
Verslag vergadering  

Projectgroep Welzijn en Beheer 

Datum: 17-01-2023 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; Y. Hartman, Houtwijk; M. den Exter, Kraayenstein; Peter Viallé, 

Notenbuurt; F. Groenendijk, stadsdeelkantoor; W. Adjiembaks, stadsdeelkantoor; Astrid Frey, CDA 

agenda-lid 

 

Afgemeld met bericht:  

S. Brinckhorst, BWK; B. Meerstadt, SOC agenda-lid 

 

Gasten: 

J. Zonneveld, St. Anton Constandse; C. Burm Ferraz, stadsdeelkantoor; Dick Nijzink, 

stadsdeelkantoor 

 

1. Opening en Mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

2. Even voorstellen 

Iedereen stelt zich voor. 

3. St. Anton Constandse – Joyce Zonneveld-Piek (beschermd, ambulant en begeleid zelfstandig 

wonen, participatie en dagbesteding in een huiselijke omgeving voor mensen met een 

(ernstige) psychische aandoening) 

• Joyce is manager voor Loosduinen, Westland, Rijswijk en Delft en geeft een presentatie 

• Gericht op integrale herstelgerichte ondersteuning 

• 24/7 (oproepbare) ondersteuning voor alle cliënten met een psychische aandoening  

• Hoofdzakelijk appartementen 

• Cliënten aangemeld via een GGZ-instelling of vanuit de huisarts (indien men nog thuis 

woont), na triage wordt bepaald wat er nodig is 

• De begeleiding van de teams zijn zelf organiserend: alles samen, voor en met de cliënt 

• Behandeling van jeugd vanaf 15 jaar verdient nog aandacht van de gemeente 

 

4. Hadoks (onder voorbehoud) 

Heeft laten weten op dit moment niemand vrij te kunnen maken voor deze vergadering i.v.m. de 

drukke agenda’s, misschien is het een volgende vergadering wel mogelijk.  

 

Charlie Burm Ferraz – community builder/opbouwwerker Loosduinen (in Den Haag 7x) 

In plaats hiervan geeft Charlie een presentatie.  

• Loosduinen heeft 68 zorgpartijen (bijv. Parnassia, Middin, St. Anton Constandse, Reakt) 

• Meldingen op: denhaag.nl/meldingdoen of Meldpunt bezorgd hierop volgt een triage door 

een maatschappelijk werker (Loosduinen heeft weinig meldingen wat niet betekent dat er 

niet aan de hand is ->geen meldingen->geen cijfers->geen extra middelen/geld 



• WJPers zijn ook actief met wooncorporaties; het woonaanbod kleiner wonen voor ouderen 

met een 5-kamerwoning is slecht 

• 3 pijlers: de onzichtbare bewoners, brengt hun leefwereld bij de systeemwereld en 

bevordert de sociale cohesie 

• De Mensenbieb: voor personen met psychische problemen 

• Sam Develing: jeugdactiviteiten verdienen nog aandacht i.v.m. hangjongeren 

• Betere samenwerking in de wijk is het hardst nodig – Wanita: pilot uitvoeringsoverleggen 

opstarten om de integrale samenwerking te bevorderen (wijkberaden, zorginstanties en 

bewoners) 

 

Dick Nijzink – stadsdeelteam  

• Doelstelling: sociale tafels weer een nieuwe vormgeven, themagericht (bijv. 

jongerenaanpak) met partijen de problematiek bespreken, inventariseren en aanpak 

 

5. Verslag vorige vergadering 

Het verslag is goedgekeurd.  

 

6. Mededelingen stadsdeel 

Felicia: 

• In mei een pilot met Staedion (later ook met ander wooncorporaties) positief laagdrempelig 

een welkomstpakketje voor nieuwe bewoners, het AVG probleem moet nog bekeken worden  

Marian: 

• Vandaag heeft DB kennisgemaakt met de nieuwe stadsdeel directeur Corinne den Heijer 

• 100 jaar CL plannen communiceren naar iedereen 

  

7. Rondje wijkberaden en stadsdeelkantoor 

BWK 

Niet aanwezig 

Houtwijk 

Geen bijzonderheden  

Kom Loosduinen 

Sam Develing: is benaderd door “Haagse verhalen”, 05-05-2023 tijdens de Puch club wordt het 1e 

exemplaar uitgereikt door Gerard van den IJssel 

Kraayenstein 

Geen bijzonderheden 

Nieuw Waldeck 

Niet aanwezig 

Stadsdeelkantoor 

Felicia: voor een globaal beeld over hoe het in Loosduinen gaat de signalen inzake de 

energiecrisis/armoede melden 

Notenbuurt 

Peter: het aanbieden van de wijkagenda Waldeck Notenbuurt is uitgesteld, Wanita communiceert dit 

met de Notenbuurt 

 

8. Sluiting 

De volgende vergadering vindt plaats op 07-03-2023 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 

17-01-2023 Jeugdraden uitnodigen: wat kunnen we de jeugd 

bieden? 

 

 

 

Korte update wijkberaden en stadsdeelkantoor: 

Datum Wijkberaad Onderwerp 

   

 


