WB vergadering
Datum: 14-09-21
Aanvang: 19:30
Locatie: De Henneberg
Aanwezig: mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), dhr. R. Sikking, (Nieuw Waldeck),
mw. Y. Hartman, (Houtwijk), mw. P. Weeda, (adviseur Notenbuurt), dhr. S.J. Brinkhorst,
(WBK), Nicky van Spronsen (notulist),S. Develing ( Kom Loosduinen), L van den
Dobbelsteen en de heer S. Develing ( Kom Loosduinen)
Gastspreker: Sandra Harthoorn, Hadoks.
Afwezig: Mariel de Jong (Voor Welzijn) i.v.m. vakantie. A. Frey afgemeld, A. Heystek en
dhr. M. den Exter (Kraayenstein)
___________________________________________________________________________
1. Opening
Mevrouw Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom. De CL heeft een nieuwe managementassistent Nicky van Spronsen en deze stelt zich
kort voor: Nicky is een geboren en getogen Haagse, wonend in de Notenbuurt, per 1
september 2021 aangesteld als vervangster voor Odko Vrolijk.
2. Vaststellen agenda/mededelingen
De agenda wordt gewijzigd omdat Mariel de Jong i.v.m. vakantie niet aanwezig kan zijn bij
de vergadering.
3. Sandra Harthoorn, Hadoks
 Sandra Harthoorn is werkzaam bij Hadoks (Haagse dokters) als verpleegkundig specialist
ouderenzorg. In Loosduinen zijn er ongeveer 10/15 huisartsen bij Hadoks aangesloten. In
de bijlage is er meer informatie over Hadoks te vinden.
Het doel van de komst van Sandra is om te kijken hoe instanties elkaar beter kunnen vinden
maar ook om vroegtijdige problematiek te signaleren en daarop in te kunnen spelen door hulp
in te kunnen schakelen voor met name ( kwetsbare) ouderen. Loosduinen is het meest
vergrijsde gebied van Den Haag en er zijn op dit moment 66 instanties die zich bezig houden
met opvang van verwarde personen en ouderen. Het doel is om de buurt weer zover te krijgen
dat bewoners “ net als vroeger” elkaar weer gaan helpen en dan ook signaleert wanneer
iemand ander gedrag gaat vertonen zoals bv dementie. Er is en groep opgestart ” Beter thuis
in Loosduinen” die vooral gericht is op de geriatrie. Hoe kunnen we Loosduiners fitter en
vitaler krijgen en de wijkbewoners betrekken bij “ Beter thuis in Loosduinen” en sluit dat dan
aan bij de behoefte die er ligt. Dit is een punt waarvan wordt overeenkomen door alle
aanwezigen dat dit vaker op de agenda moet komen te staan. Sandra geeft aan dat er a.s.
maandag 20 september en filmpje wordt gelanceerd specifiek over dit onderwerp en via Nicky
zal de link van dit filmpje worden gedeeld met het vriendelijke verzoek om dit te delen op de
site van de wijkberaden. Afgesproken is om Sandra in november nogmaals uit te nodigen.
Sandra zal een overzicht geven van alle huisartsen in Loosduinen die aangesloten zijn bij
Hadoks.

Punten van aandacht zijn en blijven:
 Te weinig sociale huurwoningen
 Er wordt te weinig rekening gehouden met huisvesting huisartsen/zorgverleners en
paramedici in nieuwbouwprojecten
 Veel kwetsbare ouderen
 Te veel cliënten voor de huisartsenpraktijken
4. Verslag vorige vergadering
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
5. 100 jarig bestaan van de CL
Er is en grote behoefte aan vrijwilligers die willen meedenken/ organiseren /helpen en het
verzoek is dan ook om wanneer je het leuk vindt om aan te sluiten, je aan te melden bij Nicky:
nicky.vanspronsen@denhaag.nl.
De heer S, Brinkhorst heeft zich aangemeld.



