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    Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 

    op dinsdag 17 januari 2017 

Aanwezig dhr. H. van Gelderen (voorzitter), mw. C. van der Kruit (Nieuw Waldeck), mw. M. van 

den Hoek (Kraayenstein), dhr. H. van den Muijsenberg (DB / Bohemen, Waldeck en 

Kijkduin), dhr. S. Bergmans (Houtwijk), mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. S. Develing  

(Kom Loosduinen), mw. M. el Adlouni  (stadsdeelkantoor Loosduinen), mw. I. Ligtvoet 

(stadsdeelkantoor Loosduinen), mw. M. van der Heijden (notulist) 

Afwezig ANBO 

 

1. Opening, agenda en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en wenst ieder een goed 2017 toe. 

Aan de agenda is toegevoegd ‘de concept-tekst over de projectgroep voor het jaarverslag’. 

Mededelingen: 

- Mw. Ligtvoet is vandaag aanwezig. In het stadsdeel Escamp heeft ze jarenlang ervaring 

opgedaan met bewonersorganisaties en bewonersparticipatie en sinds kort is zij werkzaam voor 

het stadsdeelkantoor Loosduinen. Zij is projectleider Haagse Kracht voor Loosduinen. 

Haar dossiers zijn jongerenparticipatie, ouderenparticipatie, seniorvriendelijke stad, 

vrijwilligersbeleid, buurthuis van de toekomst en brede buurtscholen. 

Daarnaast is zij integraal aanspreekpunt voor Kraayenstein. Alle bewoners kunnen bij haar met 

allerlei vragen/signalen terecht. Zij geeft antwoord of speelt de vraag door naar een collega die 

hem kan beantwoorden. 

- Voor de ANBO zal in het vervolg dhr. J Driessen aan de vergaderingen deelnemen. 

 

2. Verslag vorige vergadering 15 november 2016 

Na de opmerking dat ‘75-plussers’ correct is en ‘75 plussers’ niet, wordt het verslag vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag: 

Pag. 1: De presentatie van mw. Beukema is kort voor Kerst per mail rondgestuurd. 

Pag. 1-2: 

- Wordt er iets gedaan met de uitkomsten van de Gebiedsscan Wonen & Zorg en zo ja, wat en 

hoe komen wij daar achter? De voorzitter zal aan mw. Beukema deze vraag voorleggen. 

Zonodig zal hij de vraag ook aan B en W stellen. 

- Moeten bewonersorganisaties (b.o.’s) niet activiteiten die hiermee samenhangen in de 

uitvoeringsplannen opnemen? Bijvoorbeeld activiteiten waarmee ouderen betrokken worden bij 

de plannen om het wonen in Loosduinen beter aan te laten sluiten op hun behoeften. En 

daarmee wordt opnieuw de vraag gesteld: wanneer worden ouderen zelf erbij betrokken? 

Mw. El Adlouni benadrukt dat b.o.’s kunnen onderzoeken hoe en waar zij de in hun ogen 

relevante zaken op relevante agenda’s kunnen krijgen. Mw. Ligtvoet vult aan dat de 

gebiedsregisseur voor Loosduinen, dhr. Caprino, een schakel/contactpunt vormt naar de 

gemeente en andere betrokken bestuurlijke niveaus. 

- De voorzitter zou een brief opstellen aan de gemeente met daarin de knelpunten die ouderen in 

het stadsdeel ervaren en met de vraag hoe ouderen betrokken worden bij het proces van inzicht 

krijgen en plannen maken. Echter, van geen van de b.o.’s heeft hij input gekregen. De brief is 

dan ook niet verstuurd. 

Voorgesteld wordt dhr. Driessen van de ANBO te vragen om tijdens een volgende vergadering 

te vertellen welke praktische knelpunten van ouderen bij zijn organisatie bekend zijn. De 

voorzitter zal dan ook de ouderenconsulent van VÓÓR uitnodigen. 
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- Pag. 3: Dhr. Chung verving vorige vergadering mw. Haneveld. Zij leidt het project waarin het 

functioneren van de besturen van de b.o.’s gemeten zal worden en een programma ontwikkeld 

wordt ter ondersteuning. 

