Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van dinsdag 21 januari 2014
Aanwezig:
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), de heer
Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevrouw N. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mevrouw
T. Zee (Kraayenstein), de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt), mevrouw L. Gordijn (Houtwijk) en
mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw T. Henkelmann (LOC), de heer M. Molenkamp
(DPZ/Loosduinen) en de heer R. Wekker (DPZ/Loosduinen).
1. Opening en mededelingen.
De heer Van Gelderen opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom, en wenst iedereen een
gezond en gelukkig 2014.
Door de aanwezigheid van enkele nieuwe (kandidaat)bestuursleden bij Notenbuurt en Kraayenstein,
stellen de WB-leden zich voor. De betreffende bestuursleden zijn:
- Mevrouw Maggie Hurkens gaat assisteren in wijkberaad Notenbuurt en wordt mogelijk ook lid
van WB.
- Joop van Leeuwen is de aankomend voorzitter van wijkberaad Kraayenstein.
- Mevrouw José Witsiers is de aankomend secretaris van wijkberaad Kraayenstein.
De voorzitter meldt dat de zittingsperiode van de leden van de CL is gekoppeld aan de
zittingsperiode van de gemeenteraad. Dit geldt niet voor de leden van de projectgroepen. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zullen de, door de bewonersorganisaties,
voorgedragen leden van de CL door het College van B&W worden (her)benoemd. De voorzitters
van de projectgroepen WB en ROV zullen ook (her)benoemd moeten worden.
2. Verslag vorige vergadering 12 november 2013.
Blz. 1, 3e regel van onderen: De zin “Volgens de heer Brinkman zijn de mensen die de
burenhulpcentrale bellen, mensen die eenzaam zijn!” wijzigen in “Volgens de heer Brinkman
verdienen de mensen die de burenhulpcentrale bellen nadere aandacht.”
N.a.v. blz. 3, onder afspraken: – het boekje “Loosduinen maakt werk van armoede” wordt dinsdag
28 januari 2014 aangeboden aan de wethouders Kool en Klein.
3. Terugblik jaarwisseling.
Door de gemeente is gemeld:
Voorfase:
- 29 december is er een briefing geweest op het politiebureau met o.a. medewerkers van de BITteams.
- In de voorfase is het redelijk rustig geweest.
- Er is veel vuurwerk in beslag genomen en veel brandbaar materiaal verwijderd.
- Het jongerenwerk heeft vooral outreachend gewerkt.
Nacht zelf:
- Veel kleine problemen zijn door de politie diplomatiek opgelost.
- Op één locatie zijn de ME-busjes wel aanwezig geweest, maar men heeft geen actie hoeven uit
te voeren.
Conclusie:
- De jaarwisseling is goed verlopen
- De schade is beduidend minder dan in andere jaren.
Er komt nog een gemeentelijk evaluatieverslag.
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Ervaringen in de wijken:
- Kraayenstein: Veel last van feest in partytent aan de Abdijbrink. Is er vergunning voor deze
partytent gegeven? De politie zegt dat er wel een vergunning is verleend. Tot 04.00 uur is er
vuurwerk afgestoken. Ongeveer 40 man stonden rond 03.00 uur vuurpijlen af te schieten vanuit
de flats. De politie is gebeld om hier een einde aan te laten maken, maar er is niets aan gedaan.
- Houtwijk: Oudejaarsnacht is rustig verlopen. Er is een bom in de brievenbus van het Chinese
Restaurant aan de Hildo Kroplaan gegooid. Veel vuurwerk, niemand opgepakt. Al met al is het
veel positiever verlopen dan vorig jaar.
- Bohemen, Walboduin en Kijkduin: Vrij rustig in de wijken.
- Loosduinen: Harde knallen, verder is het rustig geweest.
- Notenbuurt: Op het Notenplein waren een permanente camera en politiebusje aanwezig. Op de
Thorbeckelaan is in de middenberm in de middag vuurwerk afgestoken. Verder vrij rustig.
- Nieuw-Waldeck: Vrij rustig geweest. Enkele vuurtjes, en de vernieling is miniem.
Burgemeester Jozias van Aartsen heeft een brief gestuurd aan alle medewerkers, o.a. ook aan de
BIT-teams. Hij spreekt hierin zijn dank uit voor alle medewerking gedurende de jaarwisseling.
4. Website Commissie Loosduinen.
Hoe is de waardering en suggesties ter verbetering.
De voorzitter geeft met een powerpoint-presentatie een weergave van de website van de CL.
Opmerkingen/suggesties:
- Bij de onderdelen “algemene info”een smoelenboek (foto’s) invoeren.
- Bij de vermelding van de vergaderdata dienen, naast de agenda, ook de bijlagen ingezien te
kunnen worden.
