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    Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en  

    Beheer, d.d. 12 november 2019, aanvang 19.30 uur,  

    locatie: de Henneberg. 

 

 

Aanwezig: mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), dhr. Sikking. Nieuw Waldeck, 

dhr. S.J. Brinkhorst, WB Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK), dhr. H. Esser, 

Seniorencollectief, mw. Y. Hartman-V.d. Ark, Houtwijk, mw. M. Brands, BO 

Notenbuurt, mw. M. Adlouni, mw. O. Vrolijk, beiden gemeente Den Haag en 

mw. M. van den Hoek, verslag.  

 Genodigden: Youri Bekker (stagiaire Houtwijk) en Adil Madkouki (i.v.m. 

agendapunt 3). 

Afwezig m.k.: dhr. L. v.d. Dobbelsteen en dhr. A. Hijstek. 

 

1. Opening 

Mw. Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen 

welkom. Voor de berichten van verhindering wordt verwezen naar de aanhef van dit verslag. 

 

2. Vaststellen agenda/mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld, met de aanpassing dat de vaststelling van het verslag direct na 

agendapunt 2 wordt behandeld, omdat Adil Madkouki iets is verlaat.  

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag van de vorige vergadering 24 september 2019 

Tekstueel: het verslag van 24 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de 

notulist. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Pag. 2, Harvest: er heeft een positieve bijeenkomst plaatsgevonden over het plan van der 

Vorm, projectontwikkelaar, om in de tuin van Harvest Tiny Houses te ontwikkelen.  

De uitkomst daarvan is, dat het aantal te ontwikkelen Tiny Houses is teruggebracht zodat de 

moestuin behouden kan blijven. 

Pag. 3: Domotica: aan mw. Van der Würst zal worden gevraagd of zij naar aanleiding van 

haar presentatie een artikel kan aanleveren dat qua inhoud en info geschikt is om in de 

wijkbladen en/of op de websites van de bewonersorganisaties te plaatsen. Actie: voorzitter. 

Pag. 4: het Beleidsplan Zorg, Jeugd en Volksgezondheid 2019-2022 wordt nog door de 

gemeenteraad behandeld, zodat de input van de Commissie Loosduinen en de projectgroep 

WB kan worden meegenomen.  

Desgevraagd zegt de voorzitter toe, dat zij de vragen/ opmerkingen van de CL en het WB ter 

zake tevens zal doen toekomen aan mw. Adlouni. Actie: voorzitter. 

Pag. 5: de stand van zaken met betrekking tot de aanpassing van de tramhalte lijn 2 Hovylaan, 

wordt aan de orde gesteld in de projectgroep ROV en de CL. 

 

4. Jong in Loosduinen. Toelichting Haagse jongerenambassadeur Adil Madkouki. 

Door de voorzitter wordt Adil Madkouki welkom geheten. Adil Madkouki is 17 jaar oud en 

Haags Jongerenambassadeur voor het Segbroek College. De Haagse Jongerenambassadeurs 

zijn afkomstig uit alle wijken van Den Haag en geven aan de gemeente Den Haag en andere 

instanties die met jongeren werken, gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen, 

zoals burgerschap, mentaal welzijn, kunst en cultuur. 
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Communicatie met jongeren > Social Media > Instagram en Snapchat 

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de jeugd en de jongerenambassadeurs in Loosduinen 

en andere stadsdelen wordt door Adil Madkouki uitgelegd dat jongeren voornamelijk via 

Social Media communiceren en wel met name via Instagram en Snapchat. Jongeren zijn 

vandaag de dag niet meer actief op Facebook. Om de jeugd in Loosduinen te bereiken, is het 

een optie om op de Instagram website van de Haagse Jongerenambassadeurs een wervend 

stukje in jongerentaal te posten: www.haagsejongerenambassadeurs.nl. 

Ook verdient het wellicht aanbeveling, dat de bewonersorganisaties/wijkberaden een eigen 

pagina op Instagram aanmaken. Deze kan wellicht worden bijgehouden door een stagiaire of 

jongerenambassadeur. 

Youri Bakker, stagiaire bij Wijkberaad Houtwijk, geeft aan dat hij voor het WB Houtwijk een 

Instagram pagina kan maken, waarbij de andere wijkberaden/bewonersorganisaties kunnen 

aanhaken.  

 

Interactie jong en oud > scenario’s bedenken 

Wat betreft het bevorderen van de interactie tussen oud en jong in Loosduinen kan worden 

gedacht aan een door de bewonersorganisaties te organiseren feest voor de jeugd.  

In het kader van het bedenken van scenario’s om de jeugd meer te betrekken bij Loosduinen 

nodigt mw. Adlouni de Haagse Jongerenambassadeurs uit om een aantal keren te vergaderen 

op het stadsdeelkantoor en samen met de bewonersorganisaties e.e.a. uit te werken.  

