Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
dinsdag 1 maart 2016
Aanwezig

dhr. H. van den Muijsenberg (DB), dhr. S. Bergmans (Houtwijk), dhr. S. Develing (Kom
Loosduinen), mw. C. van der Kruit (Nieuw-Waldeck), mw. N. Olvers (Notenbuurt),
mw. M. van den Hoek (Kraayenstein), mw. M. El Adlouni (stadsdeelkantoor),
mw. M. van der Heijden (notulist)

Afwezig

dhr. H. van Gelderen ( voorzitter), dhr. F. Boesten (Bohemen, Waldeck en Kijkduin),
beiden met kennisgeving

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van den Muijsenberg opent vanwege ziekte van de voorzitter vandaag de vergadering.
Hij heeft een aantal mededelingen:
- Dhr. Boesten heeft zich afgemeld als lid van de projectgroep. De bewonersorganisatie (b.o.)
Bohemen Waldeck Kijkduin zal voor vervanging zorg dragen. De voorzitter zal namens de projectgroep dhr. Boesten een bedankwoord en een attentie sturen.
- De Groenvisie is vastgesteld inclusief de tekst waarin antwoord gegeven wordt op de vragen die
tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn gesteld. Deze tekst is ook gestuurd aan de b.o.’s.
- Op 8 maart zal een aantal mensen dat zich met de Groenvisie heeft beziggehouden te gast zijn
tijdens de DB vergadering.
2. Verslag vorige vergadering 19 januari 2016
Pag. 4 :
- Laatste regel: ‘geplaatst worden’ vervangt ‘plaatsen’.
- N.a.v.:
- In de Notenbuurt wil men een Buurt Interventie Team en niet een Preventie Team.
- Is de brief aan Mw Rothert ( 1e regel) al geschreven? Haar zou worden gevraagd hoe het
staat met de uitvoering van beschermd wonen, een nieuwe taak voor de gemeente in het
kader van de WMO. Dhr. Van den Muijsenberg informeert bij dhr. Van Gelderen.
- Over de afspraak om signalen over knelpunten met de uitvoering van de WMO te inventariseren wordt gevraagd wat er met de binnengekomen signalen wordt gedaan. Afgesproken
wordt dat overzichten met signalen gestuurd worden aan mw. El Adlouni. Zij overlegt met
mw. Rothert of het zinvol is dat zij nog eens in een vergadering aanwezig is of dat zij kan
volstaan met het beantwoorden van vragen. Het punt zal opnieuw geagendeerd worden. Mw.
El Adlouni adviseert ook knelpunten m.b.t. het zg. Albert Heijn project te melden.
3. Haagse Kracht ( voorheen Gouden Dossiers)
Mw. El Adlouni licht een aantal zaken toe:
Buurthuizen van de toekomst (BVDT)
Het doel is dat bestaande accommodaties veel beter worden benut door meer verschillende groepen
en dat deze groepen elkaar voeden en van elkaars netwerk gebruik kunnen maken. In stadsdeel
Loosduinen zijn er 12 BVDT. Niet in alle accommodaties wordt de naam (voldoende) in praktijk
gebracht. De gemeente werkt aan een scan waarmee de BVDT getoetst zullen worden: hoeveel verschillende gebruikers zijn er, hoeveel ter zake doende activiteiten zijn er, hoeveel vrijwilligers zijn
actief en in welke mate heeft de accommodatie een meerwaarde voor de wijk.
Er mogen prijzen gerekend worden voor gebruik van de accommodatie maar het is niet de bedoeling
dat er aan verdiend wordt.
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Zowel de accommodaties als de gebruikers moeten nog aan de nieuwe formule wennen. De gemeente wil daarom de accommodaties die niet voldoen, stimuleren zich te verbeteren. Er volgt een korte
discussie over al dan niet opleggen van sancties voor het niet voldoen. De gemeente houdt de vinger aan de pols.
