is een intern stuk. Mevr. Epping wil graag camera’s op het
Notenplein rond de jaarwisseling.
5. Stand van zaken aanvragen activiteiten (nieuwe subsidieregeling)
Bij de stukken voor de komende CL zal het overzicht van aanvragen over het eerste halfjaar worden
meegezonden. Als er geen bezwaar gemaakt wordt tegen afwijzende aanvragen, moet men niet
klagen.
Belangrijk: Indien een bewoner een aanvraag indient en hierover de bewonersorganisatie (b.o.) niet
informeert, dan blijkt de b.o. geen inzicht te hebben in de besluitvorming en ontvangen subsidies.
De administratie bij de gemeente moet beter worden uitgevoerd v.w.b. de aanvragen/besluiten +
afschriften. Dhr. Molenkamp zal dit intern bespreken.
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6. Rondje bewonersorganisaties
Dhr. Bakker:
 Ockenburgh – is lopende.
 Activiteiten opgegeven voor 2013.
 Fontein Loosduinse Hoofdplein.
Mw. Epping:
 Het bankje op het Notenplein is door een individuele bewoner aangevraagd. Nu wordt het door de
gemeente als beloningsproject voor een goed verloop van de jaarwisseling gezien. In Januari 2013
zal dit bankje worden geplaatst.
 Het herinrichtingsplan – betaald parkeren project – loopt nog.
Mw. Spaans:
 Bewonersvergadering gehouden waarbij 55 bewoners aanwezig zijn geweest, met o.a. de plannen
voor het De Savornin Lohmanplein.
 Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers die meehelpen met de activiteitencommissie.
 Voor de Thema-ochtenden wordt gezocht naar iemand die computerlessen kunnen verzorgen?
Advies: contact opnemen met VóóR.
 De Contact-ochtenden die 1 x in de maand zijn, gaan goed.
Mw. Zee:
 Afgelopen zaterdag zijn er 100 kinderen geweest voor het Halloween-feest. Dit feest is zonder
geld van de gemeente gevierd.
 De kindvriendelijke wijk is nu klaar. 1 Januari 2013 gaan we starten.
 Wethouder Karsten Klein is op bezoek geweest.
 Er is een klacht geweest over de kindertuin. De bankjes zijn in brand gestoken. De heer
Molenkamp neemt dit punt (intern) mee om te bespreken. Het heeft de aandacht.
Dhr. Brinkman:
 20 November 2012 is er een bewonersvergadering.
Mw: Henkelman:
 Afgelopen vrijdag (2 november 2012) is de dag van de ouderen gevierd.
7. Rondvraag
Dhr. Brinkman: stelt voor om een actielijst te maken.
Ook maakt de heer Brinkman bezwaar tegen het feit dat de voorzitter van WB tevens
portefeuillehouder is.
8. Sluiting
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.
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