
Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer 
van de Commissie Loosduinen van dinsdag 11 september 2012 

 
Aanwezig: 
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw 
T. Henkelmann (LOC), de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevrouw H. Epping (Notenbuurt), de 
heer K.A. Hakemulder (Houtwijk), de heer R. Wekker (DPZ/Loosduinen), mevrouw N. Spaans 
(Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mevrouw P. Bezemer (gemeente Den Haag), de heer J. den Dulk en 
mevrouw A. Ruijsink (beiden van Parnassia), mevrouw Y. Bouman (verslag). 
Afwezig met berichtgeving: 
mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer M.R. Molenkamp (DPZ/Loosduinen).  
 
1. Opening en mededelingen 
De heer Van Gelderen opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en stelt de nieuwe notuliste, 
Yolanda Bouman, voor. 
Hij meldt, met condoleances, het overlijden van de echtgenoot van mevrouw Zee en het overlijden van 
de echtgenoot van mevrouw Spaans. 
  
2. Winteropvang voor dak- en thuislozen in de Zilverstraat (bedrijventerrein ZKD) 
Mevrouw P. Bezemer geeft een toelichting omtrent de gang van zaken. 
Bij vriezen en bij harde wind/regen gaat de opvang 5 dagen open. De opvang is bedoeld voor dak- en 
thuislozen (het betreft marginaal wonen). De opvang gaat weer dicht als het weer beter is. De 1e 
indicatie is zorgopvang. De mensen krijgen hier dagbegeleiding. In andere regio's is er ook 
winteropvang. Tot 2 jaar geleden was de opvang in de Kessler Stichting en bij het Leger des Heils. Er 
zijn maximaal 150 plaatsen beschikbaar. Sinds 1 augustus 2012 zijn er 10 bedden beschikbaar voor 
Moelanders (o.a. Polen). De organisatie Barca werkt in Londen, nu ook in Utrecht en Amsterdam. 
Deze organisatie heeft voorzieningen in Polen. De mensen kunnen daar naar toe en hebben kans op 
wonen/werken. 
 
3. Bedrijfsplan voor stadsboerderij Bijdorp 
De heer den Dulk en mevrouw Huisink geven een toelichting op de plannen. 
De intentie is om niet teveel te veranderen. De kinderboerderij moet in stand worden gehouden. De 
cliënten moeten anticiperen/participeren. Het is de bedoeling dat er gemiddeld 20 cliënten de 
gelegenheid krijgen om te werken. Het buiten werken, werkt helend voor deze mensen. Zij kunnen de 
bezoekers een kopje koffie aanbieden. Ook zullen er educatieve lessen worden gegeven.  
De boerderij is op maandag gesloten i.v.m. het voeren van de dieren, en het schoonmaken. 
Dinsdag t/m zondag is de boerderij open van 09.00 tot 17.00 uur. 
Ook zal er een pluktuin (centrale tuin) komen met vruchten/bloemen. Op het achterland zal groente 
worden verbouwd. Mensen van Groene Gronden zijn ook betrokken. 
Parnassia wil graag samenwerken met de stichting Hoek Madestein, maar vooralsnog verloopt het 
overleg nog stroef.  
 
Vraag: Hoe ver staan de cliënten van de bewoners? 
De cliënten krijgen eerst een test om te bepalen of zij geplaatst kunnen worden op de stadsboerderij, 
want zij moeten goed met mensen om kunnen gaan. Er zullen 7 FTE als begeleider werkzaam zijn. De 
relatie behandelaar/cliënt is zeer scherp. 
 
Vraag: Wat is de rol van de bewoners Loosduinen op de boerderij? 
De bewoners zijn altijd welkom. Er is 500 vierkante meter bestemd voor de volkstuinen. Vrijwilligers 
blijven altijd welkom. Er komt op het huisadres van de bewoners (Loosduinen) een brief, met de vraag 
wie interesse heeft in de volkstuinen. 
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Vraag: Zijn er mensen die diploma's/certificaten hebben? 
Voorzover van toepassing, zal uiteraard voldaan worden aan de betreffende eisen. 
  
Vraag: Als de exploitatie van dit project tegenvalt, wat dan? 
Er is een langlopende begroting van 3 jaar! De hygiëne wordt jaarlijks geaudit door HKZ. In het 
voorjaar van 2013 zal de officiële opening plaatsvinden. 
  
Vraag: Wat is verder de rol van de Commisssie Loosduinen / projectgroep Welzijn en Beheer? 
Kom Loosduinen zal een actieve rol op zich nemen in de ontwikkelingen. CL en WB zullen 
vooralsnog volgend zijn. 
 
Vraag: Is het bedrijfsplan Parnassia openbaar? 
De CL zal bij de gemeente het bedrijfsplan opvragen. 
 
4. Verslag vorige vergadering 5 juni 2012 
Tekstuele aanpassingen: 
- punt 8 regel 3: gebeurd d = t  
- punt 8 3e o gekort in = gekort op 
- punt 10 a) laatste regel vindt = zonder t. 
 
