
Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 

van dinsdag 14 november 2017 

 

Aanwezig: Dhr. H. van Gelderen (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg (BWK, DB),  

mw. M. el Adlouni (stadsdeel Loosduinen), dhr. S. Develing (KOM Loosduinen), 

mw. M. v.d. Hoek (Kraayenstein), dhr. J. Driessen (Seniorencollectief Haaglanden) 

Afwezig: Mw. C. v.d. Kruit (Nieuw Waldeck,), mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. S. Bergmans 

(Houtwijk), mw. T. Zee (Kraayenstein) 

Gasten: Dhr. F. Appeldooren (stadsdeel Loosduinen), mw. I. Ligtvoet (stadsdeel Loosduinen) 
 

1.Opening en mededelingen 

- Vanuit de Notenbuurt is er geen vertegenwoordiger aanwezig. Mevr. Olvers stopt waarschijnlijk 

als bestuurslid, maar heeft nog geen opzegging gestuurd aan de CL. 

- Welkom aan dhr. Appeldooren en mw. Ligtvoet. 

- Op 10 januari 2018 is de Nieuwjaarsreceptie, in Ockenburgh van 17.00 – 19.00 uur.  

- Bij de CL-vergadering van 28 november is wethouder Revis aanwezig, er zal dan o.a. over 

groen in Loosduinen worden gesproken. 

 

2. Onderhoud openbaar groen in Loosduinen 

Dhr. Appeldooren bedankt de voorzitter voor de uitnodiging. Hij geeft in hoofdlijnen aan wat er 

speelt in Loosduinen op groengebied. Samen met dhr. Fred Steenkist is hij 2 jaar geleden gestart in 

Loosduinen. Er waren achterstanden in o.a. onderhoud. 

De bestekken zijn inmiddels teruggebracht van 5 naar 2. Bestek is een onderhoudsplan. Er komen 

twee actuele bestekken: 1 voor alle wijken en 1 voor convenant groot groen. Er is veel groen in 

Loosduinen. 

Er zijn alleen al 28.000 bomen. Deze bomen geven echter ook veel werk en soms problemen zoals 

wortelopdruk.  Dhr. Appeldooren kijkt ook naar ontwikkelgebieden waarbij vaak bomenkap nodig 

is. Tevens wordt gekeken naar bomencompensatie. Hij geeft aan dat er niet altijd goede communi-

catie naar bewoners toe is. Bijv. bomenkap 498 bomen, dit zijn niet alleen gezonde bomen maar 

veelal zieke bomen, dode bomen, aanwaaibomen. 

Communicatie zal verbeterd worden, zowel in bewonersbrieven als op de website van de gemeente 

Den Haag. Bij het informatiecentrum op het Spui kunnen vergunningen en aanvragen ingezien wor-

den (www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/den-haag-

informatiecentrum.htm ). 

Dhr. Appeldooren geeft antwoord op een vraag van een bezoeker bij deze vergadering over wortel-

opdruk (A. Noorderwierstraat). Het is niet mogelijk (wettelijk gezien) om gezonde bomen weg te 

halen. Oplossing zou kunnen zijn om op te hogen met zand en opnieuw bestraten. Hij zal hier naar 

kijken. Ook zal hij kijken of een bewonersbrief sturen mogelijk is over snoeien van privé-groen bij 

het oude Vredesteingebouw. 

Hij geeft verder aan dat meldingen via 14070 (telefonisch) of via website 

(www.denhaag.nl/nl/meldingen/melding-openbare-ruimte.htm ) kunnen worden doorgegeven. 

Bij Vroondaal neemt hij de suggestie mee van mw. V.d. Hoek om daar in het middenstuk bij begin 

van het park bomen te planten. 

De voorzitter dankt dhr. Appeldooren voor zijn heldere uitleg en hoopt hem volgend jaar weer bij 

een vergadering van WB uit te kunnen nodigen. 

http://www.denhaag.nl/nl/meldingen/melding-openbare-ruimte.htm
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3. Projecten Haagse Kracht in Loosduinen  

Mw. Ilona Ligtvoet is aanwezig om toelichting te geven op de diverse projecten waarvan zij ook 

een memo heeft geschreven. Vroeger waren deze projecten bekend onder de naam Gouden Dos-

siers, deze projecten zijn nu opgegaan in algemene beleidsdossiers zoals ouderenbeleid en jonge-

renparticipatie. 

