Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer,
dinsdag 7 maart 2017
Aanwezig dhr. H. van Gelderen (voorzitter), dhr. J. Driessen (ANBO), dhr. H. van den
Muijsenberg (DB, Bohemen Waldeck Kijkduin), dhr. S. Bergmans (Houtwijk), dhr. B.
Bakker (Kom Loosduinen), mw. M. van den Hoek (Kraayenstein),
mw. C. van der Kruit (Nieuw Waldeck), mw. N. Olvers (Notenbuurt),
mw. H. Herder, (verslag).
Afwezig mw. M. el Adlouni (stadsdeelkantoor Loosduinen)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de heer Jan Driessen, die
in het vervolg namens de ANBO –als opvolger van Corry Baggerman- de vergaderingen van deze
projectgroep zal bijwonen.
De vaste notuliste mevr. Van der Heijden is helaas ziek en daarom zal mw. Herder voor deze keer
het verslag verzorgen.
2. ANBO Den Haag
Voor dit onderwerp heeft zich een inspreker gemeld, de heer Creman. Hij deelt mede:
- Zowel het Rijk als de Gemeente bevelen aan om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De
Gemeente doet echter weinig om dat mogelijk te maken.
- Er is o.a. door de komst van de Orac’s een tekort aan parkeerplaatsen. In zijn straat, de
Speenkruidstraat, kun je je auto niet kwijt.
- Stoepen en straten worden slecht onderhouden, mede door het overhangend groen, waardoor
men niet samen over de stoep kan lopen. Het gaat om groen van zowel tuinen als plantsoenen,
maar de Gemeente neemt geen maatregelen. Hij ziet graag publicaties in wijkbladen.
De voorzitter zegt dat t.a.v. de laatste 2 punten de ANBO hier niet over gaat, maar dat de heer
Muijsenberg van het wijkberaad hier later op terug zal komen.
Vervolgens krijgt dhr. Driessen, lid van de ANBO en actief in Den Haag, Voorburg en
Leidschendam, het woord en hij vertelt aan de hand van een Powerpointpresentatie wat de ANBO
Den Haag behelst.
De ANBO is lid van de deelraad WMO, dat onderdeel is van de Cliëntenraad Sociaal Domein. De
deelraad WMO kan het college adviseren ten aanzien van uitvoering van de WMO en het
aankaarten van knelpunten.
De Haagse afdeling van de ANBO geeft periodiek een ledenblad uit en biedt een aantal diensten
aan:
 Hulp bij het invullen van de belasting. Men moet wel lid zijn van een ouderenbond. Er zijn vele
belastinginvullers. Het is momenteel weer tijd voor de belastingaangifte en er wordt op dit
moment veel gebeld voor hulp, maar ook over de veranderingen van de procedure bij de
belastingen.
 Hulp bij thuisadministratie. Met name bij overlijden versloft de administratie van de partner
soms. Soms wordt ook vereenzaming geconstateerd en moet maatschappelijk werk ingeschakeld
worden.
 Service en dienstverlening. De vragenlijsten die mensen moeten invullen voor het aanvragen van
voorzieningen (WMO) zijn dermate lang en ingewikkeld dat ze er niet uitkomen. Bovendien
krijgen cliënten niet altijd het verslag van de gesprekken over de WMO-aanvraag.
 Cliëntondersteuning.
o Biedt hulp aan huis bij het aanvragen van diverse faciliteiten.
o Maakt senioren wegwijs op het terrein van voorzieningen m.b.t. welzijn, gezondheid en
mobiliteit.
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Telefonische hulp- en advieslijn voor o.a.:
o klachten over thuiszorg, WMO, taxivervoer, gemeentelijke instanties;
o een ooievaarspas. Voor mensen met een minimum inkomen kan de ANBO deze pas
aanvragen;
o de Klussendienst en Burenhulp.
 Gespreksgroepen. De ANBO verzorgt leesgroepen en voorbesprekingen voor voorstellingen van
Theater aan het Spui soms met voorafgaand een maaltijd.
 Er worden dagtochten en meerdaagse reizen georganiseerd. Er is echter zoveel vraag naar, dat
het bijna aan eigen succes ten onder gaat.
 Er is een voornemen tot het opzetten van Sport en Beweging in het ANBO-Lokaal aan de
Torenstraat.
 Via de ANBO is het mogelijk korting te krijgen op de premie voor een Zorgverzekering. Vraag:
Wat moet je met je oude verzekering doen? Dhr. Driessen antwoordt dat men hiervoor contact
kan opnemen met de ANBO.
Vraag: Welke vergoedingen zitten er in de aanvullende verzekering? Antwoord: Neem contact
met de ANBO op.
Vraag: Hoe kom je daarachter als je geen lid bent? Antwoord: Wellicht informatie in de
kranten. (Posthoorn?). Er komt overigens een blad uit waarin alle voor- en nadelen staan.