Wethouder Mulder geeft aan dat er mogelijk gelden beschikbaar kunnen worden gesteld,
het DB zal een plan/ aanvraag opstellen en deze indienen voor 1 november
Stuurgroep voor 100 jaar CL zal voor 1 oktober 2021 worden geformeerd

Ideeën voor 100 jaar CL die geopperd zijn:
 Adbijkerk: Orgelconcerten en Symposium “ kracht van de toekomst”
 Loosduinse Cryptomunt
 Boek, 100 jaar CL
 Schrijven van een nieuw lied.
 Symposium/ conferentie
6. Mededelingen van SDK:
 Prinsjesontbijt: Aanmelden kan niet meer, inschrijving is op 9-9-21 gesloten.
 Commissie Loosduinen meer kracht geven: advies aan dhr. Sikking is om een gesprek aan
te gaan met Pjer Wijsman.
 Livestream Hoplr: is nog volop in ontwikkeling
 Week van de eenzaamheid: 30 september tot 7 oktober. Hier volgend jaar eerder aandacht
aan schenken en wellicht activiteiten organiseren.
 Den Haag Doet: Haagse pluim aanvragen voor een vrijwilliger die het verdiend om een
pluim ( klein kadootje) te ontvangen voor zijn/ haar vrijwilligerswerk.
 Beleidskader bewonersorganisaties: Gesprek vanuit het stadsdeelkantoor, alleen door
WBK zijn er gesprekken gevoerd door een nieuw bestuurslid. De andere wijkorganisaties
zijn nog niet uitgenodigd voor een gesprek
7. Rondje wijkorganisaties:
Nieuw Waldeck:
 Coffeeshop: 1600 petities ondertekend tegen de komst van de coffeeshop. dhr. Sikking zal
7 oktober a.s. opnieuw inspreken bij de Gemeente Raad tegen de komst van de coffeeshop
die in zijn ogen nog niet van de baan is op de locatie op de oude Haagweg. Tevens zullen
er flyers worden gedrukt die kunnen worden uitgedeeld om bewoners bewust te maken
van de eventuele komst van de coffeeshop.
 25 september is er een snoei en bloeidag
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Houtwijk:
 Het Dickens project is in volle gang. Er zijn al 53 kostuums klaar en zijn er nog 4
workshops die worden georganiseerd de komende tijd. Er is een tekort aan hoge
herenhoeden dus mochten er nog mensen zijn die een hoed thuis hebben liggen dan zou
Yvonne daar zeer blij mee zijn.
 Haags lintje: er zijn 3 vrijwilligers van de Kinder-raad uit Houtwijk en 1 uit Loosduinen
die voor hun inzet een Haags lintje hebben ontvangen.
Kraayenstein:
 Er is geen bewonersbijeenkomst georganiseerd. De nieuwe app Hoplr is in werking in de
wijk. 16% van de mensen van Kraayenstein en Vroondaal zit nu op de app maar de app
wordt niet actief gebruikt door de bewoners. Het Wijkberaad heeft dingen geschreven in
de Hoplr en geen reactie terugontvangen van de mensen.
Senioren collectief:
 op dit moment is alles stilgezet. Het is moeilijk om mensen op afstand te begeleiden.
Notenbuurt:
 In de buurtkamer is de participatiekeuken weer geopend op de dinsdagavond.
 Bureau Graswortel gaat de problemen in de buurt in kaart brengen en proberen de
samenhang in de buurt de bevorderen.
 Tiny Houses: er zijn veel problemen met de bouw van de Tiny Houses. Afspraken door
makelaar zijn niet nagekomen, Paula houdt zich hiermee bezig.
8. Sluiting :
De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 21:30
Actielijst
Datum
14-9-21
14-9-21
14-9-21
14-9-21

Onderwerp
Contact gegevens Sandra Harthoorn delen met
wijkberaden
Link delen met wijkberaden van het filmpje van
Hadoks
Nicky zal Pjer vragen om voor de CL leden het
manifest 2.0 mee te nemen en uit te delen
Aanmelden vrijwilligers 100 jaar CL bij Nicky:
nicky.vanspronsen@denhaag.nl

Actie
Nicky

Status
lopend

Nicky

z.s.m.

Nicky

28-9-21

-

lopend
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