Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en
Beheer op dinsdag 18 april 2017

Aanwezig

dhr. H. van Gelderen (voorzitter), mw. C. van der Kruit (Nieuw Waldeck),
mw. M. van den Hoek (Kraayenstein), mw. M. el Adlouni (stadsdeel Loosduinen), dhr. H. van den Muijsenberg (DB, Bohemen Waldeck Kijkduin),
dhr. S. Bergmans (Houtwijk), dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen),
mw. M. van der Heijden (notulist)

Afwezig

mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. J. Driessen (ANBO), mw. I. Ligtvoet (Stadsdeelkantoor, projectleider Haagse Kracht Buurthuis van de Toekomst, Vrijwilligersbeleid)

Gasten

mw. F. Ipek-Demir (Mantelkring), dhr. P. Wijsman (voorzitter CL),
dhr. A. Massing ( Gemeente Den Haag, projectleider duurzaamheid)

1. Opening, agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Aan de agenda is toegevoegd de presentatie door dhr. Massing over het project ‘Hou van
je Huis’. Aan ieder is hierover informatie toegestuurd.
Mw. Olvers is afwezig omdat zij vanavond deelneemt aan de 2e bijeenkomst Samen Stad
maken. Het gaat hierbij om nieuwbouwprojecten in de driehoek Groen van Prinstererlaan,
de Thorbeckelaan en de Oude Haagweg. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de verschillende projecten gepresenteerd en konden bewoners hun reactie geven. Tijdens de tweede
bijeenkomst wordt duidelijk wat men met de reactie van de bewoners heeft kunnen doen.
Duurzaamheid: Hou van je Huis
Dhr. Massing is 16 jaar werkzaam bij de gemeente Den Haag en van meet af aan betrokken bij beleid betreffende ’duurzaamheid’. 8 Jaar geleden was duurzaamheid duur en deden vooral bewoners uit rijkere wijken mee. Met hen zijn de eerste ervaringen opgedaan.
3 Jaar geleden wilde het college andere groepen bereiken en heeft het focuswijken aangewezen. Loosduinen viel daarbuiten. Dhr. Massing heeft ervoor geijverd dat de producten
ook kunnen worden aangeboden aan de bewoners van Loosduinen.
Onder het project Hou van je huis vallen allerlei producten, bijv.:
- Energyparties: tijdens zo’n party komen alle aanwezigen met hun energierekening en
gezamenlijk worden deze geanalyseerd en vergeleken.
- Gratis ketelcheck en energiecheck, in eerste instantie voor koopwoningen bedoeld
maar Haagwonen en Staedion hebben in Loosduinen interesse. Ook Vestia kan benaderd worden. Woningcorporaties kunnen achter de voordeur komen, de gemeente niet.
Hij raadt aan om bij wensen of gedachten over het verduurzamen van huurwoningen,
als huurders collectief een corporatie te benaderen en niet als individuen.Waar mogelijk/nodig kan/wil hij als intermediair fungeren, eventueel met voorbeelden uit andere
stadsdelen/wijken.
- Subsidies voor vloer-, dak – en gevelisolatie.
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HOOM gaat gratis energieadvies en –check geven. Zij hebben de opdracht van de
gemeente contacten te gaan leggen met intermediairs via wie ze met bewoners in contact kunnen komen.

