
 

Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en 

Beheer, dinsdag 7 juni 2016 

 

Aanwezig dhr. S. Bergmans (Houtwijk), dhr. S. Develing (Kom Loosduinen), mw. M. El 

Adlouni (stadsdeelkantoor), dhr. H. van Gelderen ( voorzitter), mw. M. van den 

Hoek (Kraayenstein), mw. C. van der Kruit (Nieuw-Waldeck), mw. N. Olvers 

(Notenbuurt) 

 mw. L. Immink (notulist) 

 

Afwezig dhr. H. van den Muijsenberg (DB) 

Gasten mw. A. Schüller (coördinator Cultuurplatform Loosduinen) en mw. M. van Excel 

(coördinator Academie van de stad) 

 

1. Opening en mededelingen 

- Wijkberaad BWK heeft nog geen vertegenwoordiger voor deze projectgroep kunnen 

vinden. 

- Mw. Van der Heiden is i.v.m. vakantie afwezig. 

 

2. Cultuurplatform Loosduinen 

Er wordt een toelichting gegeven door Agnes Schüller, voorzitter van het platform. Sinds 

halverwege 2013 is de taak van Cultuuranker bij de bibliotheken neergelegd. Het doel is: 

 Cultuur dicht bij de buurt brengen, van jong tot oud, in verschillende disciplines 

 Zorgen voor verbinding 

In Loosduinen is gestart met een platform. Er zijn veel cultuur-partners in het stadsdeel en in 

de loop van de tijd is het platform gegroeid en tegenwoordig schuiven ook 

vertegenwoordigers van wijkberaden aan. Eén van de dingen die door het platform gedaan 

wordt, is de organisatie van een culturele week in november 2016. Het thema is muziek en in 

die week zijn er diverse activiteiten in Loosduinen. Als de week in november goed van de 

grond komt, dan kan die ervaring gebruikt worden om vanuit daar verder te gaan met het 

cultuurplatform. 

 

Het cultuurplatform is niet opgericht om in Loosduinen een theater op te richten. Er kan 

allerlei kanten opgegaan worden, maar het platform is een functie die er bij de bibliotheek bij 

is gekomen. Organisatie kost veel tijd en geld en je moet beoordelen wat realistisch is. Het 

platform heeft een ‘aanjagers’ functie en het is de hoop dat de bewoners dit overpakken. Voor 

de komende vier jaar wordt er budget toegekend om het op te zetten. 

 

Het cultuurplatform heeft dit jaar maandelijks een pagina waarin partners evenementen 

kunnen inbrengen. De functie Cultuuranker heeft als taak gekregen alle cultuuractiviteiten aan 

elkaar te knopen en verbindingen te creëren. Cultuur dichtbij mensen krijgen, aanbod dichtbij 

hun huis, laagdrempelig, in de eigen buurt. Je moet bewoners informeren, dat is o.a. de reden 

van de samenwerking met de wijkberaden, omdat zij een grote achterban hebben. 
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Over twee weken is er, in samenwerking met zorgcentrum Houthaghe, in Houtwijk een 

cultureel festival. In het zorgcentrum wordt een expositie gehouden door kunstenaars. In de 

wijk wordt al twee jaar gesproken met wijkkunstenaars om een expositie op te zetten.  

Samenvattend: op de ingeslagen weg doorgaan en de voorzitter zal contact houden met het 

cultuurplatform. Na november zal bezien worden hoe verder gegaan kan worden. Vanuit deze 

vergadering wordt ondersteuning aangeboden als dit gewenst is.  

 

Mw. Van den Hoek geeft aan mogelijk later iets “cultuurachtigs” bij Ockenburgh te willen 

gaan doen. 

Vanuit Nieuw Waldeck wordt opgemerkt dat zij weinig cultureels organiseren, maar wel 

graag mee willen doen aan de advertenties. Ook om de activiteiten via de website met de 

bewoners te organiseren.  

