Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
dinsdag 12 april 2016
Aanwezig

Afwezig
Gast
`

dhr. H. van Gelderen (voorzitter), mw. L. Westerduin (Houtwijk), dhr. B. Bakker
(Kom Loosduinen), dhr. H. van den Muijsenberg (DB / Bohemen, Waldeck en Kijkduin),
mw. N. Olvers (Notenbuurt), mw. M. van den Hoek ( Kraayenstein), mw. M. El Adlouni
(stadsdeelkantoor), mw. M. van der Heijden (notulist)
mw. C. van der Kruit ( Nieuw-Waldeck)
mw. H. Hoogwout ( voorzitter bewonersorganisatie Bohemen,Waldeck, Kijkduin, tevens
CL-vertegenwoordiger in Beheerplatform ‘Grote Groengebieden’)
dhr. A. van de Scheur ( beleidsadviseur Groenbeheer, Den Haag)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en deelt mede:
- Mw. Van der Heiden, projectleider duurzaamheid Den Haag, is helaas ziek.
- Het nieuwe projectgroeplid vanuit BWK (Bohemen, Waldeck, Kijkduin) heeft zich teruggetrokken. BWK gaat op zoek naar een andere vertegenwoordiger.
- De CL heeft nieuw briefpapier zonder het gemeentelijk logo.
2. Ontwikkelingen en Beheer Grote Groengebieden
Mw. Hoogwout en dhr. Bakker nemen namens de CL deel aan het Beheerplatform Grote Groengebieden. Mw. Hoogwout is op dit moment agendalid, hetgeen betekent dat zij deelneemt aan de vergaderingen als er op de agenda punten zijn die voor haar werkgebied van belang zijn. Dhr. Bakker
neemt deel voor de overige groengebieden in het stadsdeel, te weten Solleveld, Ockenburgh, Madestein en Meer en Bosch.
Dhr. Van de Scheur is aanwezig om ontwikkelingen toe te lichten en vragen te beantwoorden.
De beelden behorend bij zijn presentatie worden meegestuurd met het verslag. De bijlage bij de
agenda staat ook op de CL-site, alwaar een link naar informatie van de gemeente. Vragen kunnen
altijd aan dhr. Van de Scheur gemaild worden.
Dhr. Van de Scheur licht toe dat de afdeling Groenbeheer zich met diverse zaken bezighoudt. Naast
het Beleidsplan Groen is er bijvoorbeeld de Nota Ecologische Verbindingszones, waarin de Grote
Groengebieden de kern vormen, en de Bomennota. Hij wijst erop dat Dunea i.s.m. andere organisaties een recreatiekaart ‘ Natuurgebieden Zuid-West Den Haag’ heeft uitgebracht.
Westduinpark (incl. Wapendal en Bosjes van Poot)
Het beheer van dit gebied is in handen van stadsdeel Segbroek. Er komt een nieuwe visie voor dit
gebied, o.a. zal de begrazing worden uitgebreid.
Madestein
- De ontwikkelingen in Vroondaal zijn van belang. In twee delen van het gebied, o.a. aan de kant
van de Nieuwe Weg, worden twee-onder-één-kapwoningen en rijtjeshuizen gebouwd. In de
ontwikkeling van het gebied wil men meenemen de realisering van een ‘rondje park’. Dit is een
wandelpad door het recreatiegebied, bereikbaar vanuit de te bouwen wijk(en).
- Het Hoogheemraadschap wil iets doen aan de waterkwaliteit in het gebied. Af en toe komt
blauwalg voor.
- Op een vraag hierover geeft dhr. Van de Scheur aan dat er, naar zijn weten, geen sprake is van
bestrijding van ganzen.
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Bosjes van Pex
Een apart gebied vanwege de grote hoeveelheid sportterreinen. In de loop van de jaren is er geknabbeld aan het groene karakter. Straks zal er door de veranderingen t.b.v. de Noordwestelijke Hoofdroute de Sportlaan worden heringericht. Hierdoor verschuift de weg wat meer richting sportvelden,
maar er zal ook ecologische verbetering optreden.
Meer en Bosch
- Hier vinden verschillende ontwikkelingen plaats. Er is een beheerplan voor dit gebied en dit plan
wordt ook gehanteerd bij de uitvoering. Er is een inventarisatie van locaties waar nieuw bos kan
worden aangeplant. Op termijn moeten de paden verbeterd worden vanwege de vele plassen.
- Dhr. Van den Muijsenberg vraagt aandacht voor de wens van de bewoners dat het sportterrein
vóor het nieuwe appartementencomplex De Componist plaats maakt voor bomen als compensatie voor de bouw.