Bewoners die tot duurzaamheidsmaatregelen over willen gaan, kunnen via de Stichting
Duurzaam Den Haag namen krijgen van betrouwbare bedrijven.
Wat gebeurt er nog meer op het gebied van duurzaamheidsinitiatieven?
Steeds meer instanties zoals scholen, musea en sporthallen zetten zonnepanelen op hun
dak en stellen (zonnepanelen op) het dak beschikbaar voor derden die Zonne Energie willen gebruiken. Huurders kunnen hun woningcorporatie vragen zonnepanelen op het dak te
plaatsen.
Aan nieuwbouw worden door de gemeente duurzaamheidseisen gesteld en de gemeente
gaat zelf ook duurzamere openbare verlichting toepassen bij bijv. het fietspad in Kraayenstein. Ook bewoners kunnen daartoe initiatieven nemen en voorstellen doen aan de gemeente. Per initiatief is 5000 euro beschikbaar voor het verder ontwikkelen van het idee.
Het risico bij niet slagen is voor de gemeente. Er is ook regelmatig overleg tussen de verschillende initiatieven voor het uitwisselen van ervaringen.
Afspraken:
- De informatie wordt op de website van de CL geplaatst.
- Het onderwerp wordt op de agenda geplaatst van bewonersvergaderingen en dhr. Massing wordt dan uitgenodigd een presentatie te geven.
- Dhr. Massing ( 06-52485884) zet een aantal zaken die vandaag ter sprake zijn geweest
op papier en via de voorzitter wordt deze informatie aan de bewonersorganisaties
(b.o.’s) gestuurd.
- De voorzitter stuurt ook alle brochures aan alle b.o.’s.
- Op 14 juni van 9 – 12 zal de WoonWijzerWinkel op de Loosduinse markt staan. De
Haagse Kracht karavaan is er dan ook. De voorzitter stelt voor om hierover te publiceren in de Loosduinse Krant.
2. Gemeentelijke projecten in Loosduinen
Vorig jaar is afgesproken om in deze projectgroep jaarlijks de stand van zaken van de verschillende projecten toe te lichten.
Mw. Ligtvoet is afwezig maar zij zal informatie rondsturen over het vrijwilligersbeleid in
Loosduinen.
Buurthuizen van de Toekomst: In Loosduinen zijn er 13. In de CL heeft wethouder Klein
gezegd dat de gemeente ‘er bovenop zit’. Op vraag van de voorzitter vertelt mw. El Adlouni dat zij in Loosduinen positieve geluiden hoort over de BvdT en dat zij er goede ervaringen mee heeft. Zij noemt als voorbeelden de Maaltijdexpress in DUNO, die als doel
heeft een gezonde levensstijl te bevorderen, en de huisvesting van o.a. bewonersorganisatie Notenbuurt bij Hvv RAS. Zij is benieuwd naar de ervaringen van de wijkberaden m.b.t. het gebruik van accommodaties in Buurthuizen van de Toekomst. Zij roept de
aanwezigen op voor hun vergaderingen en andere bijeenkomsten contact te leggen met de
BvdT en op te letten dat zij schappelijke prijzen vragen. B.o. Houtwijk heeft al een aantal
bijeenkomsten gehouden in woonzorgcentrum Houthaghe.
De vraag wordt gesteld of drie BvdT aan de Wijndaelerweg niet te veel is? Wordt ook geevalueerd of de spreiding goed is? Zijn de resultaten van de evaluatie van de BvdT bekend? Mw. El Adlouni geeft aan dat er eind vorig jaar een scan is gemaakt en zegt toe de
resultaten van deze scan rond te sturen.
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Vitalisering van besturen: Een medewerker van PEP is eerder in een vergadering geweest
en daarna is er niets meer van hem vernomen. Mw. El Adlouni weet echter dat er een projectvoorstel is beschreven Men wil een onderzoek doen naar wat nodig is ( de besproken
0- meting) en aan de hand van de uitkomsten een vrijwilligersacademie oprichten waaruit
besturen kunnen putten voor nieuwe of tijdelijke bestuursleden. Deze beschrijving is met
subsidieaanvraag binnengekomen bij het Stadsdeelkantoor (SDK). Mw. Ligtvoet heeft deze aanvraag onder haar hoede.
Mw. El Adlouni zegt toe dat er een overzicht komt van alle projecten m.b.t. ouderen in
2017. Zij zoekt uit of de contactgegevens van de contactpersonen ook in het overzicht
kunnen worden vermeld. Voor wat betreft de stand van zaken m.b.t. Haagse Kracht en
m.b.t. Vitaliteit in je Bestuur is het het beste om mw. Ilona Ligtvoet hiervoor uit te nodigen.
Mantelzorg
Mw. Ipek – Demir is zelf mantelzorger en is door die ervaring enthousiast geraakt over
het project ‘Mantelkring’ ( Je bent mantelzorger als je onbetaald voor een ander zorgt die niet (meer)
(in alle opzichten) voor zichzelf kan zorgen ).

