Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van 6 maart 2018

Aanwezig:

Afwezig:

dhr. H. van Gelderen (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg (BWK, DB),
dhr. S. Develing (KOM Loosduinen), mw. M. v.d. Hoek (Kraayenstein),
dhr. L. van den Dobbelsteen (KOM Loosduinen), mw. C. v.d. Kruit (Nieuw
Waldeck,) mw. T. Zee (Kraayenstein), dhr. S. Brinkhorst (Wijkberaad BWK),
dhr. R. Sikking (Nieuw Waldeck), dhr. J. Driessen (Seniorencollectief
Haaglanden), mw. L. van Vollevelde (CJG), mw. Y. Sielemann (St. Present DH)
Mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. S. Bergmans (Houtwijk),
mw. M. el Adlouni (stadsdeel Loosduinen)

1. Opening en mededelingen
- De zittingstermijn van de CL-leden eindigt formeel op 21 maart a.s. De wijkorganisaties
moeten schriftelijk de nieuwe leden aan de CL melden. Dit geldt ook voor de leden van WB
en ROV. De nieuwe leden van de CL zullen benoemd worden door het College van B&W.
Ook alle voorzitters treden af. Voor de volgende WB-vergadering zal de verkiezing van de
voorzitter worden geagendeerd.
- Op 27 februari was Wethouder Revis aanwezig op het feestelijk plaatsen van de 6000ste Orac
in Loosduinen. De opkomst was goed.
- De CL heeft een brief aan het gemeentebestuur gestuurd waarin de zorgen worden geuit over
de waterstandproblematiek in Loosduinen
- Naar aanleiding van de vele ingezonden suggesties en ideeën over het planten van nieuwe
bomen in Loosduinen is er een lijst gemaakt en heeft dhr. Wijsman deze aangeboden aan
Wethouder Revis.
2. Wijkprojecten Stichting Present.
Mw. Sielemann van Stichting Present geeft een toelichting. Stichting Present wil een brug slaan
tussen mensen die iets willen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de
missie van Present.
Present in Den Haag bestaat dit jaar 10 jaar. Tijdens dit jubileumjaar wil men binnen tien Haagse
wijken een zogeheten wijkproject van een halve dag of een dag gaan doen.
Projecten die in beginsel bedacht, opgezet en uitgevoerd worden voor en door de bewoners en/of
maatschappelijke groepen binnen die wijken zelf. Uiteraard met hulp vanuit Present.
Daarbij valt te denken aan het opknappen of inrichten van (openbare) buitenruimte, een sport- en
spelmiddag voor specifieke doelgroepen. Gecombineerd met een gezamenlijke afsluiting (hapje
eten en/of een borrel). De uiteindelijke opzet en invulling is aan de bewoners(groep).
Er is € 30.000,00 ter beschikking voor heel Den Haag. Voor Loosduinen is er € 3,000,00
gereserveerd.

Dit geld wil men besteden aan een project in Loosduinen waarbij de bewoners iets organiseren
voor de bewoners zelf. Een voorwaarde is dat een idee of een project voor iedereen in het
stadsdeel toegankelijk moet zijn.
Kom Loosduinen geeft aan een project in dit kader te hebben: een of meerder rondvaarten voor
ouderen.
Het verzoek is om uiterlijk 1 april a.s. ideeën aan te brengen bij Yvonne@Sielemann.nl met een
kopie naar de CL.
3. Centrum Jeugd en Gezin / Jonge kind Festival.
Mw. L. van Vollevelde, medewerker Wijkcontacten en Netwerken van Centrum Jeugd en Gezin
in Loosduinen (CJG) vertelt over alle activiteiten van het CJG en de veranderingen in de
organisatie. De doelgroep van de CJG’s wordt verbreed van 0-100 jaar. De gemeente heeft voor
deze beleidswijziging gekozen. De gemeente zal de regie blijven houden, alleen de doelgroep
wordt verbreed.
Jonge kind Festival
Van maandag 16 april t/m zaterdag 21 april organiseert het Centrum Jeugd en Gezin Loosduinen
in samenwerking met de bibliotheek Loosduinen het Jonge kind festival.
Op verschillende locaties worden gratis activiteiten aangeboden zoals:
- Ouderpeutergym in de Wiekslag
- een koffieochtend op de Ds. W.E. den Hertogschool met als thema: kleine ongelukjes
rondom het huis
- natuuractiviteiten bij stadsboerderij PLUK! Den Haag.
Op zaterdag 21 april is er een eindevenement in de bibliotheek van Loosduinen. Een overzicht
van alle activiteiten zal eind maart verspreid worden.
4. Verslag vorige vergadering 16 januari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
5. Rondje bewonersorganisaties / Rondvraag
Wijkberaad BWK
Dhr. Stef Brinckhorst deelt mede dat er op 29 maart een bijeenkomst is in het dialoogcafé
Doodgewoon. De bijeenkomst gaat over het voorbereiden van doodgaan. Hier zullen
professionals bij aanwezig zijn als dit nodig is.
Kraayenstein
In Kraayenstein is het HIT goedgekeurd. Er worden mensen gezocht voor de exploitatie. De
planning voor het realiseren staat nu op 2023.

Nieuw Waldeck
Dhr. Sikking zegt dat hij, in samenwerking met Sabine Wensink van St. Vóór en de gemeente
(Naomi Hortencia) Waanzinnig Waldeck nieuw leven in gaat blazen. Het is voor heel
Loosduinen bedoeld, voor iedereen die iets doet of kan, zoals kunstenaars, tekenaars enz.
Voor meer informatie hierover is er een website: www.parelsvanloosduinen.nl. Voor
inschrijvingen en aanmeldingen kan gemaild worden naar deelnemen@parelsvanloosduinen.nl.
KOM Loosduinen
De KOM bespreekt a.s. donderdag hun begroting waarbij alle puntjes op de i worden gezet.
Senioren Collectief
Dhr. Driessen van Senioren Collectief vertelt dat het Collectief plaatselijk actief wil zijn.
Er zijn op dit moment 350 leden en sinds kort is er, dankzij andere organisaties, onderdak
gevonden boven het rouwcentrum in de Volharding.
Meer informatie over het Senioren Collectief is te vinden op hun website:
www.seniorencollectiefhaaglanden.nl
BWK
- Er is een nieuw ontwerp voor de Ontmoetingskerk. BWK is hier erg enthousiast over. Er zijn
een aantal opmerkingen over gemaakt en in overleg met het wijkberaad zal de wijze van
presenteren aan o.a. de omwonenden worden bezien.
- De bebouwing van het sportterrein van Wings gaat niet door. Er komt een brede werkgroep
met belanghebbenden die, onder begeleiding van een bureau, de mogelijke invulling van dit
gebied gaat bezien.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

