Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en
Beheer, dinsdag 22 januari 2019, aanvang 19.30 uur,
locatie: de Henneberg.

Aanwezig:

mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), mw. M. el Adlouni, gemeente
Den Haag, SDK Loosduinen, dhr. S. Develing en dhr. L. van den Dobbelsteen,
beiden wijkberaad Loosduinen, dhr. H. Esser, Senioren Collectief Haaglanden,
dhr. J.H. Janssen, bewonersorganisatie Kraayenstein, mw. Y. Hartman-van der
Ark, wijkberaad Houtwijk, mw. M. Pacqué en dhr. R. Bel, bewonersorganisatie
Notenbuurt, dhr. R. Sikking, wijkberaad Nieuw Waldeck.
Genodigden i.v.m. agendapunt 4: mw. M. Hagendoorn, gemeente Haag, mw. I.
Ligtvoet, gemeente Den Haag, projectleider Haagse Kracht.

1. Opening
De nieuw verkozen voorzitter, mevrouw Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om
19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Alvorens wordt overgegaan tot de behandeling van
de agenda, wordt een korte introductieronde gehouden.
2. Mededelingen, vaststelling agenda
- Door de heer Sikking wordt namens de heer H. Valk het navolgende ingebracht. Het
betreft de wijziging van de naamgeving van de Projectgroep WB in Projectgroep W,
hetgeen zijns inziens onjuist is.
Hij refereert daarbij aan de taakstelling van de projectgroep WB en het convenant 1998
zoals bekrachtigd door wethouder Baldewsingh. Daarin wordt gesteld: ‘dat daar waar het
de uitvoerings- of beheerszaken betreft, de samenwerking is gericht op het maken van
afspraken over de wijze waarop zaken concreet moeten worden aangepakt. Ook de inzet
van budgetten is daarbij van belang. De voornaamste invalshoek daarbij is, wat er moet
gebeuren, waar, wanneer en op welke manier en met welke prioriteit’.
- Door de voorzitter wordt aangegeven, dat inmiddels is besloten dat de naamgeving van de
Projectgroep WB niet wordt gewijzigd. Beheer wordt echter wel gesplitst in: a. Beheer dat
is gerelateerd aan zgn. groene velden behorende bij bouwprojecten (valt onder ROV) en b.
Beheer dat een relatie heeft met sociale aspecten (valt onder WB). Nader bezien wordt, of
de splitsing kan worden verduidelijkt door bijvoorbeeld te spreken over Beheer 1 (groen)
en Beheer 2 (sociaal). Aandachtspunt DB.
- De voorzitter stelt vast dat de Projectgroep WB met het vorenstaande akkoord gaat.
Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering van 13 november 2018
Tekstueel: in de aanhef wordt aangepast, naam Sikkingh (zonder h) en naam dhr. H. Esser
(i.p.v. I. Esser). Het verslag wordt daarmee vastgesteld.
4. Buurthuizen van de Toekomst
Toelichting door Ilona Ligtvoet, projectleider Haagse Kracht en mevrouw
Hagendoorn, gemeente Den Haag.
Evaluatie 2017
De evaluatie Buurthuizen van de Toekomst dateert uit 2017 en deze biedt helaas geen inzicht
in het functioneren van de buurthuizen.
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Het stadsdeel Loosduinen telt officieel 12 Buurthuizen van de Toekomst, waaronder negen
grote sportverenigingen, zoals b.v. Quick, SV Loosduinen, Duno, HVV Ras en drie met een
andere doelgroep, Zorgcentrum Houthaghe, Hungry Minds, De Ock.