Zij hoort van veel mantelzorgers dat de bestaande plekken waar men ondersteuning kan
krijgen moeilijk te vinden en slecht bereikbaar zijn, o.a. omdat veel digitaal moet. Bovendien kunnen mantelzorgers hun verhaal er niet kwijt. Zij heeft van de gemeente Den Haag
subsidie gekregen om de Mantelkring ook in Den Haag op te zetten in Loosduinen, Transvaal, Escamp en Segbroek (www.mantelkring.nl). Mantelzorgers kunnen deelnemen aan
de activiteiten van de Mantelkring. Er zijn thema-avonden, uitjes en een wekelijkse wandeling. Deze laatste wordt begeleid door een daartoe opgeleide coach. Doel van de activiteiten is uitwisseling, ontspanning en ondersteuning: ondersteuning bij het oplossen van
knelpunten en bij over-belasting maar juist ook het voorkomen van die overbelasting door
het kunnen delen van verhalen en hulp bij knelpunten. Via het project kan, als dat nodig
is, ook tijdelijk vervangende mantelzorg ingezet worden om de mantelzorger te ontlasten.
Niet alle mantelzorgers hebben behoefte aan extra ondersteuning. Sommigen ervaren de
zorg die zij geven als vanzelfsprekend, anderen hebben een veel draagkracht en/of een
uitgebreid netwerk waar ze hun verhaal kwijt kunnen en steun kunnen halen maar dat
geldt niet voor elke mantelzorger. Daarom is de Mantelkring ontwikkeld.
Binnen de gemeente Den Haag houdt mw. Sinkeldam , OCW, zich bezig met beleid m.b.t.
mantelzorg.
Mw. Ipek-Demir vraagt de b.o’s de Mantelkring onder de aandacht te brengen van haar
bewoners onder wie ongetwijfeld ook veel mantelzorgers.
9 Mei is een feestelijke kick-off van het project in Den Haag.
De voorzitter stelt voor ook informatie over mantelzorg te verspreiden via de Loosduinse
Krant en de wijkbladen. Ook de andere aanwezigen doen verschillende voorstellen om de
thematiek breder onder de aandacht te brengen zoals het organiseren van een themabijeenkomst in de verschillende wijken en het middels een manifestatie een gezicht geven van
de mantelzorger.
3. Verslag vorige vergadering 7 maart 2017
De naam van dhr. Van den Muijsenberg staat verschillende keren onjuist vermeld.
Pag. 3: Notenbuurt: ‘Rosenburg’ vervangt ‘Rozenstein’, BWK: het betreft dhr. Boesten,
en Nieuw-Waldeck: de eerste zin wordt vervangen door ‘de drie stadstuinen hebben ieder
een eigen werkgroep die elk een afvaardiging hebben in het AB’.
Acties: de gebiedsscan is intussen rondgestuurd maar de brief over de afvalbakken is nog
niet geschreven.
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Het verslag wordt vastgesteld.
4. Wensen/behoeften inventariseren t.b.v. subsidie-aanvraag 2017 van VÓÓR Welzijn.
Er is afgesproken te zullen inventariseren voor welke zaken b.o.’s aandacht van VÓÓR
willen in 2017. Punten die worden genoemd worden:
- Kraayenstein: bewoners zouden discriminatie ervaren (jong/oud, allochtoon/ autochtoon). VÓÓR heeft eerder geantwoord dat ze er niets mee kunnen.
Mw. El Adlouni geeft aan datstichting VOOR vorig jaar was gestart met het onderzoeken van de mate en aard van discriminatie die Loosduiners uit de wijken Kraaijenstein, Bohemen / Meer en Bos en Ockenburgh / Kijkduin ervaren. Hiervoor heeft
stichting VOOR een enquete gemaakt die besproken werd tijdens een bewonersbijeenkomst in Kraaijenstein. Tijdens deze bewonersbijeenkomst herkenden de ewoners
zich niet in het onderwerp discriminatie en vroegen zich af waar het vandaan komt. De
aanleiding voor het onderzoek van stichting VOOR over discriminatie in de bovenvemelde wijken komt uit de cijfers die vermeld staan in het Maatschappelijke Index. Dit
op basis van de streekproef onderzoeken die de gemeente doet in het kader van de
stadspanel. Mw. El Adlouni stuurt de vergadering een overzicht van het Maatschappelijke Index. Mw. Van den Hoek stuurt de correspondentie met VÓÓR over dit onderwerp naar de voorzitter.
- Moet VÓÓR aandacht besteden aan mensen met beginnende dementie? Alle bewoners
en professionals hebben een signalerende taak. Bij Cardia, Mozartlaan 211 a, is een
ontmoetingscentrum voor beginnend dementerenden en mantelzorgers uit Loosduinen
waar een projectcoördinator en activiteitenbegeleider deze groep mensen opvangen
en begeleiden.
5. Mededelingen uit het Dagelijks Bestuur van de CL
- Op 27 juni zal er een symposium zijn voor CL-leden, medewerkers van het Stadsdeelkantoor, raadsleden en bewoners. Elke b.o. is gevraagd 5 actieve bewoners mee te
nemen. Het doel van het symposium is het meerjarenplan meer handen en voeten te
geven.
- Te gast in het DB waren vandaag vertegenwoordigers van een project ‘groepswonen’.
Zij zijn op zoek naar een bestaande locatie met een twintigtal woningen.
6. Rondvraag/rondje bewonersorganisaties
 BWK:
- M.b.t. het plan tot huisvesting van statushouders aan de Narcislaan is een inloopbijeenkomst geweest in april. De meningen zijn nog steeds verdeeld. Er ligt een plan ter
visie voor een bestemming die niet past in het bestemmingsplan. De procedures m.b.t.
de mogelijkheid tot bezwaar en beroep zijn erg onduidelijk. Bewoners doen onderzoek
t.b.v. duidelijkheid daarover. Een aantal VVE’s starten een procedure m.b.v. een advocaat.
- De Bethelkerk: er is een aantal gegadigden voor de ruimtes maar het gesprek met de
wethouder is niet positief verlopen wat de stichting betreft. Men werkt hard door.
 Kraayenstein:
- Er is een projectplan gemaakt voor het revitaliseringsplan Groen, bewoners hebben
kunnen aangeven wat ze graag willen.Er zijn 4 wijkwandelingen geweest waar onderweg schetsen getoond werden van zowel de bestaande situatie als de nieuwe. Men is
enthousiast.
De plaatsing van ORAC’s is nog niet meegenomen in het plan. Het zou beter zijn als
dat wel het geval is. Bewoners zijn bang dat betaald parkeren wordt ingevoerd.
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Een aantal bomen zien de bewoners graag verwijderd vanwege veiligheid, medewerkers Groen hebben er moeite mee.
In het kader van ‘Licht op Loosduinen’ zijn er allerlei lezingen en filmpresentaties
voorafgaand aan de toneelvoorstellingen in mei in de Abdijkerk.
Er is een nieuw bestuurslid.
Nieuw Waldeck:
Werkgroep Stadstuin De Groene Geest heeft bij ‘Zorg voor je Buurt’ subsidie aangevraagd voor een theekoepel.
23 mei gaan alle bewonersorganisaties Loosduinen op uitnodiging van de gemeente
meepraten over de basissubsidie.
Door onderzoeksinstituut Drift zijn drie sessies ‘Denk mee over de toekomst van
Nieuw-Waldeck’ georganiseerd. Behalve de b.o. waren welzijnsorganisatie en gemeente aanwezig. Er volgt nog een agenda met aanbevelingen.
Houtwijk:
A.s. zaterdag en nog twee andere zaterdagen vóór de zomervakantie staat een bus bij
Bokkefort. Behalve de b.o. zijn er diverse andere organisaties in de bus vertegenwoordigd. Bewoners kunnen informatie halen en hun vragen stellen.
De gemeente heeft laten weten dat Zinkwerf 4 voorbehouden is voor statushouders.
Er is een werkgroep Ruimtelijke Ordening ingesteld.
Dhr. Wijsman:
A.s. donderdag is er een inloopbijeenkomst over ontwikkelingen Kijkduin-Binnen.
Een afvaardiging van de CL loopt mee in twee herdenkingstochten op 4 mei. Dhr.
Bakker zorgt voor bloemstukken.
Kom Loosduinen
De drie vrouwelijke bestuursleden treden af.
17 Juni is de Puchdag.
De 2e of 3e week in September wordt bij Pluk het 50-jarig bestaan van de b.o. gevierd.
Er is een plantenactie voor balkons en voortuinen.
Stadsdeelkantoor:
Er komt rond half mei een tentoonstelling over Pokemon in de bibliotheek.
2 Juli is er een sportbijeenkomst Jeugd Houtwijk.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid.