- Dhr. Van Gelderen vraagt of het Beheerplatform partner is in het Overleg Grote Groengebieden
en of het genoemde sportveld onderwerp is in het Beheerplatform. Volgens dhr. Van de Scheur
is voor dit onderwerp ruimte bij het platform ‘Ruimte voor de stad’.
- Mw. Hoogwout maakt melding van duidelijke verbeteringen in het gebied: bij de entree aan de
Laan van Meerdervoort en de nieuwe aanplant bij de poel maar ook van vermindering van het
algemeen regulier onderhoud in het gebied.
- Mw. El Adlouni legt bij de betreffende stadsdeelmedewerkers deze vaststelling neer evenals de
vraag om een nieuw bordje met de naam van donateur te plaatsen in het vogelrustgebied achter
de vijver.
Ockenburgh
- Het beheer is overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap, uitgezonderd de landhuislocatie
en de oprijlaan. De gemeente houdt wel vinger aan de pols en financiert mede maar Ockenburgh
komt niet aan de orde bij het Overleg en het Beheerplatform Grote Groengebieden. Dhr. Van de
Scheur is er voorstander van dat ZHL zich aansluit bij deze overleggen. De voorzitter stelt voor
als CL een brief te schrijven aan ZHL en ze uit te nodigen zich bij de genoemde overleggen aan
te sluiten, c.q. communicatieafspraken te maken.
- De Koeweide is rengebied voor honden geworden. Het hondenbeleid is veranderd.
- Op een vraag hierover licht dhr. Van de Scheur toe dat op drukke dagen niet iedereen zich houdt
aan de beperkingen op de Zwitserse Partij. Er moet meer uitleg komen over de beperkingen.
Mw. Hoogwout vult aan dat bij de zuidelijke ingang aan de Wijndaelerweg geen duidelijke informatie wordt gegeven over het hondenbeleid in het gebied en over de achtergrond ervan.
Plan vervanging straatpopulieren
Dhr. Van de Scheur wil hierover ook e.e.a. toelichten.
Er zijn zo’n 7000 straatpopulieren in Den Haag. De kwaliteit ervan is beoordeeld op basis van de
conditie, de beheerbaarheid en de veiligheid. Na deze beoordeling blijken zo’n 100 populieren binnen enkele maanden vervangen te moeten worden en zo’n 800 binnen twee jaar. Het betreft ongeveer 50 bomen in het stadsdeel Loosduinen.
Stapsgewijs worden alle populieren in de komende 20 jaar vervangen. Vervangen betekent dat er
steeds weer bomen voor in de plaats geplant worden. Dat zullen niet altijd weer populieren zijn. In
straten leiden deze bomen vaak tot grote problemen.
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Hoe kan er meer contact tot stand komen tussen de gemeente en de gebruikers van de Grote
Groengebieden?
Dhr. van de Scheur zou graag ideeën vanuit de projectgroep aangereikt krijgen.
- Mw. Olvers: eenvoudiger taalgebruik in de nota’s en eventueel een duidelijker beschrijving van
het belang ervan voor de gebruikers.
- Mw. Westerduin: aanschuiven bij bewonersvergadering van de bewonersorganisaties (b.o.’s).
- Mw. Hoogwout: schrijven in de wijkbladen.
- Dhr. Van Gelderen: als CL erover schrijven op de cultuurpagina van de Loosd. Krant (2x p.j.)
- De voorzitter stelt voor dat als eerste stap de b.o.’s ‘Groen’ agenderen en dhr. Van de Scheur
uitnodigen voor de bewonersvergadering.
Nieuwe wetgeving
Per 1 januari 2017 gaat de nieuwe Natuurbeschermingswet in. Deze vervangt de huidige Boswet,
Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet. Voor het praktisch beheer verandert er niet veel.
Voor vergunningverlening wel. De provincie wordt daarvoor verantwoordelijk.
3. Beleid en uitvoering Duurzaamheid
Mw. Van der Heiden is helaas afwezig. Zij wil een volgende keer komen vertellen over de Stimuleringsregeling Initiatieven t.b.v. Duurzaamheid: Is jouw groen idee € 5000 waard? Zij wil dan ook
personen meenemen, die eerder al een initiatief ontwikkelden. Zie ook
www.denhaag.nl/duurzaamheid.
Voorstellen kunnen het hele jaar ingediend worden via de b.o. of via het BPT. De beoordelingsmomenten zijn in mei en in oktober. Doel is klimaatneutraliteit voor Den Haag in 2040.
Zij geeft als voorbeeld de mogelijkheid om duurzame achterpadverlichting te realiseren. Mw.
Olvers vult aan dat ideeën t.b.v. balkons en straattuinen ook in aanmerking kunnen komen.
