Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en
Beheer, d.d. 29 september 2020, aanvang 19.30 uur,
locatie: Abdijkerk.

Aanwezig:

mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), dhr. R. Sikking, WB Nieuw
Waldeck, dhr. S.J. Brinkhorst, WB Bohemen, Waldeck, Kijkduin, mw. F.
Beeloo-Planken, mw. S. Beeloo-Bekkema, beiden WB Houtwijk, dhr. L. van
den Dobbelsteen, WB KOM, mw. P. Weeda, adviseur Notenbuurt, dhr. M. den
Exter, WB Kraayenstein en mw. O. Vrolijk (verslag), CL.

1.
Opening
Mevrouw Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom, in het bijzonder dhr. M. den Exter (WB Kraayenstein) en mw. S. Beeloo-Planken
(WB Houtwijk). Dhr. den Exter is een nieuw bestuurslid en vertegenwoordigt Kraayenstein in
de WB.
Mededeling:
- Mw. P. Weeda zal voortaan op verzoek van de voorzitter de wijk Notenbuurt
vertegenwoordigen in de WB omdat de BO Notenbuurt niet meer bestaat. Mw.Weeda
vindt het leuk om de buurt hier te vertegenwoordigen en probeert nu de buurt beter te
leren kennen en ingangen te vinden.
- De voorzitter wijst naar de tv-loosduinen waar zes documentaties zijn over het onderwerp
eenzaamheid. De week van 1-10 oktober is de week van eenzaamheid en er worden in
Loosduinen veel activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd.
2.
Vaststellen agenda/mededelingen
De agenda wordt vastgesteld.
3.
Verslag van de vorige vergadering van 11 maart 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn enkele vragen m.b.t. het verslag:
Pag 2: Hoeveel weetjes zijn er gerealiseerd? Op dit moment zijn er 65 gerealiseerd. Het zit in
de planning dat er nog 35 bij komen.
Pag 3: Wat betekenen de afkortingen? DSO-dienst stedelijk ontwikkeling, DSB-dienst
stadsbeheer, OCW- onderwijs, cultuur en welzijn, SZW- sociale zaken en werkgelegenheid,
SDK-stadsdeelkantoor
Pag 4: Hoe gaat het met de wijkagenda KOM Loosduinen? – Die is al klaar en is
gepresenteerd. Krijgen andere wijken ook wijkplan? KOM was een pilot. Nu is de gemeente
bezig met Nieuw Waldeck en Houtwijk. Overige wijkagenda’s zijn in ontwikkeling.
Wouter de Hoog vroeg aan de BO’s om een lijst met 10 mensen door te geven. Is deze vraag
nog steeds van kracht? - Interviews zijn door de corona afgezegd.
Pag 5: Mw. Weeda deelt mee dat Staedion heeft besloten dat zij kleinschalig onderhoud doet.
De bewoners vinden het erg fijn maar over 10 jaar komt er echt sloop-nieuwbouw.
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4.
Waar lopen de Wijkorganisaties tegenaan in de Corona periode?
Kraayenstein: er is geen georganiseerde aanpak t.a.v. wat er allemaal speelt. Er is een project
van de gemeente ‘Sociale vitamines’ geweest.
Nieuw Waldeck: sinds collectieve activiteiten niet mogen, zijn ze bezig met dingen waarvoor
geen contact met mensen nodig is, o.a. het vernieuwen van de krant en mensen in het zonnetje
zetten. Er worden binnenkort vogelhuisjes geplaatst. Dhr. Sikking heeft zich verdiept in de
straatnamen. De namen zijn van componisten uit verschillende landen en hij gaat hierover
stukjes in het blad zetten.
Kunstkring Loosduinen is bij dhr.Sikking geweest en ze gaan volgend jaar waarschijnlijk
‘Parels in Loosduinen’ oppakken . Daarnaast is de stichting media platform gevormd, die
heeft belangstelling om de website www.mijnloosduinen.nl over te nemen. Nieuw Waldeck
heeft een nieuw bestuur. Henk is afgetreden en er is een co-voorzitterschap van Wouter van
den Ende en Anemiek Koester gekomen.
Bohemen-Waldeck-Kijkduin: er zijn geen collectieve activiteiten geweest sinds corona
uitbraak. In juni, juli en september zijn er bestuursvergaderingen geweest. Allerlei projecten
lopen nog.
KOM Loosduinen: er gebeurt niet zo veel sinds maart. Er loopt het project om Loosduinse
Hoofdplein bruisender te maken. Binnenkort worden luifels van de winkels en bedrijven
gemoderniseerd. KOM heeft nu twee jonge bestuursleden. Op 19 december staat KOM met
een Kerstman op het Loosduinse Hoofdplein om mandarijntjes te delen.
Houtwijk: in het begin van de corona periode heeft Houtwijk ‘een raamkunst route’ gemaakt.
Mensen kunnen hun mooie schilderijen en dergelijke voor hun raam neerzetten. Anderen
wandelen door de wijk om die raam kunsten te bewonderen. Ze heeft een ‘kids 4 daagse’
georganiseerd op advies van de kinderraad. Op 4 maandagen hebben ze verschillende
