Vergadering projectgroep Welzijn en Beheer
Datum 13-09-2022
Locatie: Henneberg, Tramstraat 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Marian van den Hoek, Felicia Groenendijk, Cisca Siemers, Kim Jansen, Stef Brinkhorst, Danielle
Spin, Leo van de Dobbelsteen, Mathi den Exter en Ronald Sikking
Gast:
Touria Asahad (Kamers met Aandacht), Bob Meerstadt (SOC)
1. Opening en mededelingen
Marian heet iedereen welkom
2. Even voorstellen
SOC - Bob Meerstadt
• Wordt gesubsidieerd door de gemeente
• Geeft gevraagd en ongevraagd advies inzake ouderen aan de gemeente
• Positie van senioren signaleren d.m.v. enquêtes – mogelijk om snel interventies te
plegen, versnippering tegengaan
• Achterban: bejaardenorganisaties, ouderenbond, Anbo
• Boek “Den-Haag-Seniorvriendelijke-Stad-Toen-En-Nu” (afgelopen 100 jaar)
3. Kamers met aandacht – Touria Asahad
• Touria geeft een presentatie deze is op de CL website geplaatst – doel: Loosduinen
actief informeren over “Kamers met aandacht
• Voor jongeren 18-23 jaar die begeleiding nodig hebben en niemand hebben om op
terug te vallen/dakloos dreigen te raken
• Toestemming van de gemeente noodzakelijk i.v.m. hulpverlening
• Maatschappelijk ingestelde particulieren met koop-/huurwoning (met toestemming
van woningcorporatie) – minimaal 1 jaar, liever 2 jaar, maximaal 5 jaar
• Toegestane vrijgestelde/onbelaste huurinkomsten <5.700,00/jaar
4. Vaststellen verslag
Het verslag is goedgekeurd
5. Mededelingen stadsdeel Felicia
• Bewonersbrieven Huub Verkade: september Waldeck Toscaninistraat
oktober de KOM Mecklenburgplein
• Wijkberaden willen van tevoren geïnformeerd worden om mee te denken in de fase
dat er gedacht wordt
• Druk bezig met wijkagenda KOM Loosduinen/redelijk in gang
• Meerwaarde wijkagenda’s: meer ideeën ophalen bij bewoners, wijkcoördinator nodig
om dit te dragen
• Tracht contact te leggen met de organisatie die bezig is met kinderen te laten lezen
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6. Commissie Loosduinen 100 jaar
• Veel ideeën geuit
• Femke, Marian en Pjer coördineren de uitvoering
• Draaiboek voor de week van 2 tot 8 juli 2023 wordt gemaakt
• Danielle Spin: organiseren voor alle kinderen en jongeren in Loosduinen
7. Rondje bewonersorganisaties
• WB Houtwijk: organiseert een kunstzinnige middag voor menden met een rugzakje
(Postcodeloterij Buurtfonds €5.00,00 i.s.m. Centrum Sienna bvoor kunstzinnige
therapie
• WB Nieuw Waldeck: knapt op ontwikkeling loopt niet echt, bestuur = 2 personen;
Henk Valk is aan het afronden, jongeren werven heeft niets opgeleverd
Advies plaatsen op Facebook via Frits van Gaans/ Leo Dobbelsteen/Danielle Spin
(hangjongeren kennen en gekend worden = belangrijk, willen gerichte vragen)
• Felicia: JVA (Jeugd Vakantie Activiteiten) & St. Leergeld
• WB Kom: 300-jarig bestaan – gedichten over de molen (Marjolein), Montmartre- en
Dickens festival, 100 jaar CL – lied zingen op het Plein
• WB Kraayenstein: realiseren paviljoen St. Erfgoedpark voor exploitatie kunst en
lunches – alle juridische zaken worden nu onderzocht
8. Sluiting
Actielijst
Datum
10-05-2022

21-06-2022

10-5-2022

Actie
100 jaar CL:
Ideeën zijn verzameld, werkgroepen zijn
geformeerd. Nicky geeft input over de diverse
werkgroepen en ideeën.
Mathi en Ronald gaan contact opnemen met
Paula Weeda om het symposium te organiseren
Hitte protocol:
Verzoek vanuit het stadsdeel om bij een
temperatuur boven de 21 graden het hitte
protocol van start te laten gaan en ouderen goed
in de gaten te gaan houden
Bakfiets:
Er staat in Nieuw Waldeck een bakfiets die
gebruikt mag worden voor verschillende
doeleinden. Wellicht een idee om deze in de
zomer in te zetten om ijsjes naar ouderen toe te
brengen, soep in de winter. Deze fiets mag door
ieder wijkberaad worden gebruikt. Aanvraag

Stavaza
Lopend

Lopend

Lopend
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loopt via secretariaat wijkberaad Nieuw
Waldeck.
13-09-2022
De agenda naar Bob Meerstadt en Astrid Frey
sturen
13-09-2022
Felicia: Na haar contact met de organisatie die
bezig is met kinderen te laten lezen, hen
uitnodigen voor volgende WB
13-09-2022
Danielle Spin uitnodigen voor volgende WB
13-09-2022
Hanneke Besseling (St. Erfgoedpark) uit te
nodigen

Lopend en opgepakt

Afgerond

Korte update wijkberaden en stadsdeelkantoor:
Datum
13-09-2022
13-09-2022
13-09-2022
13-09-2022

Wijkberaad
Bibliotheek
Kom
Marian
Nieuw Waldeck

13-09-2022

Felicia

Onderwerp
Start nov.: staddeel Loosduinen is de proeftuin
17 december Charles Dickens festival
Charlestonkleding maken voor 100 CL
Bakfiets (“Welzijn” - gemeentesubsidie) staat bij de Geest is
de schuur, deze is de gebruiken en inzetbaar voor alle
wijkberaden. Plan is om te ruilen voor een elektrische
Bezig met gebruik keerlus bus door JVA en St. Leergeld – 5
dagen vakantie in Duinrell november