Door de aanwezigen worden knelpunten naar voren gebracht, bijvoorbeeld de bestaande beveiligings- en sleutelsystemen. Mw. El Adlouni wijst erop dat subsidie kan worden aangevraagd om
aanpassingen te realiseren die de knelpunten kunnen verhelpen. Zij wijst ook op de informatie op
www.denhaag.nl/subsidie.
De resultaten van de scan zullen t.z.t. in de projectgroepvergadering worden gepresenteerd.
Mw. Van den Hoek oppert de mogelijkheid van een wedstrijd : beste Buurthuis van de Toekomst.
Jeugdparticipatie
Het gaat hierbij om inspraak voor de jeugd van 4 - 18, om betrokkenheid van hen bij hun leef- en
woonomgeving. Het stadsdeelkantoor wil graag dat de jeugd haar eigen belangen gaat vertegenwoordigen, in gaat brengen wat ze gerealiseerd wil krijgen in het stadsdeel.
Volgens mw. El Adlouni is er in het stadsdeel weinig contact met de jeugd. De contacten die er zijn,
zijn vooral gericht op preventie van overlast. Graag zou zij zien dat in de bewonersorganisaties
(b.o.´s) de verschillende leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is het aantrekken van
jongeren van belang om de opgebouwde kennis en deskundigheid van de b.o´s over te kunnen dragen voor de toekomst.
Er volgt een gesprek over hoe jongeren te betrekken. Jongeren voelen meer voor projectmatige activiteiten, moeten persoonlijk benaderd en ‘gestrikt’ worden. Mw. Olvers en Mw. Van den Hoek gaan
aan hun besturen het idee voorleggen om m.b.v. jongeren zelf en van studenten van de Haagse Hogeschool een app te ontwikkelen die jongeren helpt, motiveert om meer contact te krijgen met de
wijk en met de organisaties die daarin actief zijn. Mw. El Adlouni heeft contact met studenten.
In Houtwijk wordt de jeugd betrokken bij allerlei projecten en er wordt opnieuw een Jeugdraad opgericht ( betreft groep 7 en 8 van de basisschool). In Nieuw-Waldeck is men ook erg actief met Jongerenwerk en Jeugdraden. Vanuit de raden zijn 2 projecten geïnitieerd: ‘Pesten’ en ‘Poep op straat’.
Mw. El Adlouni geeft aan dat VÓÓR Welzijn de opdracht heeft gekregen Jeugdraden op te richten,
deze te begeleiden en verbanden te leggen met de besturen van de b.o.’s.
Het idee wordt geopperd om leden van Jeugdraden met crownies te belonen.
VÓÓR Welzijn houdt zich, als het gaat om jeugd en participatie, vooral bezig met schoolverlaters
die nog geen startkwalificatie hebben. Zowel VÓÓR als de gemeente proberen in samenwerking
met allerlei instantie deze jongeren op te sporen en te stimuleren tot deelname aan scholingsaanbod.
Het doel is talentontwikkeling en het leren van andere manieren van communiceren. Jongerenambassadeurs op stedelijk niveau worden betrokken om te bekijken wat er opgezet kan worden.
De Brede Buurtschool
Een Brede Buurtschool is zichtbaar in de wijk. Bewoners, van jong tot oud, komen er. Er zijn activiteiten op het gebied van buitenschoolse opvang, kinderopvang, welzijn en educatie. Doel is brede talentontwikkeling van de leerlingen maar ook van andere bewonersgroepen. ‘Het Lichtbaken’ in
Nieuw- Waldeck is volgens mw. Van der Kruit een goed voorbeeld. De Stichting Brede Buurtschool
Den Haag is opgericht om Brede Buurtscholen en initiatieven daartoe te ondersteunen.
Vrijwilligers
Mw. El Adlouni wil onderzoek doen hoeveel vrijwilligers actief zijn in het stadsdeel, c.q. hoeveel
inwoners van het stadsdeel actief zijn als vrijwilliger, evt. ook elders in de stad. Vrijwilligers zijn
onmisbaar voor heel veel werk in het stadsdeel en in de stad.