 

De Commissie Loosduinen heeft aangegeven van twee advertenties gebruik te willen maken: 

in juni en september. De uitgave in juni is meegestuurd. Het betreft een tekst rondom de grote 

groengebieden. Dit is mede ingegeven omdat in de vorige WB-vergadering gesproken is over 

de groengebieden en dat het goed is als deze onder de aandacht worden gebracht. Ideeën voor 

een leuk onderwerp in september kunnen worden gemaild naar de voorzitter. Let op: de 

advertentie komt in de laatste week van september in de krant. Als tip voor d3e pagina in 

november wordt ‘Loosduinen zingt’ genoemd. Naar aanleiding hiervan wordt aangegeven dat 

advertenties vanuit de wijken ingericht kunnen worden onder communicatie, zodat het valt 

onder de subsidie. 

 

Mevrouw Schüller spreekt dank uit dat ze mocht langskomen om een toelichting te geven. Als 

er ideeën zijn, geef ze vooral door. Aanmelding voor deelname in het platform kan ter plekke 

als er interesse is. Het cultuurplatform heeft geen eigen website, maar de heer Van Gelderen 

zal op de site van Commissie Loosduinen vermelden wie de contactpersoon is.  

 

3. Academie van de stad 

Er wordt een presentatie en toelichting gegeven door Marianne van Excel, coördinator van het 

platform, verantwoordelijk voor Den Haag. Doel is om met name ook te kijken welke rol de 

wijkorganisaties hierin kunnen spelen. De academie werkt vraaggestuurd aan actuele 

problemen, middels verbinding van studenten die samenwerken aan de toekomst 

(ontwikkeling van de stad), middels projecten. Studenten leren zo wat er echt leeft in de 

wijken/ stad en met hun creatieve ideeën helpen ze mee aan het doorontwikkelen.  

32% van de studenten zijn daadwerkelijk van plan hun activiteiten te continueren. Dit is een 

laag cijfer, als je kijkt naar de overige resultaten. Er wordt gevraagd om uit te zoeken wat de 

reden hiervan is (mogelijk nog doorstuderen, willen ze nu niet maar later wel, etc.). Mevrouw 

Olvers geeft aan vorig jaar meegedaan te hebben aan de eerste onderzoeken (pilot). 

Opgemerkt wordt dat destijds het onderzoek veel te groot was; prettig dat het onderzoek nu 

enigszins ingekaderd is. Dhr. Bergmans geeft aan dat Houtwijk vorig jaar ook heeft 

meegedaan.  

De resultaten van de trajecten (de rapporten) zullen door mw. El Adlouni worden toegestuurd. 

Studenten gaan niet alles veranderen, maar kunnen met een klein speldenprikje wel een leuke 

boost geven! Aanbevelingen van vorig jaar zullen dit jaar vormgegeven worden. Er wordt 

momenteel gekeken hoe dat aan te pakken. Vanuit de Academie is iemand daarmee bezig en 

die maakt momenteel een rondje door de wijken. 
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4. Verslag vorige vergadering (12 april 2016) 

Pagina 1: 

- Vorige vergadering was mw. Gordijn aanwezig, niet mw. Westerduin. Graag dit in het 

gehele verslag aanpassen.  

- Er is nog geen nieuwe vertegenwoordiger vanuit het wijkberaad BWK, mede door krapte 

in het aantal bestuursleden. De voorzitter doet de suggestie dat dhr. Van den Muijsenberg, 

naast zijn vertegenwoordiging in deze projectgroep namens het DB, ook vertegnwoordiger 

van BWK wordt.  

Pagina 2 

N.a.v. vraag: Mw. Hoogwout geeft aan dat bij de zuidelijke ingang geen duidelijke info staat 

over het hondenbeleid. Gaan we daar nog wat mee doen? Besloten wordt hier geen verdere 

actie op te ondernemen.  

Pagina 5 

Door de gemeentelijke kwartaalrapportages blijven we regelmatig op de hoogte van de 

ontwikkelingen in de zorg. 2015 en 2016 zijn overgangsjaren en in 2017 komt de zorg 

waarschijnlijk weer uitgebreid aan bod in WB. 

 

De voorzitter heeft contact gehad met de ANBO Den Haag. De Loosduinse 

ouderencommissie is opgeheven en de suggestie was gedaan om de ANBO Den Haag in deze 

projectgroep te krijgen. Daar is door de ANBO positief op gereageerd. Afgesproken is dat zij 

voorlopig agendalid zal zijn. Door de ANBO wordt er aan gewerkt om voor ieder stadsdeel 

een aandachtspersoon te hebben. 

