
Verslag vergadering  

Projectgroep Welzijn en Beheer 

Datum: 08-11-2022 19:30 uur 

Locatie: De Henneberg, Tramstraat 15 te Loosduinen 

 

 

Aanwezig: 

M. van den Hoek, voorzitter; F. Siemers, CL verslag; S. Develing, Kom Loosduinen; L. van den 

Dobbelsteen, Kom Loosduinen; M. den Exter, Kraayenstein; Peter Viallé, Notenbuurt; F. Groenendijk, 

stadsdeelkantoor 

 

Gasten: 

Marc Tjin, Reakt/Parnassia: Shaline van den Bijtel de Windt & Irene Hoekstra, St. Caribbean Angels  

 

1. Opening en Mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom, we wachten op M. den Exter die aangegeven heeft later te 

komen en starten om 19:45 uur. Ronald Sikking stopt per 01-01-2023. 

  

2. Even voorstellen 

Iedereen stelt zich voor. 

3. Reakt/Parnassia – Marc Tjin – dagbesteding Out of the Box 

Marc Tjin is teamleider community bij Reakt en geeft een presentatie die hij naar de CL mailbox 

zal sturen teneinde op de website te publiceren. Reakt is onafhankelijk van de gemeente, net 

gekaderd door Parnassia of het bedrijf en werkt niet met medicatie of behandeling, maar met 

gedrag en maatschappij. De dagbestedingslocaties, waaronder de locatie aan de Platinaweg, zijn 

herstelwerkplaatsen met het doel de GGZ toegankelijk te maken voor iedereen in de wijk. Om de 

bureaucratie en wachtlijsten te vermijden zijn het inlooplocaties. Bij opvallende zaken/problemen 

neemt hij contact op met de bewoner over de wens, de eigen regie, geeft uitleg en handvatten om 

te trachten de situatie te normaliseren.  

4. St. Caribbean Angels – Shaline van den Bijtel de Windt & Irene Hoekstra  

Shaline (penningmeester) heeft de stichting in 2010 opgericht en schrijft projecten voor een half 

uur durende theatrale voorstelling in Den Haag en Rotterdam waar ze genomineerd was voor 

Hagenees 2018, Irene is de voorzitter. De projecten, voor ouderen en jongeren, raken andere 

mensen en er ontstaat een interactie. Ze volgt alle problemen in het nieuws en schrijft daarop een 

project: “Criminaliteit aan de voordeur”, “Eenzaamheid” (mensen die niet op vakantie kunnen), 

“Vergeten kind met Kerst” (nodigen hierbij 135 kinderen uit voor de kerstmaaltijd), “Verlaten 

Valentijnsdag”. Nu is zij bezig met het project “Cybercrime”. 

 

5. Verslag vorige vergadering 

Het verslag is goedgekeurd. Paula Weeda is tijdelijk gestopt, maar wil op hoogte blijven. 

 

6. Mededelingen stadsdeel 

Felicia: 

• Nieuwe collega: Wanita Adjiembaks  

• Initiatieven voor sport 

• Kwetsbare jongeren en sport 



• Duurzaamheidsregeling – Fatma Kaya uit te nodigen voor WB 

• Nieuwe aanhakers nodig voor Buurtpreventieteams, de ogen en oren van de wijk 

• Corporaties moeten meer waardering tonen door betrokkenheid bij het communicatieplan voor 

BPT-teams 

• Gouwe Ouwe binnenkort van start – i.s.m. Popradar senioren aanspreken die een feestje 

kunnen gebruiken 

• Doel St. Leergeld: armoedebestrijding onder kinderen 4-18 jaar, korting op contributie met 

Ooievaarspas, aanmelden bij de Opbouwwerker (hierbij is een inkomenstoets nodig) 

• JVA (Jeugdvakantie activiteiten) zie de korte update onder 13-09-2022 

• Signalen energiecrisis/-kosten: mailen naar Felicia, zonder namen te noemen 

Marian: 

• Dickens festival 17-12-2022: financiën verdient aandacht, Staedion/Vestia/Haag Wonen 

meedoen? Felicia stuurt hen een mail. 

• 100 jaar Loosduinen: financiën verdient aandacht, Sam Develing is gevraagd een 

brommermeeting te organiseren i.s.m. Leo van den Dobbelsteen 

  

7. Moestuintjes Pluk 

Vanuit Pluk is geen goede communicatie geweest naar de ongeveer 20 hobbytuinders. Hun plan 

was een gemeenschappelijke tuin inclusief leerbedrijf op te zetten, 05-11-2022 zijn in een 

bijeenkomst onderling afspraken gemaakt 

  

8. Rondje wijkberaden en stadsdeelkantoor 

BWK 

Niet aanwezig 

Houtwijk 

Niet aanwezig 

Kom Loosduinen 

Toenemende verkeersdrukte Loosduinse Hoofdstraat en Monsterseweg/Nieuweweg (door nieuwbouw- 

woningen) 

Kraayenstein 

“Ambiance” in hun wijkgebouw, Steven Stam van Sportief Plus, is van belang voor ouderen. Iets voor 

de andere wijken?  

Nieuw Waldeck 

Niet aanwezig 

Stadsdeelkantoor 

Geen 

 

9. Sluiting 

De volgende vergadering vindt plaats op 17-01-2023 in de Henneberg, Tramstraat 15, Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 



Actielijst 

Datum Actie Stavaza 

10-05-2022 100 jaar CL: 

Ideeën zijn verzameld, werkgroepen zijn 

geformeerd. Mathi en Ronald gaan contact 

opnemen met Paula Weeda om het symposium 

te organiseren 

Lopend 

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 Hanneke Besseling (St. Erfgoedpark) uit te 

nodigen 

 

08-11-2022 Op verzoek van Marjolein Kool: geen 

voetbaltoernooi voor 8e-groepers van Den Haag 

– Felicia vraagt Marjolein contact met haar op 

te nemen 

Lopend 

08-11-2022 Fatma Kaya (Duurzaamheid) uitnodigen voor 

WB 

Uitgenodigd in afwachting op 

hun mogelijkheid 

08-11-2022 Peter Viallé: door overbelasting van de 

hulpverleners (huis- en tandartsen, chauffeurs) 

geen inschrijving mogelijk. Marian: met 

Hadoks afspraak maken jan. 2023 

Uitgenodigd in afwachting op 

hun mogelijkheid 

 

 

Korte update wijkberaden en stadsdeelkantoor: 

Datum Wijkberaad Onderwerp 

   

 