Zij roept de b.o.’s op om bewoners te stimuleren tot dergelijke initiatieven. Er zijn nieuwsbrieven
waarin voorbeelden. Een initiatief kan 5000 euro krijgen om het plan goed uit te werken en op papier te zetten. Als een initiatief gehonoreerd wordt, bekijkt de gemeente ook hoe financiering georganiseerd kan worden via gemeente of woningbouwcorporaties.
Mw. Van den Hoek vraagt naar de financiering van het onderhoud van eenmaal gerealiseerde plannen, bijv. , in het geval van de achterpadverlichting, lampen die kapot gaan en vervangen moeten
worden. Mw. El Adlouni weet dat de initiatiefnemer daarvoor verantwoordelijk is maar dat vanuit
de gemeente een budget ervoor beschikbaar wordt gesteld.
De voorzitter stelt voor dat hij een toegankelijke tekst op CL-site plaatst over de regeling en hij zal
deze tekst aan alle b.o.’s sturen t.b.v. plaatsing in hun wijkkrant. De b.o.’s zullen de regeling onder
de aandacht brengen van de bewoners en zullen melden dat ook na mei nog plannen kunnen worden
ingediend.
4. Verslag vergadering 1 maart 2016
Correcties:
Agendapunt 2: In de Notenbuurt is men bezig een Buurt Preventie Team (BPT) op te zetten.
Agendapunt 5:
- Kom Loosduinen: het aantal inbraken nam de laatste maanden toe in Loosduinen.
- Notenbuurt: Een BPT is in oprichting.
Naar aanleiding van:
Agendapunt 1: De voorzitter gaat op bezoek bij dhr. Boesten.
Agendapunt 2:
- De voorzitter heeft van OCW een reactie over de uitvoering van beschermd wonen
ontvangen. OCW verwijst naar de kwartaalrapportage. Hij stuurt de reactie naar de leden van de
projectgroep.
- Mw. El Adlouni heeft nog geen lijstjes met signalen over de uitvoering van de WMO ontvangen.
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De voorzitter vraagt of er signalen zijn. Mw. Van den Hoek weet dat mensen minder uren thuiszorg krijgen dan voorheen maar ook dat er meer gestreefd wordt naar een maatwerkvoorziening:
dat iemand in de beperktere tijd wel de hulp krijgt waar hij of zij het meest behoefte aan heeft.
Daarnaast meldt zij dat er een groeiende groep dwalende dementerenden aan het ontstaan is.
De voorzitter dringt aan op signalen m.b.t. concrete casussen. Mw. Van den Hoek meldt tot slot
het verschijnsel dat hulpmiddelen zoals rolstoelen en aangepaste bedden, verkregen via het uitleenpunt, 2 x 13 weken vergoed worden en dat mensen daarna de hulpmiddelen zelf moeten
aanschaffen of elders moeten huren hetgeen nogal eens onoverkomelijke kosten met zich meebrengt. Andere aanwezigen weten dat er in diverse verpleeghuizen veel hulpmiddelen werkloos
staan.
Mw. Olvers ziet een opdracht voor de betreffende organisaties om vraag en aanbod te linken en
voor de Stadswerkplaats om hulpmiddelen uit verpleeghuizen aan te passen voor thuisgebruik.
De voorzitter concludeert dat de signalen m.b.t. concrete casussen er niet zijn.
Agendapunt 3:
- Jeugdparticipatie: Mw. Olvers geeft aan dat ze van Stichting VÓÓR nog niets vernomen heeft
over oprichting van jeugd- of jongerenraden en over contacten tussen deze raden en de b.o.’s.
Mw. El Adlouni zal in haar volgend overleg met VÓÓR hierover vragen stellen en verslag doen
in de volgende projectgroepvergadering.
- Ouderen: Dhr. Van den Muijsenberg stelt voor een kwalitatieve zetel in de projectgroep voor de
ANBO in het leven te roepen nu de ouderencommissie is opgeheven.
5. Rondje bewonersorganisaties
Houtwijk:
- De Midsummerparty wordt georganiseerd.
- Er komt een feest t.b.v. het 35-jarig bestaan van de b.o. in november.
- In mei zullen een schoonmaakdag en een sportdag georganiseerd worden.
- Bij alle festiviteiten wordt geprobeerd jongeren te betrekken.
- Er is contact met jongeren t.b.v. de oprichting van een jeugdraad.
- Kraagregeling betaald parkeren bij ziekenhuis Leyenburg gaat ingevoerd worden.
Kom Loosduinen:
- Er zijn al diverse mensen beschikbaar voor het BPT i.o.
- Bewoners van het Cantateplein hebben handtekeningen verzameld tegen de huisvesting van jonge statushouders aan het plein.
- Er komt in september een feestdag i.s.m. Pluk en de Rimboejagers. Doel is meer bekendheid
voor Pluk en geld voor opknappen van het chalet in Ockenburgh t.b.v. de Rimboejagers.