Vacatures voor bestuursleden van de b.o.’s kunnen ook geplaatst worden op www.denhaagdoet.nl.
Kosten die vrijwilligers maken om een VOG aan te vragen worden terugbetaald door PEP.
Mw. El Adlouni neemt de signalen mee over de moeizame procedure voor het aanvragen van de
kortingpas voor vrijwilligers.
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Senioren
Mw. El Adlouni brengt de Vitality Award onder de aandacht evenals de subsidiemogelijkheden
voor initiatieven die de bevordering van vitaliteit van ouderen betreffen. Zij pleit ervoor dat de initiatieven in de verschillende wijken zich aanmelden voor de Award. Online is een formulier te vinden op www.seniorvriendelijkdenhaag.nl . Bellen kan ook naar 070-2060014.
Het is de wens van de gemeente dat accommodaties van sportverenigingen meer gebruikt gaan worden voor activiteiten voor en door ouderen. Ook van de openlucht fitnesstoestellen wordt te weinig
gebruik gemaakt. Er zou meer begeleiding moeten zijn.
Mw. Olvers vraagt zich af of er voldoende onderzoek wordt gedaan naar de wensen van de ouderen
zelf. Mw. El Adlouni neemt die vraag mee naar haar collega. Mw. Van der Kruit weet dat dat zeker
gebeurd is bij het plan voor de herinrichting van het plein voor het verpleeghuis Loosduinse Hof.
4. Concept-jaarverslag WB 2015
Pag.7 bovenaan: Mw. van den Hoek vraagt of al bekend is of VÓÓR een vorm heeft bedacht waarmee ze de CL periodiek inzicht geeft in de ontwikkelingen en resultaten. Mw. Adlouni zal dit inbrengen in het overleg dat zij maandelijks met hen heeft.
Pag. 7 onderaan: Dhr. Van den Muijsenberg zal zorgdragen voor een aanvulling, c.q. nog nadrukkelijker vermelding in het jaarverslag dat Vroondaal in de formele gemeentelijke gebiedsbeschrijving
onder Kraayenstein valt.
Pag. 9 samenstelling projectgroep : ‘mw. Witsiers’ vervangt ‘dhr. Witsiers’ en aangevuld wordt
daaronder ‘plv. lid: mw. M. Van den Hoek **’ en onderaan de pagina ‘** in de loop van het jaar
toegetreden’.
5. Rondje bewonersorganisaties
Kom Loosduinen:
- Het aantal inbraken nam de laatste maanden toe in Kraayenstein en Kom Loosduinen. Er was
een initiatief van de gemeente waarbij bewoners extra sloten konden laten aanbrengen.
- 11 juni is weer een brommermeeting gepland. De subsidieaanvraag gaat de deur uit.
Houtwijk:
- Op 3 februari was er een gesprek met dhr. van Coevorden over het plaatsen van ORACs. Hij zal
ook op de jaarvergadering aanwezig zijn.
- Op 2 maart is er met Sportvereniging Houtwijk een gesprek over samenwerking.
- Op 21 maart is er een bijeenkomst om het 35- jarig jubileum van de b.o. in november voor te
bereiden.
- In het KVO- overleg is besloten tot het plaatsen van hangplanten in het winkelcentrum in plaats
van bloembakken. Mw. Adlouni neemt de tip om instellingen als Middin of het Wellantcollege
het onderhoud te laten verzorgen mee naar haar collega, dhr. Appeldoorn.
Notenbuurt:
- Een BIT is in oprichting.
- De eerste actie met Crownies is geweest: bezorgers van de Notenkraker kregen crownies als beloning.
- Het wijkfestival zal zijn op 25 juni.
- De b.o. wil graag aandacht voor groene initiatieven in de wijk. De imker is geïnterviewd. In het
wijkblad zal aandacht worden besteed aan de teruggang van bijen en vlinders.
- Het bestuur maakt een beleidsplan. Mw. Adlouni weet wie hen kan helpen om de ‘goed doel’
status te krijgen opdat financiële bijdragen makkelijker gegeven worden.