De Haagse Jongerenambassadeurs vergaderen tweemaal per maand op donderdagavond. 

 

Hoofdthema 2020 > De Jeugd > extra subsidiemogelijkheden  

Omdat ‘de jeugd’ in 2020 het hoofdthema is van de projectgroep WB, kunnen de wijkberaden 

en de bewonersorganisaties in de basissubsidie extra geld aanvragen voor b.v. het organiseren 

van een feest en/of evenement voor jongeren. 

 

Sociale Kaart: JMO Loosduinen 

De voorzitter overhandigt aan Adil Madkouki de sociale kaart JMO Loosduinen. Hij zal deze 

voorleggen aan de Haagse Jongerenambassadeurs.  

 

Afspraken: actie projectgroep WB 

 De projectgroep WB zal een lijst opstellen met onderwerpen waarbij de inbreng van 

jongeren is gewenst. Wat betreft de uitwerking wordt contact gehouden met de Haagse 

Jongerenambassadeurs (b.v. via vergaderingen op het stadsdeelkantoor conform het 

voorstel van mw. Adlouni).  

 Met de Haagse Jongerenambassadeurs wordt contact gehouden over het plaatsen van 

een post op de Instagram pagina van de Jongerenambassadeurs (b.v. in eerste instantie 

een post met een uitnodiging voor een feest).  

 De optie om een eigen Instagram pagina aan te maken van de bewonersorganisaties en 

wijkberaden wordt nog nader besproken (is er voldoende input voor een eigen pagina 

en wie houdt de pagina up-to-date?). 

 

5. Sociale Kaart – JMO Loosduinen 

De Sociale Kaart JMO Loosduinen bevat een mega-aanbod van JMO-aanbieders waardoor het 

geheel onoverzichtelijk is. Het verzoek aan de projectgroep WB luidt om een goede ordening 

aan te brengen in de sociale kaart, maar ook organisaties te benoemen die nog niet in de kaart 

zijn opgenomen. De sociale kaart is feitelijk een groeikaart waar organisaties aan toegevoegd 

kunnen worden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.  

http://www.haagsejongerenambassadeurs.nl/
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Bij een voorbeeld uit de praktijk kan worden gedacht aan een gezin dat bestaat uit een 

alleenstaande moeder, met 4 kinderen, die het niet alleen redt.  

Hulp van een gezinscoach kan dan uitkomst bieden en deze kan worden gevonden aan de 

hand van de sociale kaart. Dat geldt ook voor hulpbehoevende ouderen. Geschikte hulp voor 

hen kan via de wijkverpleegkundige (te vinden op de kaart) worden gevonden.  

In aanvulling op het vorenstaande deelt mw. Hartman mee, dat de Diaconie Loosduinen 2x 

per jaar een lunch/maaltijd voor ouderen organiseert en dat daarbij de mogelijkheid wordt 

geboden dat de ouderen worden gebracht en gehaald.  

Ook dit soort hulp is onderdeel van de sociale kaart. Mw. Adlouni refereert naar aanleiding 

van de maaltijden/lunch die voor ouderen worden georganiseerd, aan een mail van Wouter 

van Elst. Hij geeft daarin aan dat de organisatie van de maaltijden mogelijk wordt stopgezet 

vanwege gebrek aan subsidie en hij wil daarvoor aandacht vragen bij de stadsdeelwethouder 

(zij bezoekt op 20 november a.s. Houtwijk). Mw. Hartman deelt in reactie hierop mee, dat 

Stek de kosten van de maaltijden/lunch heeft betaald en dat Stek in dat kader ook subsidie 

heeft ontvangen van Get Out. Deze laatste subsidie zou volgens Wouter van Elst komen te 

vervallen.  

Afgesproken wordt, dat mw. Adlouni contact zal opnemen met Stek om te bepalen of er nog 

voldoende subsidie beschikbaar zal zijn om de maaltijden te organiseren. Mocht dat niet het 

geval zijn, dan zal worden gezocht naar andere subsidiemogelijkheden. Actie: M. Adlouni. 

 

Inventarisatie eerste opmerkingen n.a.v. de Sociale Kaart JMO Loosduinen 

- Aan de Sociale Kaart toevoegen: de organisatie Happy Kids, Resto van Harte, de 

Haagse Jongerenambassadeurs.  

- Voorts wordt door mw. Adlouni gecheckt of Jeugdformaat al dan niet op de Sociale 

Kaart staat. Indien dat niet het geval is wordt Jeugdformaat toegevoegd. Actie: mw. 

Adlouni. 
- De stedelijke organisaties, zoals Humanitas, Rode Kruis e.d., horen eigenlijk niet op 

de kaart thuis. Deze kunnen geschrapt worden of b.v. als laatste op de kaart worden 

geplaatst. 