5. Ingekomen stukken 
- Inwoners van Den Haag kunnen per e-mail zien wat er in hun buurt gebeurt. Meer info op 

www.DenHaag.nl/gemeenteberichten en klik op de link onder het kopje ‘e-mailservice 
bekendmakingen’. 

- De nieuwe vertegenwoordiger in deze projectgroep van wijkberaad Nieuw is dhr. Zeger Brinkman. 
- De nieuwsbrief “Het muziek(r)antje“ van wijkberaad Nieuw Waldeck. 
- Vanmorgen is door de gemeente in het DB een toelichting gegeven op de “Digitale Muurkrant”. 

Meer info op www.digitalemuurkrant.nl 
- Activiteitenplan 2013: per wijk / 5 wijken in Loosduinen. Gemaakte afspraken - in Oktober 

bewonersavond organiseren, daarna naar commissie. 
 
6. Voortgangslijst Commissie Loosduinen 
Eenieder ontvangt de voortgangslijst regelmatig digitaal van het secretariaat van de CL. 
Besloten wordt om dit punt in de toekomst niet meer te agenderen. 
  
7. Stand van zaken aanvragen activiteiten (nieuwe subsidieregeling) 
- Op het verzoek van de CL om een opgave van subsidieaanvragen zijn van Houtwijk en Nieuw 

Waldeck (nog) geen gegevens ontvangen. In het overzicht dat in de CL zal worden gegeven, zullen 
niet de namen van de organisaties worden genoemd. 

- Subsidie voor activiteiten in 2013 kan men nu al aanvragen. Uitsluitsel hierop duurt wel langer dan 
de gebruikelijke 6 weken. Als de begroting van de gemeente bekend is, kan er pas een besluit op de 
aanvragen worden gegeven. 

Vraag: Is er een overzicht van het (nog beschikbare) budget? 
Er is een openbaar register op intranet. Hier kan men de financiën bekijken. 
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8. Rondje bewonersorganisaties 
Loosduinse Ouderen Commissie:  
- De voorlichting over de valpreventie zal voor Segbroek & Loosduinen gezamenlijk in september 

worden gegeven. 
- De ouderendag in: Loosduinen zal plaatsvinden op 2 november 2012. 
- Voedselbank ruimte in Bokkenfort, extra uitgavenplek. 
Nieuw Waldeck: 
- Het water in Nieuw Waldeck is vervuild. Hoe zit dat in andere wijken? Hierover contact opnemen 

met gemeente en Waterschap. 
- De werkgroep Groen is druk met het project Knippen & Snoeien. 
- 18 oktober 2012 komen de wethouders Karsten Klein en Ingrid Engelshoven praten in Nieuw 

Waldeck. Het motto is: aan de slag in de wijk!!! 
Bohemen: 
- Met wethouder Karsten Klein een rondje door de wijk gemaakt. 
Houtwijk: 
- Het voetbalfeest is geslaagd. Wij willen hiermee doorgaan. 
- Het wijkblad kan tegenwoordig elektronisch worden aangeboden. 
- Het straatvertegenwoordigers-project is nog niet geheel van de grond gekomen. 
- 30-km zone. Over een uitbreiding is een gesprek met de wethouder geweest. 
Notenbuurt: 
- Door de bewoners is op het Notenplein een bankje aangevraagd. Waarschijnlijk zal dit bankje in 

januari 2013 worden geplaatst. 
- Website is vernieuwd. 
- Er wordt gekeken naar meer één-richting verkeer in de Notenbuurt. 
- Buurtkamer: weinig vrijwilligers. 
- Het project straatvrijwilligers is nog aan de gang. 
- Bezoek Karsten Klein. 
Kom Loosduinen: 
- Afgelopen zaterdag 8 september jl. waren er 100 mensen aanwezig bij de bijeenkomst over 

Ockenburgh. 
- Kinderboerderij heeft de aandacht. 
- Loosduinse Hoofdplein: de discussie over de aanpassing/wijziging van de fontein is gaande. 
  
9. Rondvraag 
- Dhr. Bakker: mogelijkheden bezien om gezamenlijk persberichten uit te geven met alle wijken. 
- Dhr. Hakemulder: de feesten voor de vrijwilligers zijn door de gemeente gesplitst per stadsdeel. 

Wat zijn de kosten per stadsdeel? Argumentatie: vrijwilligers beter in het zonnetje zetten. Vanaf 11 
oktober 2012 opgeven of op de website plaatsen van HOF.Gouden Talentenbeurs - presenteren 
vrijwilligers. 3 november 2012 in Loosduinen, Stedelijke Vrijwilligersdag op Loosduinse 
Hoofdplein. 

- Dhr. Brinkman: Waarom heeft de gemeente iedereen gepasseerd bij de besluitvorming over de 
boerderij? Kom Loosduinen heeft hierover een brief gestuurd. Het antwoord zou voor 11 
september 2012 komen, maar helaas hebben we nog niets gehoord. 

- Mevr. Henkelmann: Waar valt de Tuinenbuurt onder nu men niet meer zelfstandig is 
georganiseerd? De gemeente is met Nieuw Waldeck in overleg. 

 
10. Sluiting 
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
 


