Vergadering projectgroep Welzijn en Beheer
Datum 21-06-2022
Locatie: Henneberg, Tramstraat 15

Aanwezig:
Marian van den Hoek, Majda el Adlouni, Nicky van Spronsen, Yvonne Hartman, Mathi den
Exter en Ronald Sikking.
Gast:
Donne Bax, Loosduinse Hof.
1. Opening voorzitter
2. Donne Bax, kwartiermaker van het Loosduinse Hof:
Korte uitleg over de samenstelling van het Loosduinse Hof:
 101 appartementen
 Participatie restaurant waar ruimte is voor 80 personen
 Woonkamer met een prettige warme huislijke sfeer
 Beautysalon
 Huisarts en of fysiotherapie zullen nog hun intrek nemen in de plint
 Vergaderlocatie verhuren voor 30/40 personen
Doelstellingen:
 Ouderen betrekken bij de activiteiten die in het Loosduinse Hof worden georganiseerd
om eenzaamheid tegen te gaan door bv samen te eten in de participatie keuken tegen
een kleine vergoeding.
 Mankementen in de woningen aanpakken( drempels aanpassen/ verlichting repareren/
laminaat leggen/ klusjes doen)
 Ouderen die niet in Loosduinse Hof wonen betrekken bij activiteiten die plaatsvinden
in Loosduinse Hof
 Wijken in Loosduinen betrekken om te kijken wat ouderen nodig hebben en hierop te
kunnen anticiperen.
 Werk/ leertrajecten aanbieden voor jongeren zoals bv:
- Gastheer/gastvrouw
- Horeca werkzaamheden in het restaurant
- Technische dienst
- Schoonmaken
 Het is de bedoeling dat het Loosduinse Hof een Selfsupporting organisatie wordt. Er
wordt op dit moment gewerkt aan het formeren van een coalitie die het Loosduinse
Hof zal gaan besturen.
 Commerciële activiteiten organiseren, deze activiteiten worden nog in kaart gebracht.
Het restaurant is in het weekend open voor commerciële doeleinden.

Datum
10-05-2022
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10-5-2022
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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 loopt via secretariaat
wijkberaad Nieuw Waldeck.
ROC- Social work:
Pjer Wijsman zal brief sturen naar
wijkberaden inzake het aanbieden van
stageplekken voor leerlingen ROC
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Korte update wijkberaden en stadsdeelkantoor:
Datum
21-06-2022

Wijkberaad
Kraayenstein

21-06-2022

Nieuw Waldeck

Onderwerp
 2 juli: Montmartre festival. Dit is georganiseerd
in samenwerking met Houtwijk en Kom
Loosduinen.
 25 juni :wijkfeest Nieuw Waldeck
Aanvang: 10:30-16:00, wijkcentrum de Geest
Er zijn activiteiten voor jong en oud
georganiseerd
 Bakfiets staat bij de Geest, deze is de gebruiken
en inzetbaar voor alle wijkberaden.
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22 juni: buitenspeeldag
13 juli: worden er 3 boottochten georganiseerd
opgeven kan via wijkberaad Houtwijk
ALV: er zijn 2 nieuwebestuursleden
aangetrokken
29 juni : Waterdag
Er is en aanvraag gedaan om de geldprijs voor
de verduurzaming in te kunnen zetten voor
andere verduurzaamheid projecten in Houtwijk.
D mogelijkheden worden nu bekeken door de
gemeente.
2-3 juli: Kijk om je Heen. Dit Is een initiatief
van de kunstkamer Loosduinen in samenwerking
met Reakt en stadsboerderij Pluk. Kijk om je
Heen zijn Kunstwandelingen in de Heemtuin
Loosduinen.
SOC heeft een wijkschouw gedaan door
Loosduinen en enkele struikelpunten zijn
inmiddels aangepakt.
Bankje is geplaatst en onthuld door Mustapha el
Boumeshouli en de voorzitter van het SOC Bob
Meerstadt op de Loosduinse uitleg.
ROC-sociaal werk: Bedoeling is om stages aan
te bieden voor leerlingen van het ROC
Mondriaan. Pjer Wijsman zal in een brief
informatie hierover verstrekken aan de
wijkberaden
Wijkagenda Waldeck is bijna klaar. Er zijn 3
bijeenkomsten geweest en de wijkberaden
hebben actief hieraan deelgenomen.
Wingsgebouw: Er zijn 3 voorstellen ingediend
voor de bestemming van het pand. Er is gekozen
voor het 3e idee: activiteiten op de 1e etage en op
de begane grond zal een huisarts en/of fysio
worden gehuisvest.
OCW heeft een aanbesteding gemaakt voor de
tender valpreventie. Er zal nog worden bepaald
aan welke partner dit zal worden uitbesteedt.

Mededeling:
Nicky van Spronsen vertrekt bij de Commissie Loosduinen en de CL vergadering van 7 juli
zal de laatste vergadering zijn die zij zal bijwonen.
Ze bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.
Sluiting van de vergadering