coronaproof activiteiten georganiseerd. In november zal de Dickens naai club beginnen. Mw.
Beeloo-Planken geeft aan dat de Dickens naai club een gezamenlijk project is. De alle
wijkberaden worden uitgenodigd. Tegen eenzaamheid doet Houtwijk de pilot zwaaistenen.
Als iemand zich eenzaam voelt, dan kunnen zwaaistenen voor de deur neergelegd worden. De
mensen die langslopen, zwaaien dan. De gemeente is al lang bezig in de Burgemeestersbuurt
om de vriendelijkheid van de buurt te verbeteren.
De voorzitter stelt dat de wijkorganisaties activiteiten doorgeven om op de website van de CL
te laten plaatsen.
5. Ouderen en jongeren:
VoorWelzijn zit bij het WB Nieuw Waldeck en doet heel veel voor ouderen en jongeren. Op
dit moment is er geen lopend project vanuit Voor Welzijn maar de medewerkster van
VoorWelzijn wil contact houden. Dhr. Sikking heeft de indruk dat de Welzijnorganisaties
projecten en plannen zelfstandig willen uitvoeren omdat ze met dergelijke projecten subsidies
ontvangen van de gemeente.
Wijkberaad Kraayenstein heeft contact gehad met de opbouwwerkers van VoorWelzijn en de
community builder van het stadsdeel. Het wijkberaad wil Kraayenstein meer op de kaart
zetten. Advies om punten te agenderen op het spreekuur met stadsdeeldirecteur.
Houtwijk heeft regelmatig contact met het kinder- en jongerenwerker van VoorWelzijn.
Samen met het kinder- en jongerenwerk heeft het wijkberaad in Houtwijk activiteiten
georganiseerd voor kinderen- en jongeren.
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Mw. Griffioen-Van den Hoek geeft aan dat in wijkagenda is Sociale cohesie een van de
speerpunten. Welzijn speelt hierin een belangrijke rol. De wijkberaden kunnen meedenken
over wat in de wijk agenda opgenomen wordt. Met alle wijkpartners w.o. welzijn wordt
afgesproken hoe zaken opgepakt gaan worden.
Dhr. van den Dobbelsteen wil dit onderwerp meenemen naar de bestuursvergadering van de
KOM.
Er is geen ouderraad of specifieke ouderencommissie bij de Bewonersorganisaties om hen
mening te laten horen. Dat is een aandachtspunt.
6. Rondje wijkorganisaties
Nieuw Waldeck: er zijn diverse guldenklikkers in de wijk Nieuw Waldeck. De gemeente gaat
in de wijk een ‘guldenklikkersroute’ maken. Guldenklikker is een project: als een groep
bewoners jarenlang de straat schoonhoudt, de berg schoonhoudt of de prullenbak leeggemaakt
dan kunnen ze een guldenklikker krijgen. GK is een kleine tegeltje, het wordt neergelegd door
de gemeente dan krijg je een bedrag van rond €1000. Dit bedrag kun je gebruiken om de wijk
op te kleuren.
Er is een patattent die mogelijk hash verkoop gaat beginnen, dat probeert Nieuw Waldeck
tegen te houden.
Notenbuurt: de parkeer drukte is erg hoog. Er komen nooit betaald parkeermogelijkheden
terwijl de buurt dit heel graag wil. Er is een onderzoek gestart om te kijken of er draagvlak is
voor betaald parkeren. De buurtwacht is helaas gestopt. Ze heeft het project ‘help de helpers’
gehad. Veel mensen hebben zich aangemeld als helper, heel weinig mensen willen echter
geholpen worden.
Bohemen-Waldeck-Kijkduin: de Nederlandse Diabetes Challenge is gestart in Loosduinen.
Aanmelders kunnen verschillende dagen wandelingen doen. Er ontstaan groepen, waarbij
bijvoorbeeld de ene groep een 4 daagse wandeling wil doen en de andere groep alleen een dag
wil wandelen. Meer info volgt nog.
Houtwijk: Stephen is gestopt na 10 jarige inzet voor de jongeren in Houtwijk. Er zijn er drie
nieuwe bestuursleden en 3 kijkers.
Kraayenstein: het nieuwe bestuur zit nu in de start fase, zij wil de website en alles opnieuw
doen en een aantal sleutelfiguren van de gemeente ontmoeten. Kraayenstein wil met
community building echt werk van maken met welzijn. In de evenementencommissie zitten
vier moeders die iets voor hun kinderen willen gaan organiseren.
Er wordt gediscussieerd over het nemen een pagina op de Posthoorn i.p.v. eigen blad.
Posthoorn bied heel sympathieke prijs aan Bewonersorganisaties. Het bereik is uiterst
belangrijk. Je mag Posthoorn niet in de brievenbus met ‘nee’ sticker doen terwijl dat wel mag
met het blad van de BO’s. Sommige bewonersorganisaties hebben veel belangstelling van
bedrijven om advertenties in hun wijkblad te laten plaatsen.
7. Sluiting
De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 21.00 uur.
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