Voorzitter geeft aan dat er bij de brief over de Buurthuizen van de Toekomst (BvdT) geen bijlagen 

(met betrekking tot locaties van BvdT en criteria) waren gevoegd. Deze zal mw. Ligtvoet nog na-

sturen. Vraag van WB is of de BvdT in Loosduinen voldoen aan criteria, in de memo worden 

slechts een paar BvdT genoemd. Mw. Ligtvoet geeft aan dat dit onderzocht wordt. In februari 2018 

wordt dit onderzoek afgerond en dan kan er gekeken worden of vraag en aanbod goed in evenwicht 

zijn. Mw. El Adlouni geeft aan dat de BvdT gewoon gebruikt moeten gaan worden, ze zijn bestemd 

voor bewoners als ontmoetingsruimte in de wijk. Ga als bewoners zelf op onderzoek uit om aanbod 

te bekijken in het BvdT. Als je vragen hebt als bewoner of bewonersorganisatie ga dan vooral naar 

het buurthuis toe of bel op om informatie te vragen. Belangrijk punt is om de deelname bij activitei-

ten voor ouderen te vergroten. 

Mw. Ligtvoet geeft aan dat er plannen zijn om  communitybuilders aan te stellen. Dit is een netwer-

ker die tussen de bewoners werkt, vanuit de wensen van de bewoners. Doelgroep heeft een vraag en 

de communitybuilder kan hieraan werken. Ook signalen die vanuit andere diensten komen kunnen 

door deze communitybuilder worden aangepakt. Voorlopig gaat het om een pilot van 1 jaar.  

Dhr Driessen geeft een korte toelichting over ontstaan van Seniorencollectief Haaglanden. 

(http://seniorencollectiefhaaglanden.nl/). Hij geeft aan dat er nog geen ruimte aanwezig is voor dit 

collectief in Loosduinen. Mw. El Adlouni zegt dat er een Buurtkamer in de Notenbuurt is, deze 

Buurtkamer kan gebruikt worden.  

Er zijn te weinig seniorenwoningen in Loosduinen. De voorzitter gaat stand van zaken navragen bij 

DSO (Dorien Beukema). Er is een doorstroommakelaar aangesteld om de ouderen in een te grote 

woning te begeleiden naar een passende woning in de wijk.  

Vrijwilligers zijn heel belangrijk. Initiatief bij PEP om een bestuurderspool op te zetten en zo vraag 

en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Voorzitter neemt contact op met mw. Marjan Salman van 

PEP om te vragen wat er van eerdere plannen terecht is gekomen.  

Mw. Ligtvoet geeft aan om vragen aan haar via de email te sturen (ilona.ligtvoet@denhaag.nl) 

Voorzitter dankt haar voor haar aanwezigheid en uitleg.  

 

4. Verslag vorige vergadering 26 september 

Verslag wordt goedgekeurd.  

N.a.v. onderdeel Kraayenstein bij Rondvraag: er is een bewonersvergadering Kraayenstein geweest 

over de stand van zaken m.b.t. de herinrichting van de openbare ruimte. Dit is uiteindelijk het enige 

vergaderpunt geweest. De gemoederen waren verhit. Andere vergaderpunten moeten een volgende 

keer behandeld worden. 

 

5. Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur van de CL 

- Op 28 november komt wethouder Wijsmuller bij DB om 15.30 uur.  

- Op 19 december komt wethouder De Bruijn bij DB om 16.00 uur.  

- Bij CL op 28 november komt wethouder Revis, om 19.30 uur.  

- 30 januari 2018, bezoek burgemeester, mw. Krikke, bij CL vergadering. Na haar bezoek vindt 

een verkiezingsdebat plaats.  
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6. Rondvraag/Rondje bewonersorganisaties 

KOM Loosduinen:   

- 23 november is er een bewonersvergadering met bestuursverkiezing.  

- Het wijkblad is nu in kleur en daar komen positieve reacties op.  

BWK 

- Op 2 november is er een bewonersvergadering geweest, hierbij waren 140 mensen aanwezig, 

teveel voor de vergaderzaal. Onderwerp was de stand van zaken van de bouwprojecten. Op 29 

november is nogmaals een bijeenkomst hierover gepland. 

- Ontmoetingskerk: geen nieuws op dit moment, afwachten. 

- Wingsterrein. Op 21 november organiseert Vivendi een bijeenkomst over bouwprojecten.  

- SBK komt op de website van BWK; het blad van SBK blijft bestaan. 

Kraayenstein 

- Het Openbaar Vervoer in Kraayenstein blijft een punt van aandacht. Op 30 november is er een 

Mobiliteitsgesprek in museum van Communicatie om 16.00 uur. Er gaan veranderingen plaats-

vinden met bus 21 en bus 26. 

- Het bewonersoverleg is ook druk met de ontwikkeling van een paviljoenrestaurant bij de molen. 

Stadsdeelkantoor 

- De herijking van de wijkprogramma’s voor 2018-2019 is klaar. Dit is een vernieuwing van het 

wijkprogramma 2016-2019. Op basis van de herijking wordt het uitvoeringsplan 2018 gemaakt.  

 

7. Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

 