De Buurthuizen van de Toekomst organiseren een mix aan activiteiten, gericht op de eigen
doelgroep, en zijn vrij actief.
Echter, het ontbreekt aan helder zicht op alle activiteiten, omdat deze door de gemeente niet
actief worden gemonitord.
Voortbestaan concept Buurthuizen van de Toekomst
Hoewel sommige buurthuizen subsidie hebben ontvangen, zijn er geen concrete afspraken
gemaakt over de toekomst.
Door het nieuwe College is besloten dat geen middelen meer beschikbaar worden gesteld voor
de Buurthuizen van de Toekomst.
Op welke wijze dit ‘open eind’ kan worden ingevuld, wordt nog nader onderzocht omdat het
concept ‘Buurthuizen van de Toekomst’ op zich goed werkt. Mevrouw El Adlouni wijst in dat
kader op de toegevoegde waarde van de Buurthuizen van de Toekomst voor de wijkberaden
en bewonersorganisaties. Bijvoorbeeld: het wijkberaad Houtwijk maakt gebruik van de
faciliteiten van Zorgcentrum Houthaghe en ook het nieuwe wijkberaad Notenbuurt kan omniet gebruik maken van de vergaderfaciliteiten van HVV Ras.
Teneinde de Buurthuizen van de Toekomst in stand te kunnen houden, dienen er vanuit de
bewoners c.q. bewonersorganisaties en wijkberaden initiatieven te worden ontplooid opdat
mede aan de hand daarvan voorstellen aan de wethouder kunnen worden voorgelegd.
Daarnaast stelt het stadsdeel nog budget beschikbaar voor het organiseren van activiteiten.
De heer Sikking brengt onder de aandacht dat vanuit de utopisten een inspiratieclub is
opgericht die dankbaar gebruik maakt van de faciliteiten van Wings en Loosduinse Hof (zie
www.utopist.nl/inspriatieclub).
Mw. Ligtvoet geeft aan dat ook veel informatie over de Buurthuizen van de Toekomst is te
vinden op www.denhaag.nl, en op de website van de marktplaats Buurthuizen van de
Toekomst.
De voorzitter dankt mevrouw Ligtvoet vervolgens voor de toelichting over de stand van zaken
Buurthuizen van de Toekomst en stelt vast dat dit punt nog een aantal keren zal terugkeren op
de agenda van de Projectgroep WB, teneinde de stand van zaken en nieuwe initiatieven te
delen. Mevrouw Ligtvoet geeft aan dat zij de Projectgroep WB graag op de hoogte wil
houden van de stand van zaken van de Buurthuizen van de Toekomst. Zoals reeds gesteld,
zijn initiatieven en ideeën welkom. Aandachtspunt.
5.
Uitkomst gesprek d.d. 15 januari 2018 rapport PEP (is reeds toegezonden)
Francine Paijens van PEP is uitgenodigd, teneinde het rapport PEP toe te lichten. Zij is echter
om onduidelijke redenen niet aanwezig. Dit punt komt – wellicht – de volgende vergadering
op de agenda terug. Aandachtspunt: voorzitter.
De vraag van PEP aan de bewonersorganisaties en wijkverenigingen/wijkberaden luidt: waar
PEP ondersteuning kunnen bieden. Bijvoorbeeld: het aanbieden van tools om informatie bij
de wijkbewoners op te halen, uitbreiding van het bestuur, het werven van leden en dergelijke.
PEP gaat in dat kader vier á vijf bijeenkomsten in het stadsdeel Loosduinen organiseren (start
in Waldeck).
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6.

Inzet Stichting VOOR Welzijn 2019
Toelichting door Majda el Adlouni, medewerker WJP