De voorzitter merkt op dat in het najaar de gemeente zal worden uitgenodigd om een toelichting te
geven op het nieuwe beleid inzake de WMO. 2015 en 2016 waren immers overgangsjaren voor de
gemeente. Er is inmiddels een min of meer vernietigend rapport verschenen van de Rekenkamer
over de problemen die mensen ondervinden bij de toegang tot maatschappelijke Ondersteuning.
Dhr. Driessen zal dit rapport aan de voorzitter sturen, die het vervolgens aan de WB-leden zal
doorsturen.
Van belang is om te weten te komen waar ouderen behoefte aan zouden hebben. Wellicht dat er
i.s.m. het stadsdeelkantoor een enquête hierover kan worden gehouden. Hierin kan ook worden
meegenomen een onderzoek van de Stedelijke Ouderen Commissie onder 500 ouderen in Den
Haag. De voorzitter zal met dhr. Driessen bezien op welke wijze voormelde enquête kan worden
uitgevoerd.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de inspreker, de heer Creman, zegt de heer Van de
Muijsenberg dat het wijkberaad regelmatig met de gemeente in overleg is over het onderhoud van
de openbare ruimte en de groenvoorziening. Het wijkberaad is ook bekend met de beperkte
parkeermogelijkheid in sommige straten, maar ziet geen mogelijkheden hier iets aan te veranderen.
3. Verslag vorige vergadering 17 januari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Uitvoeringsplan
In 2016 heeft de Commissie Loosduinen een meerjarenplan uitgebracht. Momenteel wordt gewerkt
aan een uitvoeringsplan hiervan.
De projectgroep stemt in met het WB-gedeelte van het concept-uitvoeringsprogramma, met daarbij
als aanvulling/wijziging:
- Bij onderdeel Ouderen & Zorg/Ambitie: invoegen : de benodigde huishoudelijke en
verpleegkundige zorg.
- Bij onderdeel Cultuur/Ambitie: toevoegen: Opstellen van een culturele kaart.
- Bij onderdeel Cultuur/Activiteit: toevoegen:
o Inventariseren van alle cultuurelementen.
o Publicitair bundelen.
Wellicht kan het genoemde onder Cultuur ondergebracht worden bij het Cultuuranker en
Cultuurplatform.
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5. Rondje bewonersorganisaties/Rondvraag
Notenbuurt:
- Het wijkberaad heeft overleg gehad met wijkberaad BWK (dhr. Hofker en Van de
Muijsenberg) om te bezien op welke wijze het gebied Rozenstein (ligt in de werkgebieden
van beide wijkberaden) zou kunnen worden gerevitaliseerd.
Kraayenstein:
- Er is een startbijeenkomst voor het updaten van de openbare ruimten en de
groenvoorzieningen.
Bohemen Waldeck Kijkduin:
- De stichting “Bethel Blijft” is actief. Vivendi is opgericht om allerlei activiteiten te
ontwikkelen. De start heeft plaatsgevonden in het clubgebouw van Wings aan de
Mozartlaan.
- Er is nog veel discussie over de komst van statushouders in een nog op te richten gebouw
aan de Narcislaan. Wethouder Wijsmuller komt op korte termijn met een brief, maar
verwacht wordt dat er voorlopig nog wel de nodige bezwaren zullen blijven.
- Er is een brief van dhr. Frans Boester, een wijkbewoner, over het overschot in het budget
van de WMO. De brief zal besproken worden in het DB.
Houtwijk:
- De voorbereidingen voor de “Midsummerparty’zijn al weer gestart.
Nieuw-Waldeck:
- De stadstuinen binnen Nieuw Waldeck zijn organisatorisch bij elkaar gevoegd. Er is
subsidie aangevraagd voor o.a. gereedschap. Het gaat heel goed met de tuinen.
- VÓÓR Welzijn heeft een 1ste bijeenkomst georganiseerd over een toekomstvisie voor 2030.
Kom Loosduinen:
- Er zijn plannen voor een leuke activiteit op de kinderboerderij.
- Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de Puchdag.
Voorzitter:
- Er is nog geen reactie van DSO over de gebiedsscan Wonen & Zorg.
- De volgende vergadering zal gewijd worden aan projecten van het stadsdeelkantoor, w.o.:
o Haagse Kracht (o.a. Buurthuis van de Toekomst, Jeugdparticipatie (voormalig
kindvriendelijke wijken, Brede buurt scholen, Vrijwilligers)
o Seniorvriendelijke stad
o Jong – Oud
o Vitaliteit in je bestuur (PEP)
o Diversiteit in Loosduinen.
6. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank aan allen voor de
inbreng.

-

Acties:
Er wordt gewacht op het antwoord van DSO over de gebiedsscan Wonen & Zorg. Zonodig
zal de voorzitter rappeleren.
De voorzitter zal een brief naar de gemeente sturen over het verdwijnen van algemene
afvalbakken in Bohemen.
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