- Op het onderdeel “Agenda” kunnen, naast de vergaderdata van CL en Projectgroepen, o.a. ook
de data van wethouder Karsten Klein met “Klein Gesprek” en mogelijk ook de data van de
bewonersvergaderingen worden vermeld. (melden bij secretariaat CL)
- Ook Vroondaal als bewonersorganisatie vermelden? Voorzitter: alleen de door de gemeente
gesubsidieerde bewonersorganisaties (vertegenwoordigd in CL) zijn vermeld. Wellicht dat via
de Kom Loosduinen er een mogelijkheid is.
- Verdere suggesties voor de website mailen naar het secretariaat CL.
- De natuurgebieden worden namens de CL vertegenwoordigd door:
o Bert Bakker: Madestein; Zonneveld; Ockenburgh en Westduinpark
o Hank Hoogwout:Meer en Bos en Wapendal.
5. Evaluatie van WB-vergaderingen in 2013 en inventarisatie van agendapunten voor
WB-vergaderingen 2014.
22 januari 2013 is er een inventarisatie gemaakt van de agendapunten die aan de beurt moeten
komen.
 Dhr. Brinkman: wil dat de CL opdracht geeft aan de projectgroepen wat er gedaan moet
worden. De voorzitter zegt dat de agenda steeds vooraf bij het DB worden vastgesteld en er dus
wel degelijk sprake is van invloed op het functioneren van de projectgroepen.
 Dhr. Brinkman: Er is weinig inzicht in de (nog beschikbare ruimte van de) gemeentelijke
budgetten. De voorzitter zegt dat alle verstrekte subsidie te vinden is op de website van de
gemeente.
 Mw. Zee: Grote bezorgdheid over de gevolgen van de bezuinigingen in de AWBZ en de WMO.
De voorzitter en mw. Spaans gaan uitzoeken welke functionarissen hierover een presentatie
zouden kunnen geven.
 Mw. Zee: De samenvoeging van VOOR + PEP c.q. de reorganisatie van het welzijnswerk?
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Dhr. Bakker: De verpaupering van de winkelcentra. Dit heeft invloed op de leefbaarheid van de
wijken. De voorzitter zal dat dit punt opnemen met dhr. Woody Louwerens (vertegenwoordiger
in de CL van de Loosduinse winkelcentra).
Dhr. Bakker: Groen en bestrating.

6. Ingekomen stukken
13 december 2013 heeft Karsten Klein in het Bezuidenhout een Centrum voor Ouderen geopend.
Bij dit het Centrum kunnen ouderen terecht voor vragen op het gebied van zorg, werk, welzijn en
gemeentelijke dienstverlening (voorzieningen gehandicapten, hulp bij het huishouden en juridische
dienstverlening)
Mogelijk dat er in de toekomst ook in Loosduinen een dergelijk centrum komt.
7./8. Rondje bewonersorganisaties / Rondvraag
 Dhr. Brinkman (Nieuw-Waldeck):
- 22 maart 2014 is de wijkdag + NL. doet.
- 14 februari 2014 is de deadline voor het aanleveren van de punten voor de klusjes.
 Dhr. Rooseboom + mw. Hurkens (Notenbuurt):
- Er moet meer geflyerd worden voor behoud van de Buurtkamer. Er zijn meer activiteiten die
gedaan kunnen worden, dit loopt goed qua communicatie naar de bewoners. Er moeten meer
mensen komen. Voor de jongeren is er in de wijk weinig te doen.
 Dhr. Bakker (Kom Loosduinen):
- Voor kinderboerderij Pluk zal iets georganiseerd gaan worden voor de kinderen i.v.m.
Pasen.
- Kan de CL iets gaan doen voor de bewoners van Loosduinen? Een busreisje organiseren of
iets dergelijks. De voorzitter stelt dat dit punt in de CL zal moeten worden besproken.
 Mw. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin):
- De winkeliersvereniging Alphons Diepenbrockhof bestaat 50 jaar. In mei 2014 zal hier een
feest georganiseerd worden. Iedere zaterdag zullen er de nodige activiteiten plaatsvinden.
De bewonersorganisatie zal hierin participeren.
- In Meer en Bos wordt veel gedaan met groen.
 Mw. Zee (Kraayenstein):
- Er zijn 3 nieuwe bloembakken in de wijk geplaatst.
- Een oudere/senior inwoner van Kraayenstein wil computerlessen komen geven.
 Mw. Gordijn (Houtwijk):
- Afgelopen zaterdag heeft er een geslaagd nieuwsjaarsfeest (in plaats van een
nieuwjaarsreceptie) plaatsgevonden.
- 4 februari 2014 zal er een politieke bijeenkomst (politiek debat) georganiseerd worden.
- Het groenproject moet nog op gang komen.
- De samenwerking met Houthaghe loopt goed.
9. Sluiting
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.
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