         

Voor het jaar 2020 is afgesproken, dat Jeugd het hoofdthema wordt van de projectgroep WB.  

De projectgroep WB zal mede naar aanleiding van het Manifest meer inzet gaan plegen op het 

thema Jeugd en daarbij aansluiting zoeken bij onder meer de Haagse Jongerenambassadeurs.  

Mw. Adlouni adviseert naar aanleiding daarvan, dat per Wijkberaad/Bewonersorganisatie 2 

tot 3 jeugdthema’s worden opgepakt. De uitvoering daarvan kan worden gesubsidieerd met 

aanvullende subsidie op de basissubsidie.  

  

6. Rondje wijkorganisaties 

Nieuw Waldeck: dhr. Sikking deelt mee dat hij hetgeen vandaag in het kader van het thema 

Jeugd is besproken, nader aan de orde zal stellen in het Wijkberaad. Daarbij zal worden 

bezien welke thema’s kunnen worden opgepakt, zoals mogelijk een post of site op Instagram. 

 

Bohemen, Waldeck, Kijkduin: de bewonersinformatieavond van BWK heeft plaatsgevonden 

op 31 oktober jl. Daarbij zijn enkele presentaties gehouden over de voortgang van de plannen 

Kijkduin-Bad, Kijkduin-Binnen, St. Jansklooster (Treublaan) en de politie heeft e.e.a. verteld 

over de werkzaamheden in de wijk.  

Mw. Adlouni deelt mee dat uit een onderzoek van Voor Welzijn is gebleken, dat in het BWK-

gebied veel ouderen (56%) in isolement leven.  
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Voor Welzijn heeft derhalve de 75-plussers in dat gebied aangeschreven met de vraag of zij 

behoefte hebben aan een huisbezoek om te inventariseren of zij hulp nodig hebben of b.v. 

interesse hebben om aan activiteiten deel te nemen teneinde het isolement te doorbreken.  

Naar aanleiding daarvan is van BWK, dhr. Jan Hofker, een brief ontvangen dat hij het jammer 

vindt dat het Wijkberaad BWK niet vooraf bij het onderzoek en de acties die naar aanleiding 

daarvan door Voor Welzijn worden genomen, is betrokken. Hij acht dit een gemiste kans. 

 

Houtwijk: zoals bekend is Houtwijk in gesprek over de inzet van het budget van 2,5 miljoen 

euro per wijk voor de aanpak van het achterstallig onderhoud. Het is jammer dat voor vier 

wijken een budget beschikbaar is gesteld van 10 miljoen euro (2,5 miljoen per wijk) voor het 

achterstallig onderhoud dat 30 jaar niet is aangepakt. Van dat bedrag wordt ook nog eens 0,5 

miljoen euro besteed aan overheadkosten, dus het budget is beperkt.  

Destijds is afgesproken, dat wat de kwaliteit betreft, uitgegaan wordt van Residentiekwaliteit. 

Of dat haalbaar is, is de vraag. Houtwijk en de andere wijken zijn in gesprek met Pauline v.d. 

Broeke over de inzet van het budget en het participatietraject is in gang gezet. Meer info volgt 

in de projectgroep ROV. 

 

Notenbuurt: zoals reeds gemeld kan de moestuin bij Harvest behouden blijven omdat er 

minder Tiny Houses worden ontwikkeld dan in eerste instantie gepland. Voorts is in de Raad 

een presentatie gehouden over de woningen van Staedion. Er zijn drie scenario’s: sloop, 

nieuwbouw, of deels sloop en nieuwbouw. Renovatie valt af, omdat de woningen te oud zijn. 

Bij algehele sloop en nieuwbouw speelt de vrees van de bewoners of de woningen in de 

toekomst betaalbaar blijven en of zij na de nieuwbouw in de Notenbuurt kunnen blijven 

wonen. Het uiteindelijke besluit over de drie scenario’s is nog niet bekend en moet dus 

worden afgewacht. 

In de Buurtkamer gaat Resto van Harte, in de persoon van Ben Lachhab, koken en maaltijden 

verzorgen. Als aandachtspunt wordt genoteerd om Ben Lachhab een keer uit te nodigen voor 

de projectgroep WB. Aandachtspunt 

Morgenavond is door de Notenbuurt de museumavond georganiseerd. Er zijn in totaal 62 

deelnemers. 