Inzet welzijnsorganisaties
Jaarlijks leggen de welzijnsorganisaties een aanbod van projecten en activiteiten voor aan de
gemeente Den Haag. Hoewel de gemeente in 2019 een miljoen euro op Welzijn bezuinigt,
(met name op werkmaatschappijen) is door de gemeente een budget toegekend van 2,5
miljoen euro, te besteden door de welzijnsorganisaties in het stadsdeel Loosduinen.
Het aanbod en de activiteiten van de welzijnsorganisaties dienen te worden toegespitst op vijf
ambities, welke door de gemeente zijn gedefinieerd.
1. De Haagse Jeugd groeit veilig, gezond en met plannen voor de toekomst op
Een aantal centra voor de Jeugd worden opengesteld. Het betreft, De Geest, De Bokkefort en
Wiekslag met de nadrukkelijke intentie dat de Jeugd zelf de verantwoordelijkheid neemt om
activiteiten te organiseren en initiatieven te ontplooien. Andere speerpunten zijn: inzet op
begeleiding van schoolverlaters, huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding, organiseren
van activiteiten voor jong en oud (ouderen bezoeken e.d.), ondersteunen Jeugdraden, aandacht
voor risico-jongeren (in samenwerking met de Politie).
2. Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving en de bewoners zijn betrokken bij, en
hebben zeggenschap over, hun leef- en woonomgeving
De aandacht gaat daarbij uit naar het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving en
het in beeld brengen van hinderlijke overlast, criminele jongeren, waarbij de samenwerking
met de wijkagent wordt gezocht. Tevens is er aandacht voor kwetsbare burgers en wordt op
dat punt samengewerkt met GGZ. In dat kader is recent een pilot gestart op het Loosduinse
Hoofdplein, waarbij jongerenwerkers en medewerkers van Parnassia kwetsbare personen
aanspreken en hen op weg helpen naar hulpverlening. Voorts zal er meer aandacht zijn voor
armoedebestrijding, onder meer door burgers te wijzen op wat de mogelijkheden zijn, zoals de
Ooievaarspas, de voedselbank, Super Sociaal Winkel, schuld- en hulpverlening.
3. Mensen zijn vitaal, gezond en streven een gezonde leefstijl na
Met de huisartsen zijn afspraken gemaakt, dat zij patiënten met bepaalde klachten (zoals
stress, obesitas e.d.) doorverwijzen naar de welzijnsorganisaties.
Ook worden sport- en speldagen georganiseerd en wordt de jeugd gemotiveerd om daaraan
deel te nemen. In het bijzonder is Nieuw Waldeck een aandachtsgebied daar waar het betreft
het motiveren van de jeugd tot deelname aan sport (veel kinderobesitas).
4. Gezamenlijke toekomst van bewoners telt
In het kader van deze ambitie wordt ingezet op het motto: ‘gelijke kansen voor iedereen in de
samenleving’. Er is daarbij aandacht voor alle nieuwkomers in het stadsdeel Loosduinen. Om
hen op weg te helpen in hun nieuwe leefomgeving, ontvangen zij een informatiepakket van de
gemeente.
5. Mensen behouden de regie over het eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig
wonen
Er worden huisbezoeken afgelegd bij ouderen (ouder dan 75 jaar) waarbij onder meer wordt
geïnventariseerd wat zij nodig hebben (boodschappendienst, vervoer e.d.).
Ook worden de mogelijkheden onder de aandacht gebracht welke het servicepunt/serviceplein
biedt (weg naar de Wmo, hulp e.d.).
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Door middel van de kwartaalrapportages 2019 van de Stichting VOOR Welzijn wordt de
Projectgroep WB op de hoogte gehouden van het realiseren van de ambities.
Een uittreksel van de kwartaalrapportages zal daartoe worden verstrekt. Op voorstel van de
voorzitter wordt afgesproken, dat iedere vergadering van de Projectgroep WB een paar items
uit de kwartaalrapportages worden besproken.
In dat kader wordt tevens afgesproken dat het wijkberaad Houtwijk een keer een aantal leden
van de Jeugdraad zal uitnodigen voor de Projectgroep WB. Actie: wijkberaad Houtwijk.
In antwoord op een vraag van de voorzitter over de betekenis van ‘Crownies’ deelt Majda el
Adlouni mee, dat bureau Halt budget van de gemeente krijgt om Crownies toe te kennen aan
jongeren voor bepaalde klussen die zij hebben verricht (beloning voor jeugdwerk).
Ook de bewonersorganisaties kunnen een verzoek indienen voor het verrichten van klussen,
zoals bijvoorbeeld het rondbrengen van de bewonerskrantjes, schoonhouden straten e.d.
Subsidieregelingen. Voor de inhoud van de navolgende subsidies wordt verwezen naar
www.denhaag.nl/subsidies)
 Wonen en bouwen (isoleren, duurzaamheid, planschade, sociale huur e.d.).
 Zorg en welzijn (stimuleren vrijwillige inzet, taallessen, jeugdbeleid mantelzorg).
 Cultuur (culturele projecten, broedplaatsen, Meerjarenbeleidsplan Kunst, Cultuur.
 Sport (subsidies voor sportverenigingen, topsportevenementen, accommodatie
sportverenigingen (AS).
 Onderwijs, (Onderwijsloket, activiteiten kinderen, Samenspel, kinderopvang e.d.).
 Evenementen, (subsidies kleine en grote publieksevenementen, activiteiten in stadsdelen).
 Verkeer en vervoer (elektrische voertuigen, buurtstalling, sloopregeling dieselauto,
brommers en snorfietsen).
 In het subsidieregister zijn subsidies opgenomen welke in voorafgaande jaren zijn
verstrekt.
 Wet- en regelgeving subsidies: er zijn regels van kracht voor subsidieverlening,
subsidiebeschikkingen en subsidieverantwoording.
7.