Acties:
Ad 1:
- De informatie over ‘Hou van je Huis’ wordt op de website van de CL geplaatst.
- Het onderwerp wordt ook op de agenda geplaatst van bewonersvergaderingen en dhr. Massing wordt dan uitgenodigd een presentatie te geven.
- Dhr. Massing ( 06-52485884) zet een aantal zaken op papier en via de voorzitter wordt
deze informatie aan de bewonersorganisaties (b.o.’s) gestuurd.
- De voorzitter stuurt ook alle brochures aan alle b.o.’s.
Ad 2 :
- Mw. Ligtvoet is afwezig maar zij zal informatie rondsturen over het vrijwilligers-beleid in
Loosduinen.
- Mw. El Adlouni zegt toe de scan van an de evaluatie van de BvdT rond te sturen
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- Mw. El Adlouni zegt ook toe dat er een overzicht komt van alle projecten m.b.t. ouderen
en dat mw. Ligtvoet de aangewezen collega die de stand van zaken m.b.t. Haagse Kracht
en m.b.t. Vitaliteit in je Bestuur kan geven
Ad 3:
- De voorzitter stuurt een brief naar de gemeente over het verdwijnen van de algemene afvalbakken (actie vorige vergadering).
Ad 4:
- Mw. El Adlouni stuurt de voorzitter een kopie van het Maatschappelijke Index Loosduinen
waarin indicatoren en cijfers staan over allerei onderwerpen.
- Mw. Van den Hoek stuurt de correspondentie met VÓÓR over het onderwerp discriminatie
naar de voorzitter.
- Mw. El Adlouni stuurt nog een keer de uitvoeringsplannen 2017 naar de CL.
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