- Pag. 4: Het breed symposium in Loosduinen over o.a. Ruimte voor de Stad, sociale veiligheid 

en leefbaarheid wordt georganiseerd door de CL in samenwerking met het stadsdeelkantoor. 

 

3. Terugblik jaarwisseling 

De voorzitter heeft een verslag over de jaarwisseling 1991/1992 gevonden. Er waren toen o.a. meer 

dan 50 gedoogde vreugdevuren. In die tijd zijn de Stadsdeel-Acon’s opgericht.  Met de informatie 

uit 1992 wordt duidelijk zichtbaar dat de in de loop der jaren gegroeide aanpak vruchten afwerpt. 

Het verloop anno 2016/2017: 

Stadsdeelkantoor: 

Er was minder schade dan vorig jaar. BuurtPreventieTeams (BPT’s) hebben heel veel goed werk 

verzet. 

Kom Loosduinen:  

Er is niet veel gebeurd, niet veel schade, geen gewonden. Op het Cantateplein hingen camera’s en 

de wijkagent heeft van tevoren bepaalde personen aangesproken en een aantal had een pleinverbod. 

Houtwijk: 

De ME heeft nog wel moeten komen en er is veel zwaar vuurwerk afgestoken. In het 

winkelcentrum zijn tijdelijk camera’s geplaatst. De politie heeft intensief gepatrouilleerd en er was 

minder schade dan vorig jaar. 

Nieuw-Waldeck: 

In sommige delen van de wijk werd tot laat veel, ook zwaar, vuurwerk afgestoken. Één auto is 

uitgebrand. Over het algemeen is het rustig geweest. Er waren erg veel voorbereidingen, o.a. 

preventieactiviteiten waar hippe vuurwerkbrillen uitgedeeld werden. VÓÓR heeft veel activiteiten 

georganiseerd waar jongeren aan konden deelnemen.  

Bohemen Waldeck Kijkduin: 

Het is rustig geweest. Hier en daar is een brievenbus vernield door vuurwerk. 

Kraayenstein: 

Er zijn behoorlijk wat prullenbakken opgeblazen en een enkele brievenbus. Er was een klacht over 

zwaar vuurwerk. 

Notenbuurt: 

De wijkagent is vooraf bij een aantal personen langs geweest. De indruk is dat het vrij rustig is 

geweest. De bewoners zouden graag weer camera’s hebben op het Notenplein.  Ook nu wordt er 

nog veel vuurwerk afgestoken. Voorgesteld wordt de ouders daar meer op aan te spreken.  

 

4. Evaluatie van WB-vergaderingen  in 2016 en inventarisatie van agendapunten voor WB-

vergaderingen in 2017 

2016: 

De voorzitter constateert dat veel onderwerpen over het algemeen met een inleider besproken zijn 

en dat de inleiders ook meestal de juiste personen bleken. 

 

Mw. Olvers zag tot haar verrassing een QR code op een ORAC in de Notenbuurt en ziet een 

verband met haar suggestie destijds toen het onderwerp aan de orde was.  

Andere opmerkingen over de ORAC’s: 

In Kom Loosduinen is, na wat startperikelen, de ervaring dat er met de komst van de ORAC’s 

minder rotzooi op straat ligt en dat bijgeplaatst afval na een melding snel verwijderd wordt. 

In Bohemen lijkt de plaatsing van ORAC’s, volgens plan, gepaard te gaan met het verwijderen van 

algemene afvalbakken bij bushaltes en bankjes. Een ongewenste ontwikkeling in de ogen van de 

aanwezigen. De voorzitter zal een brief over deze constatering naar de gemeente sturen. 
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2017: 

Voor het komend jaar staan in ieder geval de volgende punten op de agenda: 

1. De presentatie van de ANBO 

2. De WMO 

3. VÓÓR Welzijn ( na de zomervakantie) : resultaten 2017 en plannen voor 2018 

Ad 2: 

