Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 22 januari 2013
Aanwezig:
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), de heer S. Develing
(Kom Loosduinen), de heer R. Meesters (Houtwijk), de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevrouw
N. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer R. Wekker
(DPZ/Loosduinen), de heer A. Rooseboom (Notenbuurt) en mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw T. Henkelmann (LOC), mevrouw H. Epping (Notenbuurt).
Gasten: de heer M. de Zwijger (Raad van Mantelzorgers) en mevrouw F. Ipek-Demir (PEP Den
Haag).
1. Opening en mededelingen
De heer Van Gelderen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de gasten de
heer De Zwijger en mevrouw Ipek.
2. PEP: Participatie, Emancipatie, Professionals
Mevrouw Ipek geeft, door middel van een Powerpoint-presentatie, een uitleg over de totstandkoming
van PEP. PEP is ontstaan uit de fusie van CIPO (Centraal Informatiepunt Ouderen), HOF (Promotie
Haags Vrijwilligerswerk), Importante (Projectbureau voor de vrouwelijke ambitie) en MantelZorg Den
Haag. Meer informatie over PEP is te vinden op de website: www.pepdenhaag.nl.
De heer De Zwijger geeft tekst en uitleg over de Raad van Mantelzorgers. Op de website van PEP is
informatie te vinden over het werk als mantelzorger.
De voorzitter heeft de Power[point-presentatie opgevraagd bij mevrouw Ipek en zal deze doorzenden
aan de WB-leden. De voorzitter bedankt de gasten voor hun toelichting en komst.
3. Verslag vorige vergadering 6 november 2012
Blz. 3, punt 5: Subsidie-register is informatie die transparant gecommuniceerd wordt.
Blz. 4, punt 6: (mw. Zee): kindertuin = vlindertuin.
4. Inventarisatie van agendapunten voor komende WB-vergaderingen
- PEP (uitgevoerd 22/1)
- Armoedeproject. (Ton Barends start op 1 februari 2013 als projectleider. Bij dit onderwerp kunnen
ook de voedselbanken in Loosduinen worden besproken)).
- AWBZ/WMO (o.a. consequenties scheiding Zorg en Wonen).
- Burenhulpcentrale.
- Grote Groengebieden.
- Buurt Services Teams.
- Resultaten/Plannen Welzijnswerk.
- Centrum Jeugd en Gezin.
- I-shops.
- Stadsboerderij Bijdorp (Parnassia)
- Daklozenopvang.
5. Ingekomen stukken
- Op 3 april 2013 komt de wethouder Klein praten met ouderen (oud is intour).
- Op de web-site: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Klein-Gesprek.htm staat de agenda met
de data, wanneer de Stadsdeelwethouder naar de verschillende locaties in Loosduinen komt.
o Op 22 februari 2013, 15:00 uur is het thema: Groen Loosduinen. Locatie: De Wiekslag.
- Nieuw buurthuis van de toekomst : QUICK.
- Woensdagavond 30 januari 2013 is er een inloopavond over parkeerproblemen in de Notenbuurt.
- De WB-vergadering van 16 april 2013 wordt (onder voorbehoud) verplaatst naar 9 april 2013.
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6. Terugblik jaarwisseling
Vanuit de gemeente is het goed gegaan. Een verslag van de evaluatie is rondgestuurd en zal ook
worden doorgestuurd naar de leden van WB. Als men telefonisch een klacht doorgeeft op tel.nr.: 1470
en deze klacht niet wordt goed afgehandeld, dan is het registratienummer belangrijk voor een check
van deze klacht.
7. Rondje bewonersorganisaties
Kraayenstein, mw. Zee:
- Er zijn 3 nieuwe bestuursleden aangetreden.
Nieuw Waldeck, dhr. Brinkman:
- rapport inventarisatie Groen
- bewonersparticiatie: bewoners kunnen zich op 12 februari 2013 melden in “de Geest”.
Notenbuurt, dhr. Rooseboom:
- Bestemmingsplan GAMMA – Oude Haagweg.
Houtwijk, dhr. Meesters:
- Groenproject aansluiten met Nieuw-Waldeck.
Bohemen, Waldeck en Kijkduin, mw. Spaans:
- Er zijn nieuwe vrijwilligers aangetreden.
- Op Hemelvaartsdag is er een fietstocht door de buurt.
- Binnenkort is er een gesprek met Michel Rogier i.v.m. de bouwplannen op en om het De Savornin
Lohmanplein.
Kom Loosduinen, dhr. Bakker:
- Landgoed Ockenburgh – Het is de bedoeling dat de gemeente nog voor de zomer met een
aangepast plan komt.
8. Rondvraag
- Mw. Spaans is 5 maart op vakantie en kan niet bij de volgende WB-vergadering aanwezig zijn.
- Voor het nemen van besluiten op subsidie-aanvragen staat een wettelijke termijn van 6 weken.
- De heer Brinkman zal de via de mail een voorstel doen met als thema: het functioneren WB & CL.
- Mw. Zee is op zoek naar een beamer, wie kan haar helpen?
- In Juni 2013 bestaat de CL 90 jaar. Er wordt gewerkt aan een werkgroep die ideeën moeten
bedenken voor een feestelijke dag (op een zaterdag).
9. Sluiting
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.
Besluiten
Powerpoint bestand PEP zenden aan WB-leden
WB-vergadering van 16 april 2013 naar 9 april 2013.
Evaluatieverslag van de jaarwisseling zenden aan WB-leden

Aktie
Voorzitter
Voorzitter
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