
 

Verslag WB Vergadering 

Datum: 19 oktober 2021 

Locatie: De Henneberg 

 

 

Aanwezig:  

Dhr. R. Sikking (Nieuw Waldeck),dhr. S. Brinkhorst (Bohemen Waldeck Kijkduin), dhr. 

H. Esser (Senioren Collectief Haaglanden) , dhr. C. van der Kruit ( Nieuw Waldeck), dhr. 

S. Develing (Kom Loosduinen), dhr. K. Maquelin (Kom Loosduinen), mevr. P. Weeda 

(Notenbuurt), mevr. M Griffioen van den Hoek( Voorzitter & CL) , dhr. M den Exter 

(Kraayenstein), mevr. M. el Adlouni (Gemeente Den Haag), mevr. N. van Spronsen 

(Commissie Loosduinen), mevr. Y. Hartman (Houtwijk).  

 

Gastspreker:  

Mevr. K. Dornseiffer projectleider Haags Ontmoeten Voor Welzijn, mevr. M. de Jong 

Voor Welzijn en mevr. G. Isleyem Voor Welzijn 

 

Afwezig: dhr. L. van der Dobbelsteen en mevr. A. Frey   

  

1. Opening 

Mevrouw Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de 

aanwezigen welkom. Er zijn vandaag 3 gasten van Voor Welzijn: 

Mevr. K. Dornseiffer, mevr. M. de Jong en mevr. G. Isleyem. 

 

2. Vaststellen agenda/mededelingen 

De agenda blijft ongewijzigd. 

 

3. Voor Welzijn:  

Mevr. de Jong en mev. G Isleyem komen aan het woord: 

Op 1 april geeft de gemeente jaarlijks een richtlijnenbrief af waarin twee componenten 

staan vermeld: Wijkgericht werken en WMO. Wijkgericht werken valt onder stadsdeel 

Loosduinen en WMO-component valt onder dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn. In de 

richtlijnenbrief beschrijft het stadsdeel op welke vraagstukken en doelen zij van Voor 

Welzijn een aanbod verwachten. (De richtlijnenbrief en subsidieaanvraag zijn gedeeld 

met de WB leden). Tevens stelt de gemeente data beschikbaar aan de 

welzijnsorganisaties, de sociale scan per wijk. De sociale scan is door JB Lorenz ( expert 

bureau van o.a. sturings- en bekostigingsvraagstukken) opgesteld. 

Voor Welzijn richt zich op de kwetsbare wijken. Via bovenvermelde sociale scan wordt 

er jaarlijks bepaald welke wijken hiervoor in aanmerking komen. Het Wijkgericht 

werken omvat het jeugdwerk (kinder- en jongerenwerk) en samenlevingsopbouw 

(opbouwwerk). Voor Welzijn richt zich op kinderen en jongeren die leven onder 

kwetsbare omstandigheden (leven in armoede, ouders met een kwetsbaarheid). Het 

opbouwwerk staat voor het versterken van de samenkracht en samenredzaamheid in de 

wijk, waarbij voortdurend verbindingen wordt gelegd om uiteindelijk de leefbaarheid, in 

de breedste zin van het woord, duurzaam in de wijk te verbeteren.  Voor Welzijn werkt 

vanuit preventie “wat kunnen we preventief doen om problemen te voorkomen of er voor 

te zorgen dat ze niet verergeren”.  

 



Voor Welzijn kan indien wenselijk de wijkberaden ondersteunen bij het opzetten van 

activiteiten bijv. dialoogtafel. Voor Welzijn werkt vraaggericht. Dit betekent dat we 

aansluiten bij de vraag van de inwoner, ketenpartner, wijkberaden, opdrachtgever. 

Duidelijke communicatie zal daarin bijdragen om de vraag helder te krijgen en Voor 

Welzijn de gevraagde ondersteuning kan bieden.  

De richtlijnenbrief wordt niet gedeeld met andere organisaties. 

De nieuwe Haagse welzijnsvisie is gereed, deze wordt binnenkort in de gemeenteraad 

besproken. 

 

Vragen vanuit WB aan Voor Welzijn: 

 Hoe lang wordt er op deze manier gewerkt? Voor Welzijn is al tientallen jaren actief in 

Loosduinen. Er wordt gewerkt via de 8 bakens welzijn nieuwe stijl. 

 Is het een succesvol project? Het kinder- en jongerenwerk heeft tot doel kwetsbare 

kinderen aandacht te geven, hen te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid hen een 

veilige emotionele omgeving bieden. Dit gebeurd op vele manieren bijv. participatie 

activiteiten (crownies), huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling. 

Binnen het opbouwwerk bijv. het ondersteunen van de buurttafel, herinrichting. 