Twee overgangsjaren zijn nu voorbij. Doel is een presentatie door medewerkers van OCW over de 

evaluatie van die twee jaar en het beleid voor de komende jaren. Mw. Olvers dringt aan op  

medewerkers die wat in de melk te brokkelen hebben en die iets kunnen doen aan de gesignaleerde 

knelpunten die ingebracht zullen worden. Mw. El Adlouni benadrukt dat b.o.’s moeten 

inventariseren welke knelpunten door bewoners worden ervaren en zij stelt dan ook voor dat de 

b.o.’s een inventarisatie maken als basis voor hun inbreng straks. Mw. Ligvoet ziet twee 

belangrijke vragen: Is de procesgang in orde? Is er voldoende geld? 

Ook vraagt zij zich af via welke kanalen de CL of de projectgroep op dit thema invloed kan 

uitoefenen op het beleid. Die lijn blijkt o.a. te lopen via de ANBO die lid is van de deelraad WMO, 

onderdeel van de algemene cliëntenraad Sociaal Domein van de gemeente Den Haag. 

Ad 3: 

Opnieuw de discussie over het feit dat de projectgroep geen zicht heeft op de activiteiten van de 

welzijnsorganisatie en op de resultaten ervan. Tot nu toe verklaarde VÓÓR die situatie uit het feit 

dat zij richtlijnen van de gemeente krijgt en dat zij niet aanbod- maar vraaggericht wil werken: zij 

wil in de loop van het jaar (kunnen) ingaan op vragen die dan ontstaan bij / gesteld worden door 

(groepen) bewoners. 

Volgens mw. Ligtvoet sluit vraaggericht willen werken een aanbod naar wijken niet uit. In de 

wijkprogramma’s worden prioriteiten genoemd. De welzijnsorganisatie baseert haar programma 

daarop maar stelt geen wijkgerichte prioriteiten. Haar voorstel is enerzijds de procesgang goed na 

te lopen en anderzijds dat deze projectgroep in gesprek gaat met de gemeente vóórdat deze de 

richtlijnenbrief voor de welzijnsorganisatie opstelt. 

Mw. El Adlouni adviseert ook: leg je vraag om een activiteit neer bij VÓÖR in het UVO 

(uitvoeringsoverleg) en controleer of die activiteit is uitgevoerd en wat de resultaten zijn. 

 

Andere agendapunten voor 2017: 

- Dhr. Van den Muijsenberg stelt voor ieder jaar een keer iemand van het Cultuurplatform/ 

Cultuuranker uit te nodigen en cultuur daarmee een terugkerend thema van de projectgroep te 

maken. Een brainstorm, een inventarisatie moet plaatsvinden van wat er zoal onder cultuur valt  

en op welke onderdelen er groepen actief zijn in Loosduinen. 

De CL zal in 2017 twee keer participeren in de maandelijkse cultuurpagina in de Loosduinse 

Krant. Het doel is aandacht voor cultuur in Loosduinen. Mogelijk kan een oproep geplaatst 

worden dat groepen, stichtingen, die in het stadsdeel actief zijn op het gebied van cultuur,  zich 

melden. Doel is overzicht te krijgen en meer samenhang maar ook lacunes in beeld te brengen. 

- Er rijzen twee vragen naar aanleiding van het initiatief ‘Het geluk in Loosduinen’ van stichting 

ONS: 

o Hoe een structuur te realiseren om ervaringen/good practices van verschillende b.o.’s, 

bewonersgroepen te kunnen delen?  

o Hoe kan het aantal netwerken teruggebracht worden? De voorzitter heeft VÓÓR Welzijn 

gevraagd te inventariseren welke netwerken er zijn en met voorstellen te komen hoe dat 

aantal te stroomlijnen c.q. terug te brengen. 

- Mw. Olvers zou meer onderzoek willen naar wat bewoners nodig hebben, waaraan zij behoefte 

hebben en zich daar als b.o. voor in willen zetten door een praktisch aanbod te realiseren, bijv. 

cursussen voor mensen in armoede of een voedselbank. 

