Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 4 juni 2013
___________________________________________________________________________
Aanwezig:
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw T.
Henkelmann (LOC), de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevrouw T. Zee
(Kraayenstein), de heer R. Wekker (DPZ/Loosduinen), mevrouw N. Spaans (Bohemen, Waldeck
en Kijkduin), de heer R. Meesters (Houtwijk) en mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig: Wijkberaad Notenbuurt
Gast: mevrouw Anne van Evert (Projectleider Project Gouden Dossiers Loosduinen).
1. Opening en mededelingen
De heer Van Gelderen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name mevrouw
Anne van Evert.
2. Project Gouden Dossiers Loosduinen
Mevrouw Van Evert stelt zichzelf voor aan de leden van de projectgroep. Sinds april 2013 is zij
werkzaam in het stadsdeel Segbroek/Loosduinen. Via een powerpoint presentatie legt zij uit, wat
het project Gouden Dossiers Loosduinen inhoudt. De Gouden Dossiers bevatten 5 onderdelen,
uitgelicht vanuit de wethouders.
* Brede buurtschool
* Buurthuis van de toekomst
* Kindvriendelijke wijken
* Aanvalsplan vrijwilligers
* Oud is In
Alle zijn terug te vinden op de website van de Commissie Loosduinen (onder het item WB).
- Brede buurtschool.
In Loosduinen is nu nog geen brede buurtschool. Het ligt niet voor de hand dat er een brede
buurtschool komt in Loosduinen. Wel is het mogelijk dat onderdelen van de brede
buurtschool opgezet worden. Dit kan bijv. gelden voor het Lichtbaken.
- Buurthuis van de toekomst
De formule is minstens één andere activiteit in huis nemen en zorgen voor een laagdrempelig
aanbod. Er zijn al diverse buurthuizen van de toekomst in Loosduinen. Bij voorkeur rekent de
ontvangende organisatie geen kosten. Dit zien de aanwezigen als bijna onmogelijk. Vanuit
beleid heeft dit de aandacht. Hofstadlyceum wil als volgende in rij BvdT worden.
- Kindvriendelijke wijken
De wijk Kraaijenstein is als eerste in Loosduinen aangewezen als geschikt om
kindvriendelijke wijk te worden. Door medewerkers van Stichting VOOR en Jantje Beton is
met de kinderen een wandeling door de wijk gemaakt. Kinderen mochten aangeven hoe zij de
wijk wilden verbeteren. De aanpassingen betreffen meerdere locaties: de Molenwei, het
plantsoen Molenbrink, de tunnel onder de Kraaijensteinlaan, het plein bij de Wiekslag, de
verbinding tussen de Brinken en de Dalen en de Dalen als gehele wijk. Voor de Dalen moet
nog een nieuw plan gemaakt worden op basis van de wensen van de kinderen. De andere
gebieden zijn bijna af, het plantsoen Molenbrink wordt in september door bewoners
heringericht. De beschildering van de tunnel door kinderen, kunstenaar en wethouder vindt
plaats op 3 juli. De gehele tunnel moet op 20 juli klaar zijn. Op 3 juli ondertekenen kinderen
en wethouder een speelconvenant voor de tunnel en omgeving. Dit gebeurt op basis van en
nadat zij een training Rots en water hebben gevolgd. Een kindvriendelijke wijk is een wijk
waar kinderen worden gehoord en dit leidt tot aanpassingen die de kinderen wensen. Soms
gaat dit in combinatie met een digitale keuzemogelijkheid. Dit betreft het sportveld
Ockenburgh, bij de Hungry Mind. Het terrein Rossinistraat was eerst ook in beeld als Eparticipatieplek, maar eerst gaat het E-participatie traject voor Ockenburgh starten.
Wijkberaad Waldeck betreurt dat de Rossinistraat niet meer in beeld is. Een ander voorbeeld
van een kindvriendelijke wijk is een bouwspeelplaats bij de rimboejagers.
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- Aanvalsplan vrijwilligers
Het aanvalsplan vrijwilligers is erop gericht het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken en
te zorgen dat er meer vrijwilligers komen. Er zijn meerdere aandachtspunten:
1. Werkzoekenden leiden naar participatie
2. HWO’s: voorrang aan vrijwillige initiatieven
3. Vrijwilligers binnen de zorg
4. Vrijwilligers onder studenten
5. Vrijwilligers onder Young professionals
6. Vrijwilligerswerk onder Internationals (migranten en expats)
7. Haagse helden
8. Haagse Investeringsmaatschappij( maatschappelijk bewust ondernemen zoals de Repair
cafés)
9. Inzet bij WK Hockey in 2014
- Oud is In
Dit betreft meerdere aandachtspunten:
• Ouderen helpen ouderen op het web. Dit vindt al plaats vanuit het ouderenwerk.