Voorts wordt door mw. Brands uitgelegd, dat de werkdruk voor de BO Notenbuurt erg hoog 

is. Zij trekt samen met Suzanne Stevens al geruime tijd de kar en het is tot op heden niet 

gelukt nieuwe leden voor de BO Notenbuurt te werven. Zij willen hun werkzaamheden graag 

voortzetten, maar het lukt qua tijd voorlopig niet meer om naast het werk voor de Notenbuurt 

ook nog de vergaderingen bij te wonen van de CL, de projectgroepen WB en ROV. De 

voorzitter toont voor deze keuze begrip en zij geeft als advies mee om in contact te treden met 

PEP omdat die organisatie ondersteuning kan bieden bij het organiseren van activiteiten, maar 

ook bij het werven van vrijwilligers. Mw. Adlouni deelt in reactie hierop mee, dat zij bereid is 

om contact te leggen met Sabine Wensink en haar te verzoeken om de Notenbuurt bij te staan 

bij het werven van vrijwilligers, e.d.  

Mw. Brands geeft aan dat zij dit eerst wil bespreken binnen het bestuur van de BO Notenbuurt 

en vervolgens ook zelf contact kan leggen met mw. Wensink.  

De voorzitter wenst de BO Notenbuurt succes met alle werkzaamheden voor de Notenbuurt 

en zij geeft daarbij aan, dat er altijd – indien nodig – advies op bepaalde punten kan worden 

gevraagd aan de CL of de projectgroep WB en/of ROV. 

 

De KOM: de bewonersvergadering van de KOM vindt plaats op 21 november 2019, in de 

Abdijkerk. In het kader van de organisatie Van het Dickens festival is contact gelegd met 

Dave Smit over onder meer het veiligheidsplan. Zo is gesignaleerd dat al geruime tijd de 

elektrische bedrading van een lantaarnpaal loshangt.  
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Voorts werkt de KOM aan de planning van activiteiten 2020 waarbij de aandacht ook zal 

uitgaan naar de jeugd (organiseren van activiteiten in samenwerking met de Jeugdraad). 

 

Seniorencollectief: dhr. Esser deelt mee dat het Seniorencollectief ondersteuning biedt bij de 

administratie, het bieden van informatie over verzekeringen, invullen belastingformulieren 

e.d. Het kantoor van het Seniorencollectief in Escamp wordt helaas niet veel bezocht door 

mensen die buiten Escamp wonen, omdat de bereikbaarheid slecht is maar ook omdat niet 

altijd bekend is dat het Seniorencollectief hulp kan bieden bij vele administratieve zaken.  

Op voorstel van de voorzitter wordt naar aanleiding hiervan afgesproken, dat dhr. Esser 

informatie over het Seniorencollectief per email zal doen toekomen aan het CL-secretariaat 

t.a.v. Odko Vrolijk. Deze info zal vervolgens worden doorgestuurd aan alle wijkberaden en 

bewonersorganisaties met het verzoek deze te plaatsen in de wijkbladen en/of op de website. 

Actie: Seniorencollectief en secretariaat CL. 

 

7. Rondvraag 

 De voorzitter deelt mee dat Bert van Alphen, wethouder armoedebestrijding en integratie, 

op 26 november a.s. een bezoek zal brengen aan de CL. Vragen aan hem kunnen via de 

mail worden ingediend bij het CL-secretariaat.  

 Mw. Adlouni deelt mee dat stadsdeelwethouder Kavita Parbudayal (plv. voor wethouder 

Guernaoui) vorige week het Alphons Diepenbrockhof heeft bezocht. 

Voorts is er op 24 oktober een uitnodiging uitgegaan aan alle wijkberaden en 

bewonersorganisaties voor een stedelijke bijeenkomst over het nieuwe beleidskader 

bewonersorganisaties.  Er zijn echter nog geen aanmeldingen ontvangen. Graag aandacht 

daarvoor. 

Tevens is er een uitnodiging uitgegaan voor een bijeenkomst van De rechten van het Kind 

d.d. 20 november a.s. van 09.00 uur – 11.00 uur.   

 Loosduinen Gaat Los heeft onlangs plaatsgevonden en is succesvol verlopen. Er was een 

grote opkomst. 

 Volgend jaar wordt 75 jaar bevrijding in Loosduinen gevierd. Mw. Adlouni verzoekt de 

bewonersorganisaties en wijkberaden zich te beraden over de manier waarop zij aandacht 

aan 75 jaar bevrijding gaan besteden.  

 Ook zal de Molen over twee jaar maar liefst 300 jaar bestaan en ook dat moet worden 

gevierd, evenals het 100-jarig bestaan van de CL in 2023. 

 Het stadsdeelkantoor is momenteel bezig met de ontwikkeling van media/TV Loosduinen 

en in dat kader is een eerste filmpje gemaakt van Loosduinen gaat Los.   

 Tot slot, het project Tegelweetjes zal volgend jaar worden uitgerold door Menno 

Doorschodt, een ZZP’er. 

 

8. Sluiting 

 

De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 21.50 uur. 

 

 

 