- Mw. El Adlouni pleit voor het onderwerp ‘Culturele diversiteit in Loosduinen en wat b.o.’s 

daarin kunnen betekenen’. 
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5. De concept-tekst van de projectgroep voor het jaarverslag. 

Algemeen wordt ingestemd met de voorliggende tekst. Wie nog opmerkingen heeft kan deze aan 

de voorzitter sturen. In de CL-vergadering in maart wordt de definitieve tekst vastgesteld. 

 

6. Rondje bewonersorganisaties/Rondvraag 

Notenbuurt: 

- Er moet aandacht gegeven worden aan de ontmoetingsplekken voor bewoners, te weten de 

Buurtkamer en de Rozenbottel. Aandacht voor het functioneren en voor ontwikkelingen die 

hun voortbestaan bedreigen, is van groot belang. 

Kraayenstein: 

- Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden. 

- 12,13,19 en 20 mei is er in de Abdijkerk een toneelstuk over Margaretha van Henneberg. 

Bohemen Waldeck Kijkduin: 

- Vanavond is er een derde bijeenkomst met wethouder Joris Wijsmuller en bewoners over de 

plannen voor een appartementengebouw voor huisvesting van statushouders aan de 

Narcislaan. A.s. vrijdag volgt er een 4
e
 bijeenkomst. De b.o. richt zich op de vraag: kán het 

ruimtelijk gezien? Het antwoord is dat een 4–laags gebouw daar niet kan. Er is ook naar 

alternatieven gezocht. De b.o. heeft voorgesteld ook te kijken naar de sociale woningbouw die 

is gepland op de scheidsrechtersvelden en naar het Azivo-gebouw aan de Oude Haagweg. 

- De werkgroep Bethelkerk is nog altijd heel druk bezig om de kerk te kunnen kopen. Er zijn veel 

gegadigden die evt. van ruimte in de kerk gebruik zouden willen maken. Zo ook de b.o. en 

mogelijk ook de CL. 

Houtwijk: 

- Er is een plan voor het Azivogebouw: in dat plan komen er appartementen en ateliers. 

- Er is een  plan om met een dubbeldekker door de wijk te gaan ter verwelkoming van nieuwe 

bewoners en om bewoners te ontmoeten. In de bus zullen vertegenwoordigers van 

sportverenigingen en gezondheidszorgwerkers aanwezig zijn zodat bewoners evt. gelijk met 

hun vragen bij hen terecht kunnen. 

Nieuw-Waldeck: 

- Vandaag is gesproken met gebruikers van de stadstuin De Groene Geest. Zij vormen nu een 

werkgroep van de bewonersorganisatie. Voorheen viel de activiteit onder stichting VÓÓR. 

- Stichting Activiteiten De Geest coördineerde 16 jaar de activiteiten in De Geest. Alle groepen 

zijn nu zelfstandig en hebben elk een contract met het centrum. 

Kom Loosduinen: 

- Het BuurtPreventieTeam heeft 17 leden en functioneert goed. 

Voorzitter: 

- Op 21 februari zal de jaarlijkse stedelijke bewonersbijeenkomst zijn met wethouder 

Baldewsingh. Alle b.o.’s zullen hiervoor worden uitgenodigd. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter stelt dat het een levendige vergadering was en sluit met dank aan allen de 

bijeenkomst. 

 

Acties: 

- De voorzitter zal aan mw. Beukema vragen of er iets gedaan wordt met de uitkomsten van de 

Gebiedsscan Wonen en Zorg en zo ja, wat. Zonodig zal hij de vraag ook aan B en W stellen. 

- Voorgesteld wordt Dhr. Driessen van de ANBO te vragen om tijdens een volgende vergadering 

te vertellen welke praktische knelpunten van ouderen bij zijn organisatie bekend zijn. De 

voorzitter zal dan ook de ouderenconsulent van VÓÓR uitnodigen. 

- De voorzitter zal een brief  naar de gemeente sturen over het verdwijnen van algemene 

afvalbakken in Bohemen na het plaatsen van Orac’s. 

- Opmerkingen over de concept-tekst van de projectgroep voor het jaarverslag: deze graag aan 

de voorzitter sturen. 