• Sport en ouderen - drie nieuwe fitplaatsen (1 in Escamp, 2 in Scheveningen)Ouderen en
vervoer - digitaal leesvoer in taxibus en meer vervoer van groepen.
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Centrum voor ouderen - samenwerking tussen zorg, welzijnsorganisatie en gemeente in
het stadsdeel: per oudere, één aanspreekpunt, één plan. Een signaleringsplek kan de
huisarts zijn of de I-shop. Dit als alternatief voor de verzorgingshuizen en om
thuiswonende ouderen zo goed mogelijk te begeleiden, te voorzien van alle gewenste
hulp.
Voeding en ouderen - studenten worden eetmaatjes, online platform en offline menukaart
over gezond eten en bewegen
Versterking mantelzorg - begeleiden van mantelzorgers.
Burenhulpcentrales en huisbezoeken - bhc koppelen aan de I-shops, gaat om slim
koppelen vraag en antwoord rond leefbaarheid - in Loosduinen aandacht voor
eenzaamheid/armoede
Tafel van kwaliteit - overleg gemeente en 54 zorginstellingen om ouderenzorg te
verbeteren.
Cultuursensitieve zorg - betere afstemming op cultuurgebonden wensen voor zorg en
welzijn. Waar zorg voor ouderen is bijv. in verzorgingshuizen die aanpassen aan de
specifieke cultuurwensen.
Toegankelijke respijtzorg - opvang voor oudere om mantelzorg tijdelijk vrij te maken
Dement zijn in Den Haag Alzheimer cafés, meer bewegen met dementie: voor Segbroek
in Eijkenburg, voor Loosduinen aan de Mozartlaan.
Project 12 Doodgaan in Den Haag - eerst een conferentie over rituelen rondom
levenseinde en rouw, daarna verbetering toepassen.

- Vraag: graag een voorziening in Ockenburgh voor een plek om de scootmobiel te parkeren.
Aanmelden bij Kom Loosduinen.
- Vraag: participatie – zorg wat is de bedoeling hiervan?
Niet alles hoeft door vrijwilligers gedaan te worden in de participatie.
Ook dit project is gestart: Project Gezond is Vet, Vet Cool. Er is aandacht voor de aanpak van
overgewicht. De doelgroep betreft vooral kinderen van 4 tot 20 jaar.
- Vraag: wie bepaalt de prioriteiten?
Voor het gebied Karsten Klein (welzijn, jeugd en sport).
Het gebied Rabin Baldewsingh (gezondheid).

2

- Vraag: waar ligt de prioritering in Loosduinen?
Kraayenstein is de pilot voor de kindvriendelijke wijken, maar voor de andere dossiers is de
aanpak algemeen.
De speerpunten zijn: van elk dossier heeft de wethouder inzicht in hoe invulling te geven/wat
is een bestuurlijke prioriteit.
Met deze ervaring wordt gekeken hoe we dat in elk stadsdeel kunnen gaan doen.
Dit alles is een project van twee jaar.
- Vraag: hoe kan WB geïnteresseerd blijven bij het project Gouden Dossiers?
Vraag: hoe betrek je vrijwilligers bij het project?
De powerpoint presentatie zal op de website van WB worden geplaatst.
Er komt nog een aanvullend stuk op de website over de voortgang van de projecten
waaronder de pilot in Kraaijenstein.
Het activiteitenplan 2014 kan als voorbereiding door de bewonersorganisaties worden
meegenomen. Ideeën van bewonersorganisaties zijn van harte welkom. Meedenken is in dit
verband gewenst. Dit mag door concrete voorstellen in te dienen die passen bij de Gouden
dossiers.
3. Verslag vorige vergadering 9 april 2013
Blz. 2, punt 5: Stadsboerderij is op maandag gesloten, en op zondag open.
Blz. 2, punt 5: de zin over het nieuwskrantje van Nieuw-Waldeck schrappen.
Blz. 2, punt 6: 21 i.p.v. 23 juni 2013 is een festijn van Het Netwerk Loosduinen, en niet van de
gemeente. Op 21 juni 2013 wordt ook de aftrap gegeven voor de viering van het 90-jarig bestaan
van Loosduinen. Er zal dan een besloten bijeenkomst (High Tea) plaatsvinden voor bewoners in
Loosduinen die de leeftijd van 90 jaar inmiddels hebben bereikt.