Focuspunten bewonersorganisaties

Activiteitenplanning; hoe helpen wijken elkaar?
De voorzitter geeft een compliment aan de Kom Loosduinen voor de organisatie van het
Dickens Festival dat enorm door de inwoners van Loosduinen, alle bezoekers en de gemeente
is gewaardeerd. Van de zijde van de Kom Loosduinen wordt aangegeven, dat een dankbrief
van de burgemeester is ontvangen en dat de organisatie van het Dickens Festival dit jaar is
overgedragen aan Bok. Het betreft hier een mooi voorbeeld van samenwerking daar waar het
de organisatie van activiteiten in Loosduinen betreft.
Het Senioren Collectief Haaglanden: is werkzaam in heel Den Haag, Voorburg en Rijswijk.
Het senioren Collectief bestaat uit vrijwilligers die veel hulp bieden bij in het bijzonder het op
orde krijgen van administraties van leden, maar ook van niet-leden. In die zin kan eenieder
een beroep doen op het Senioren Collectief Haaglanden.
Wonen in Loosduinen
Dhr. Develing: de goede contacten met het stadsdeel worden door de Kom Loosduinen zeer
gewaardeerd.
Voorts baart de verkeersproblematiek de Kom Loosduinen zorgen, te meer daar er veel
woningen aan het gebied worden toegevoegd en het steeds drukker wordt.
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Vooral in de Loosduinse Hoofdstraat is sprake van een gevaarlijke situatie, in het bijzonder
voor fietsers (betreft een punt voor de ROV). Voorts zijn de Orac’s van toegevoegde waarde
gebleken. De straten zijn sinds de plaatsing van de Orac’s veel schoner.
Bezoek Domotica woning
Adres Domotica woning: Steenhoudersgaarde 15 E. De Domotica woning is een zgn. ervaarwoning waarin wordt getoond wat Domotica zoal kan bieden. Op voorstel van de voorzitter
wordt afgesproken om een keer met een afvaardiging van de Projectgroep WB de Domotica
woning te bezoeken.
Voorts zal zij de link van de Domotica woning doorgeven aan de Projectgroep WB. Actie:
voorzitter.
Kerkcontacten
Hebben de wijken contacten met de kerkleiders? Naar aanleiding van deze vraag wordt
vastgesteld, dat op initiatief van de kerk contact wordt gehouden met de wijken, wijkberaden
en bewonersorganisaties (niet andersom). Vanuit de kerk zijn diverse initiatieven ontplooid,
zoals ‘samen boodschappen doen, samen koken en samen eten’. Ook worden door de kerk
diverse flyers verspreid met informatie over activiteiten, het bieden van hulp en dergelijke.
Door de voorzitter wordt vastgesteld, dat in het kader van welzijn de contacten met de kerk
van belang zijn en dat de bewonersorganisaties (meer) zouden kunnen inspelen op al hetgeen
door de kerk wordt georganiseerd (aandacht voor onderlinge communicatie).
Behoeftepeiling: waar hebben de wijken behoefte aan?
Afgesproken wordt dat de behoeftepeiling wordt geagendeerd voor het DB. De uitkomst
daarvan wordt vervolgens teruggekoppeld in de Projectgroep WB. Actie: voorzitter.
8.