 Voor hoeveel kinderen kan je het verschil maken? In de subsidieaanvraag geven we aan 

hoeveel kinderen en jongeren we denken te bereiken.44% van het budget gaat wel naar 

zorg voor kinderen,  jongeren en hun ouders. 

 Dhr. den Exter (Kraayenstein) mist zichtbaarheid van Voor Welzijn in Kraayenstein? 

Voor Welzijn is niet werkzaam in deze wijk maar kan wel ondersteuning bieden.  Voor 

Welzijn zal geen actie ondernemen om iets te organiseren maar kan wel ondersteunen. 

Dhr. den Exter en Voor Welzijn zullen met elkaar in contact treden om de zorgvraag 

vanuit Kraayenstein in kaart te brengen. 

 Hoe vergroot je het (krappe) budget, waar ligt het meetpunt? Hoe kunnen er meer gelden 

worden gegenereerd? Advies: Nota goed lezen een daarop vragen opstellen die wellicht 

opnieuw in een ander overleg kunnen worden beantwoord 

 Hoe kunnen de wijkorganisaties iets betekenen voor Haags Ontmoeten.? Signalering van 

eventuele vereenzaming aan Voor Welzijn moet gebeuren door huisarts/ WMO-teams/ 

wijkverpleegkundigen/ ouderenconsulenten 

 Eisen locaties? Mevr. Dornseiffer (Haags Ontmoeten) zorgt ervoor dat alle locaties aan 

alle gestelde kwaliteitseisen voldoet. 

 Dialoogtafel organiseren? Ondersteuning kan vanuit Voor Welzijn kan worden geboden 

hoe dit opgezet kan worden. 

 

 

Mevr. K. Dornseiffer, programma coördinator Voor Welzijn neemt het woord. 

Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij 

binnen kunnen lopen om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. Een 

laagdrempelige voorziening voor ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven 

wonen. Er is geen indicatie voor nodig. Verwijzers zijn servicepunten, huisartsen, 

ouderenconsulenten, WMO-teams etc. Op de locaties zijn vrijwilligers, op afstand 

ouderenconsulenten of zoals op de pluslocaties zorgprofessionals aanwezig om de 

activiteiten te organiseren of hierbij te ondersteunen.  

.De locaties waar evenementen worden georganiseerd zijn: Dekkersduin (is in het najaar 

van 2021 opgestart), Wiekslag, Wijndalercentrum, Schroeder (kringloopwinkel 

Kerketuinenweg) en Tabitha.( op de website van Voor Welzijn staan maar 4 locaties 

vermeld). 

 



Er zijn 2 verschillende vormen van zorglocaties: 

 Basis locatie: deelnemers zijn vaak nog goed in staat om onderling iets te organiseren   

met behulp van een ouderenconsulent of vrijwilligers 

 Plus locatie: locatie is in wijkcentrum of zorginstelling waarbij de 

activiteitenbegeleider is verbonden aan de zorginstellingen in Den Haag 

 

Opmerkingen:  

- Wenselijk is om een advertentie te plaatsen in de Posthoorn met daarin een oproep 

dat wanneer er bij een inwoner gesignaleerd wordt dat er sprake is van regie verlies/ 

vereenzaming/ geestelijke problematiek met welke organisatie er contact op kan 

worden genomen/:  

- Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij 

binnen kunnen lopen om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. Een 

laagdrempelige voorziening voor ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen 

blijven wonen. Er is geen indicatie voor nodig. Verwijzers zijn servicepunten, 

huisartsen, ouderenconsulenten, WMO-teams etc. Op de locaties zijn vrijwilligers, op 

afstand ouderenconsulenten of zoals op de pluslocaties zorgprofessionals aanwezig 

om de activiteiten te organiseren of hierbij te ondersteunen.  

 

4. Mededelingen vanuit DB: 

 De nieuwe politiechef is mevr. Irma Grootscholten. Zij zal met ieder wijkberaad 

persoonlijk kenniskomen maken. Op dit moment lopen er nog allerlei 

veiligheidsprocedures maar wanneer deze zijn doorlopen zal mevr. Grootscholten per 

1 januari haar taken gaan oppakken. 

 Loosduinen gaat los van 3 t/m 7 november. mevr. N. van Spronsen heeft de link naar 

het programma gedeeld per mail 

 Inloopavond opknapbeurten Hildo Kroplaan/ Gerrit v.d. Veenlaan vindt plaats op 4 

november 

 Vrijwilligersmarkt vindt plaats op zaterdag 13 november van 13:00-16:00 in Villa 

Ockenburgh. Wethouder Bredemeijer zal de markt openen. Flyer en huis aan huis 

brief zullen worden verspreid. 

 

5. Verslag vorige vergadering 

Word goed gekeurd  

 

6. Actielijst mevr. Van Spronsen: 

Alle actiepunten zijn verwerkt en kunnen van de lijst af 

Mevr. Van Spronsen zal uitnodigingen versturen naar vrijwilligers die zich hebben 

aangemeld voor 100 jaar CL. Dit zal op de actielijst komen te staan. 

Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden bij nicky.vanspronsen@denhaag.nl 

 

  

mailto:nicky.vanspronsen@denhaag.nl


7. Rondje wijkorganisaties: 

Nieuw Waldeck:  

 Subsidie ontvangen voor verduurzaming in de vorm van zonnepanelen, iedere 

bewoner kan zich hiervoor opgeven. 

 Henk van der Valk heeft zijn lidmaatschap opgezegd en stopt definitief in 2022 

  Welkom pakket nieuwe bewoner? Dit dient de wijk zelf te organiseren 

 Penningmeester heeft ook opgezegd en stopt definitief in 2022 

Houtwijk:  

 Dank voor de hoge hoed die dhr. S. Brinkhorst aan het Dickens festival heeft 

gedoneerd. De organisatie was er zeer blij mee. 

 20 oktober algemene ledenvergadering 

 Megan de Liefde, nieuwe politieagente, is op bezoek geweest om zichzelf voor te 

stellen 

 40 jarig bestaan van het wijkberaad; nog geen concrete plannen 

Kraayenstein: 

 Matthias heeft het plan bedacht om een knikkerbaan te maken zodat bewoners elkaar 

kunnen ontmoeten in samenwerken. Matthias zoekt een locatie om gereedschap/ hout/ 

etc op te kunnen slaan. Er worden ideeën aangedragen, Matthias zal de locaties gaan 

benaderen. 

Senioren collectief:  

 30 oktober 2021 ledenwerfactie onder de leden. Minimale leeftijd van 55 jaar om lid 

te mogen worden. De vergadering vindt plaats in Florence, Materade 109. 

Uitnodiging zal worden gemaild naar Nicky, zij zal deze doorsturen naar de 

wijkberaden. Wellicht is deelname aan vrijwilligersmarkt een optie. 

 Dinsdagmiddag inloopmiddag van Haags Ontmoeten ( Escamp) 

Notenbuurt: 

 In de buurtkamer is de participatiekeuken weer geopend op de dinsdagavond. De 

bedoeling is dat er maaltijden zullen worden gaan bezorgd om ook andere bewoners 

te kunnen bereiken die het wellicht lastig vinden om naar de buurtkamer toe te 

komen. 

 Autodelen: dit wordt zeer gepromoot ook in Harvest. Dominique van Lankeren 

organiseert dit in Houtwijk, bij interesse kan er met Dominique contact op worden 

genomen 

 Veel klachten over slechte stoepen in Notenbuurt. Nicky zal schouw inplannen. 

Kom Loosduinen 

 28 oktober bijeenkomst Musee Scheveningen: Peenbuiker en Scheveningen 

ontmoeten elkaar en zullen verhalen delen, Nicky zal de uitnodiging doormailen. 

 Het boek Haags verhaal is uitgebracht Dhr Thierry Reikelt is voor dit boek 

geïnterviewd. Koningin Maxima zal het eerste boek uitgereikt krijgen. 

 Dhr. S Develing zal op woensdag in de bibliotheek aanwezig zijn dan kunnen 

kinderen uit Loosduinen kennis maken met een “echte peenbuiker”. 

 Er zullen films worden getoond op 4 en 6 november, meer informatie kan je vinden 

op de Kom Loosduinen website. 

 8 november vindt er bewoner overleg plaats. 



 

8. Sluiting :De vergadering wordt, met dank voor de inbreng, gesloten om 21:30. 

n.b. er is nog geen datum geprikt voor de nieuwjaarsreceptie. 

 

Volgende WB vergadering vindt plaats op 30 november 

Actielijst: 

 

Datum Onderwerp Actie Status 

19-10-21 Uitnodiging Musee Scheveningen mailen aan 

wijkberaden 

Nicky afgerond 

19-10-21 Schouw Notenbuurtplannen Nicky lopend 

19-10-21 Ledenwerfactie uitnodiging van Senioren Collectief 

mailen naar wijkberaden 

Nicky  

19-10-21 Uitnodiging vrijwilligers 100 jaar CL versturen Nicky Afgerond 

 

Afgeronde acties: 

 

Datum Onderwerp Actie Status 

14-9-21 Contact gegevens Sandra Harthoorn delen met 

wijkberaden 

Nicky afgerond 

14-9-21 Link delen met wijkberaden van het filmpje van 

Hadoks 

Nicky afgerond 

14-9-21 Nicky zal Pjer vragen om voor de CL leden het 

manifest 2.0 mee te nemen en uit te delen 

Nicky afgerond 

14-9-21 Aanmelden vrijwilligers 100 jaar CL bij Nicky: 

nicky.vanspronsen@denhaag.nl  

- lopend 
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