Naar aanleiding van:
Blz. 1, punt 2: Totaal beloopt de schatting dat nu ruim 29.000 Hagenaars AWBZ (intra en
extramuraal) en/of WMO (dwz. Hulp bij huishouden) krijgen.
4. Offertetraject Stichting Voor Welzijn
De heer Brinkman geeft zijn visie op het offertetraject van Stichting VÓÓR Welzijn, en heeft
hier wat op-/aanmerkingen over.
- VÓÓR is bezig bij organisaties (o.a. via een enquête) te inventariseren: wat moet er gedaan
worden in 2014?
- Wat gebeurt er met mijn wijk in 2014?
- Er moet verfijning komen wat de wijkorganisaties in 2014 gaan doen.
- Wat is de visie van Voor Welzijn?
De heer Wekker licht dit punt toe: het college heeft een programma vastgesteld. Om uitvoering
te geven aan de beleidspunten zijn welzijnsorganisaties aangesteld. Aan het eind van het traject
komt de uitslag terug bij de gemeente.
Mevrouw Zee merkt op dat Kraayenstein en Kom Loosduinen niet op de hoogte waren gesteld
van deze enquête!
De heer Brinkman heeft het volgende voorstel:
Het plan van VOOR doornemen met de WB-leden in september + de concept-offerte van de
gemeente. De uitkomsten hiervan meenemen in de definitieve concept-offerte.
De voorzitter zegt toe de inventarisatie van VÓÓR aan de WB-leden te zenden en adviseert om
zoveel mogelijk gewenste zaken ook aan de gemeente te zenden t.b.v. het nog op te stellen
activiteitenplan 2014..
Afgesproken wordt dat de bewonersorganisaties aan de hand van de inventarisatie van VÓÓR
aan de voorzitter laten weten of een extra WB-vergadering wenselijk wordt geacht.
Indien een meerderheid dit wenst, zal de voorzitter dit organiseren.
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5. Ingekomen stukken
- Donderdag 6 juni is er een 3e gemeentelijke werkgroepconferentie over de AWBZ.
- De voorzitter heeft aan de gemeente een brief gestuurd over het voorlichtingstraject omtrent
de wijzigingen/gevolgen van de AWBZ, maar nog geen reactie ontvangen.
- De plaatsing van ondergrondse containers zijn in sommige wijken buiten Loosduinen niet
goed ontvangen. Houtwijk heeft de wens te kennen gegeven om plaatsing in Loosduinen te
vervroegen en de CL per e-mail verzocht om hierover een brief aan de gemeente te schrijven.
De voorzitter zal deze e-mail doorzenden aan de WB-leden met de vraag of men –evenals
Houtwijk- deze containers ook eerder geplaatst wil hebben.
Zo ja, dan zal de voorzitter zorgdragen voor een brief aan de gemeente.
6. Rondvraag
- LOC: mw. Henkelman
Bedankt iedereen voor de belangstelling gedurende haar afwezigheid.
- Kom Loosduinen: dhr. B. Bakker
De kinderboerderij is officieel geopend door wethouder Ingrid van Engelshoven.
- Kraayenstein: mw. Zee
De kindvriendelijke wijk gaat goed, het is er druk maar wel leuk.
- Bohemen, Waldeck en Kijkduin: mw. Spaans
- We hebben bij het secretariaat weer een vrijwilliger er bij.
- In gebouw Walboduin is een zaal voor vergaderingen (tegen betaling) beschikbaar.
- Nieuw-Waldeck: dhr. Brinkman
- 26 juni is er een vergadering, met als thema “Water”.
- De nieuwsbrief is uit. Burendag is dit jaar op 21 september.
- Houtwijk: dhr. Meesters
- De CL heeft een twitter-account via Pjer Wijsman.
- Op 22 juni is er een mid-zomer party (ook deel van het 90-jarig bestaan CL).
- DPZ/Loosduinen: dhr. Wekker
- 28 juni is er een ‘Klein-gesprek’. Het thema is “Jeugd aan zet”.
- 14 september is het jaarlijkse vrijwilligersfeest in Loosduinen van de gemeente (zie de
website Haagse Helden).
7. Sluiting
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.
Besluiten
 Inventarisatie van St. VÓÓR rondsturen aan WB-leden
 Bericht van Houtwijk over containers aan de WB-leden sturen
 Powerpoint presentatie Gouden Dossiers op website CL plaatsen
 Aanvullend document Gouden Dossiers

Aktie
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Anne van Evert
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