Manifest

Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken, dat iedere vergadering van de Projectgroep
WB een paar essentiële punten uit het Manifest nader worden besproken. Aandachtspunt.
9.

Rondje bewonersorganisaties, rondvraag

Mw. Hartman, Houtwijk: 9 januari jl. is in Houtwijk het nieuwe kansenfestival georganiseerd
en is de speeltuin Bokkefort geopend. Voor het festival is veel belangstelling getoond, door
zowel jong als oud. Ook het buurtbudget café wordt goed bezocht en de wijkvereniging heeft
vijf thema’s gedefinieerd en in een flyer kenbaar gemaakt. Aan de hand daarvan kunnen de
bewoners initiatieven en ideeën kunnen aandragen. In de algemene ledenvergadering van 27
maart a.s. wordt het resultaat daarvan bekend gemaakt.
Dhr. Develing, Kom Loosduinen: er is veel belangstelling getoond voor de recent gehouden
bewonersvergadering, waarbij onder meer is gesproken over de organisatie van activiteiten
welke jaarlijks terugkeren, zoals de kerst maaltijden, Puch evenement e.d.
Ook zijn er nieuwe ideeën aangedragen, zoals (indien mogelijk) de organisatie van een
evenement op de weide bij de Ock (evenement: met honden en schapen) en de Voice van
Loosduinen.
Dhr. Janssen (nieuw verkozen voorzitter) Bewonersorganisatie Kraayenstein: de Bok is
drukdoende met de opbouw van het bestuur en de inzet van vrijwilligers.
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Dhr. Sikking, Nieuw Waldeck: de kerstbrunch, georganiseerd in Loosduinse Hof, is goed
bezocht. Komend jaar bestaat het wijkberaad Nieuw Waldeck 40 jaar en mede in dat kader
worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de opening van de waanzinnige Waldeck
Tuin, activiteiten voor de jeugd en de bijeenkomsten van de inspiratieclub Voorts vindt d.d.
21 september 2019 een tweede werkgroep Parels van Loosduinen plaats.
Mw. Pacqué, Notenbuurt: de bewonersorganisatie Notenbuurt is, conform Bok, druk bezig
met de opbouw van de organisatie. De activiteiten welke in de Notenbuurt zijn c.q. worden
georganiseerd zijn: St. Klaas feest, Halloween, zomerbarbecue, moestuinproject (project
Harvest).
Het Wijkberaad Notenbuurt is niet meer actief en dient nog te worden opgeheven. Naast het
Wijkberaad is de bewonersorganisatie Notenbuurt opgericht en de statuten daarvan zijn
onlangs door de notaris bekrachtigd.
Ten aanzien van de organisatie van activiteiten wordt op voorstel van de voorzitter de
afspraak gemaakt, dat via het secretariaat CL een activiteitenplanning bewonersorganisaties
wordt opgesteld. Mw. El Adlouni zal deze actie voorleggen aan het secretariaat van de CL.
Actie: mw. El Adlouni.
Aan de hand van de activiteitenplanning kunnen bepaalde activiteiten op elkaar worden
afgestemd ter voorkoming van het dubbel organiseren van activiteiten.
De bewonersorganisaties kunnen gezamenlijk optrekken bij het organiseren van bijvoorbeeld
de organisatie van een boottocht, rondje Poeldijk, bezoek aan het museum Loosduinen e.d.
Tot slot beveelt de voorzitter aan om vooral met regelmaat de website van de CL te bezoeken
en hierop via het secretariaat van de CL belangrijke informatie van de wijkberaden en de
bewonersorganisaties te plaatsen. Aandachtspunt.
10.
Sluiting
Met dank voor de inbreng, sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur.
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