Bohemen, Waldeck, Kijkduin:
- Er zijn reacties op de strandhuisjes. De huisjes zijn te zien vanaf het fietspad op de duinen. Dat
was niet het plan. Het project wordt in het najaar geëvalueerd.
Notenbuurt:
- Er heeft zich weer een nieuw lid voor het bestuur gemeld.
- De Posthoorn wordt al een paar maanden niet meer verspreid in ( een deel van) de Notenbuurt.
Heeft iemand een idee hoe dat te verhelpen? De voorzitter oppert dat voor de Stadskrant (verspreiding samen met de Posthoorn) de griffie benaderd kan worden.
Kraayenstein:
- Via ‘Get Oud’ is er geld voor initiatieven waarin ouderen betrokken worden.
Mw. Van den Hoek zou wel een rollatorpad willen laten aanleggen omdat lijn 2 vanuit Kraayenstein voor veel mensen die slecht ter been zijn een half uur lopen betekent. De voorzitter brengt
ook de mogelijkheid van de BHC, de begeleidingsdienst en de wijkbus naar voren maar volgens
mw. Van de Hoek gaat het juist om mensen die nog zelf kunnen en willen lopen naar de tram.
- Er worden bloembakken aan bruggen gehangen.
- Er wordt een avond georganiseerd over de bomen in Kraayenstein.
- Een aantal haltes is nog altijd niet geschikt voor rolstoel- /rollatorgebruikers.
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6. Rondvraag
- De Groenvisie is nog niet officieel vastgesteld, Na vaststelling zullen meerdere exemplaren beschikbaar zijn, ook voor geïnteresseerde bewoners.
- Mw. Olvers mist een aantal verslagen van DB vergaderingen. De voorzitter licht toe dat dat kan
omdat gasten altijd eerst het verslag moeten goedkeuren.
- Mw. El Adlouni deelt mee dat de financiële verantwoording 2015 van de b.o’s voor 30 april
binnen moet zijn. Zij die minder dan € 10.000 ontvangen mogen alleen een inhoudelijk verslag
inleveren.
- Mw. El Adlouni wil vanuit het project “Academie van de Stad” studenten inzetten bij een aantal
b.o.’s, o.a. Kom en BWK. Doel is onderzoek te doen hoe deskundigheid van de b.o.’s binnen de
wijk behouden kan blijven, overgedragen kan worden en hoe de b.o.’s sterker kunnen worden en
hoe de communicatie sterker kan.
- Zij wil graag in de eerstvolgende vergadering een presentatie van/over de Academie van de
Stad. Dhr. Van den Muijsenberg pleit ervoor dat mensen uit Escamp (ervaringsstadsdeel) komen vertellen hoe het daar gaat.
- Zij zal een nieuwe folder van het project Get Oud rondsturen.
- 20 april is er het Qieck Zorgplein bij Quick,
7. Sluiting
Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.

Acties:
- De beelden behorend bij de presentatie bij agendapunt 2 worden meegestuurd met het verslag.
- Mw. El Adlouni legt bij de betreffende stadsdeelmedewerkers neer de vaststelling dat het algemeen regulier onderhoud van Meer en Bosch verminderd is evenals de vraag om een nieuw
bordje met de naam van de donateur in het vogelrustgebied achter de vijver in Meer en Bosch.
- De voorzitter stelt voor als CL een brief te schrijven aan ZHL en ze uit te nodigen zich bij de
overleggen aangaande de Grote Groengebieden aan te sluiten, c.q. communicatieafspraken te
maken.
- Als eerste stap om gebruikers meer te betrekken bij de plannen m.b.t. Groen zullen de b.o.’s
‘Groen’ agenderen en dhr. Van de Scheur uitnodigen voor de bewonersvergadering.
- De voorzitter stelt voor dat hij een toegankelijke tekst op de CL-site plaatst over de Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzaamheid en hij zal deze tekst aan alle b.o.’s sturen t.b.v. plaatsing in hun wijkkrant.
- De b.o.’s zullen deze regeling onder de aandacht brengen van de bewoners en melden dat ook na
mei nog plannen kunnen worden ingediend.
- De voorzitter stuurt de reactie van OCW over de uitvoering van beschermd wonen naar de leden van de projectgroep.
- Mw. El Adlouni zal in haar volgend overleg met VÓÓR vragen stellen over de stand van zaken
m.b.t. de oprichting van jeugdraden en de contacten van deze raden met de b.o.’s en zij zal verslag doen daarover in de volgende projectgroepvergadering.
- Ook zal zij een nieuwe folder van het project Get Oud rondsturen.
- De financiële verantwoording 2015 van de b.o’s moet vóór 30 april binnen zijn.
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