- 13 maart is in het Stadhuis een Energiebeurs.
Kraayenstein
- Er zullen weer bloembollen en planten in de wijk geplant worden. Deze zijn afkomstig van
sponsoren.
- Door bewoners zijn twee verkeersdrempels aangevraagd.
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Nieuw-Waldeck:
- Er is goede samenwerking met bewoners van het gebied Bohemen Waldeck Kijkduin (BWK)
over de stadswerkplaats die 14 dagen geleden van start is gegaan en waar velen erg enthousiast
over zijn. BWK deed de publiciteit en de subsidieaanvraag liep via Nieuw-Waldeck.
- Met VÓÓR is gewerkt aan de subsidieaanvraag voor de bakfiets. De aanvraag is naar de gemeente gestuurd en ook naar een aantal fondsen. De bakfiets zal gebruikt kunnen worden
voor activiteiten in het gehele stadsdeel.
In ieder geval gaat de b.o. opnieuw met Burenhulp de wijk in maar zij wil dit ook gaan doen
met andere partners zoals woningbouwcorporaties.
Een vraag wordt gesteld over de relatie VÓÓR- b.o. als het gaat om het aanvragen van subsidie voor
activiteiten die door VÓÓR worden geïnitieerd en uitgevoerd. De b.o.’s zijn in deze slechts formeel
aanvrager en ontvanger van de subsidie. Zij zijn rechtspersoon en kunnen daarom subsidie aanvragen en ontvangen.
Verantwoording over haar activiteiten legt VÓÓR af aan de gemeente. De b.o. heeft hierin geen
taak.
Mw. Van den Hoek dringt toch aan op overleg door VÓÓR met de b.o over de uit te voeren activiteiten. De b.o. heeft immers een paraplufunctie in de wijk.
Mw. Olvers wil graag duidelijkheid over initiatieven van bewoners die door VÓÓR bij de b.o. worden neergelegd. Mw. Adlouni : VÓÓR moet met een initiatiefnemer het plan uitwerken en een subsidieaanvraag opstellen. De b.o. is alleen ‘brievenbus’.
6. Rondvraag
- Mw. El Adlouni deelt mee dat 7 maart in Restaurant Pex een bijeenkomst zal zijn met de verschillende BITs.
- Zij vraagt de b.o.’s hun plannen waarvoor zij subsidie willen aanvragen zoveel mogelijk te bundelen , liefst tot één aanvraag per kalenderjaar.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen.
Acties:
- Dhr. Van den Muijsenberg zal namens de projectgroep dhr. Boesten een bedankwoord en
een attentie sturen.
Dhr. Van den Muijsenberg informeert bij dhr. Van Gelderen of de brief aan mw. Rothert
over beschermd wonen al geschreven is ( verslag pag. 4, eerste regel).
- Afgesproken wordt dat overzichten met signalen over knelpunten met de WMO gestuurd
worden aan mw. El Adlouni. Zij overlegt met mw. Rothert of het zinvol is dat zij nog eens in
een vergadering aanwezig is of dat zij kan volstaan met het beantwoorden van vragen en reageren op de ingeleverde signalen. Het punt zal i.i.g. opnieuw geagendeerd worden.
- De resultaten van de scan Buurthuizen van de Toekomst zullen t.z.t. in de projectgroepvergadering worden gepresenteerd.
- Mw. El Adlouni zal in het overleg met VÓÓR de vraag stellen of zij al een vorm heeft bedacht om de CL periodiek te informeren over ontwikkelingen en resultaten
- Dhr. Van den Muijsenberg zal zorgdragen voor een aanvulling, c.q. nog nadrukkelijker vermelding in het jaarverslag dat Vroondaal in de formele gemeentelijke gebiedsbeschrijving
onder Kraayenstein valt
- Mw. Adlouni neemt de tip om instellingen als Middin of het Wellantcollege het onderhoud
van planten in het winkelcentrum Houtwijk te laten verzorgen mee naar haar collega, dhr.
Appeldoorn.
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