 

5. + 6. Rondje bewonersorganisaties & rondvraag 

Houtwijk 

- 11 juni is de opruimdag 

- 18 juni festival, samenvallend met vlaggetjesdag 

- Bezig geweest met de oprichting van een jeugdraad. Dhr. Bergmans heeft het contact 

namens het wijkberaad. 

- Bezig met de voorbereidingen van het 35-jarig jubileum van het wijkberaad in november 

 

Kom Loosduinen 

- Zaterdag brommermeeting met diverse activiteiten (scouting, muziek, drinken, eten, etc.) 

- De huidige voorzitter is voorlopig uitgeschakeld i.v.m. ziekte. 

- Nieuw bestuurslid: Jacqueline Jansen (o.a. bezig met BIT team) 

 

Nieuw Waldeck 

- Morgen buitenspeeldagen 

- 9 juni is er een bijeenkomst in het stadhuis Spui betreffende de invulling van het extra 

geld dat ter beschikking wordt gesteld voor groen. 

- Afgelopen HK 100, voortzetting HK 1000, in de Geest, gaf een teleurstellende opkomst 

van twee bewoners. Henk de Valk en Rob Schouten hadden beiden een mooie toespraak 

voorbereid over het groen in de wijk en de invloed die dit heeft op bewoners. 
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Notenbuurt 

- 9 juni is er in de buurtkamer een barbecue. Buurtkamer moet open zijn voor iedereen en 

dat gevoel heerste niet bij iedereen. Het onderzoek van studenten is een goed breekijzer 

geweest. 

- 25 juni is er groot feest op het Notenplein: Let’s go Nuts Festival. 

- Over het BPT (buurtpreventieteam) is nog geen nieuws te melden 

 

Kraayenstein 

- Bloembakken zijn aan de bruggen gehangen in de wijk. 

- Er is een nieuwe webmaster en er komt een nieuwe website. De huidige website is 

behoorlijk bijgewerkt. Er volgt een gesprek met Hans van de Marel over inzet van 

studentenprojecten 

- Er is een aanvraag gedaan voor een speelgelegenheid in de wijk. Ooit is dit 

geïnventariseerd bij buurtbewoners en iedereen was voor, nu zijn er twee bewoners tegen. 

Er wordt momenteel een poging gedaan om dat toch weer voor elkaar te krijgen. Dit 

wordt door Sabine Wensink (VÓÓR) gedaan en het gesprek is op 9 juni aanstaande 

 

Stadsdeelkantoor 

- 1
e
 verzoek: vorige keer ook de vraag gesteld betreffende de verantwoording van subsidies, 

tot op heden is dit nog niet binnen (basis subsidie onder € 10.000,= per jaar inhoudelijk 

verslag, subsidie boven voornoemd bedrag betekent een inhoudelijk èn financieel verslag) 

- 2
e
 verzoek: als stadsdeel zijn er twee overleggen, te weten het uitvoeringsoverleg en het 

leefbaarheidsoverleg. Bij de laatste zitten alleen professionals. Welke problemen leven er 

bij de bewonersorganisaties; wat zouden jullie met deze professionals willen bespreken en 

welke actiepunten zouden daaruit kunnen komen? Voorstel is om dit mogelijk iets vooruit 

te schuiven, daar de gemeente bezig is met gebiedsscans waarin ook een analyse zit. Dat is 

in concept klaar. Voorgesteld wordt dat daar aan te haken en dan na de vakantie daar 

aandacht aan te geven. 

 

Voorzitter 

- Van Sabine Wensink (VÓÓR) uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst met het thema 

“In Loosduinen zorgen we voor elkaar”. 

- Werving BIT leden, was bijeenkomst in maart en daar is afspraak gemaakt om via de 

gemeente de werving te doen. Mark Molenkamp is contactpersoon. De Notenbuurt is 

toegevoegd aan de lijst. Alle BIT’s en BPT’s hebben een convenant en daar staat iets over 

werving genoemd. Ook het wijkberaad heeft hier een rol in. Portofoongebruik kan, maar 

dan op verzoek Politie.  

- Politie en Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente hebben contacten gelegd met het 

Maris College over een buurtpreventieproject. De studenten bellen aan bij bewoners en 

geven advies over inbraakpreventie. 

 

7. Sluiting 

Niets meer aan de orde, wenst de voorzitter eenieder een fijne vakantie en sluit de 

vergadering.  

 


