
 

 

Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en 

Beheer  dinsdag 15 april 2014 

 

Aanwezig    de heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), mevrouw C. van der Kruit ( Nieuw-

 Waldeck), mevrouw T. Zee (Kraayenstein), mevrouw N.Spaans (Bohemen, 

Waldeck en Kijkduin), de heer W. van Elst (LOC), de heer S. Bergmans 

(Houtwijk), de heer S. Develing (Kom Loosduinen), de heer R.Wekker (DPZ 

Loosduinen), mevrouw M. van der Heijden (notulist) 

Afwezig de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt) 

Gast mevrouw A. van Evert, projectleider Gouden Dossiers 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom voor de gast, mevrouw Van 

Evert. 

- Vanuit de LOC vervangt de heer Van Elst  mevrouw Henkelmann. Zij is ziek. 

- Marlies van der Heijden is de nieuwe notulist.  

- In de volgende vergadering zal de revitalisering van de winkelcentra in Loosduinen op 

de agenda staan. De heer W. Louwerens, vertegenwoordiger van de Loosduinse 

winkelcentra, zal er dan zijn.  

 

2. Resultaten en ontwikkelingen van het project ‘Gouden Dossiers’ 

Mevrouw Van Evert vertelt over de 6 gouden dossiers . Dit zijn 6 onderwerpen die 

bestuurlijke prioriteit hebben. Dit project is vorig jaar gestart.  

1. Bij de brede buurtschool gaat het om verlengde leertijd, samenwerking met andere 

partijen en de maatschappelijk functie van de school. 

Loosduinen heeft in het algemeen goed functionerende scholen. Met alle scholen zijn 

gesprekken gevoerd over knelpunten en over belangstelling om een brede buurtschool 

te zijn. De basisscholen Het Lichtbaken en De Houtwijkschool en 

Hofstadmavo/Hofstadlyceum zijn nu brede buurtschool.  

Op het Lichtbaken zijn schoolleider, gemeente en andere partijen om tafel gaan zitten. 

Dit heeft geresulteerd in een training ‘vreedzame school’ door het HCO voor niet-

onderwijsgevend personeel, voor leerlingen en voor medewerkers van De Geest. De 

training gaat over het voorkomen van en het omgaan met conflicten. De sfeer en de 

omgang onderling op de school en in de omgeving zijn verbeterd. De verwachting is 

dat kinderen dergelijke vaardigheden ook thuis kunnen inzetten. 

De heer Bergmans noemt in dit kader de jeugdraad Houtwijk waarin van elke school 

een kind vertegenwoordigd is. Zij bespreken wat de jeugd bezighoudt. 

2. Met het buurthuis van de toekomst wil men bereiken dat op allerlei plekken 

activiteiten voor en door bewoners plaatsvinden zoals nu in The Hungry Mind, bij 

diverse sportverenigingen, in zorgcentrum Houthaghe en in de bibliotheek. Door de 

sluiting van sommige buurtcentra zijn activiteiten verloren gegaan maar dat verlies 

wordt volgens de gemeente in Loosduinen gecompenseerd door de nieuwe activiteiten 

op de nieuwe locaties. 

  



3. Kindvriendelijke wijken: naar aanleiding van gesprekken met kinderen in 

Kraayenstein wordt er op de weide bij de molen een natuurspeeltuin gerealiseerd. De 

opening is op 14 mei om 14 uur. Verder voelt de fietstunnel voor hen nu prettiger en 

veiliger door een schildering. De omgeving van de speeltuin aan de Rietvoorndaal 

wordt bekeken en aangepast op verkeersveiligheid. 

VOOR-Welzijn heeft op verzoek van de gemeente geïnventariseerd welke wensen er 

zijn in de verschillende wijken. Binnenkort zal een nieuwe wijk aandacht krijgen. 

Mevrouw Van Evert benadrukt dat bewoners zich organiseren en wensen indienen. 

Ook naast de Dossiers kunnen (kleinere) aanpassingen gehonoreerd worden. 

Mevrouw Spaans vraagt aandacht voor de kindonvriendelijkheid van Oud-Waldeck. 

Deze wijk krijgt allengs een meer gemengde bevolkingssamenstelling. Ze vraagt zich 

af waarom geen van de vijf door de bewonersorganisatie aangedragen voorstellen is 

gehonoreerd. Mevrouw Van Evert zal ernaar kijken. 

4. Het vrijwilligersbeleid heeft tot doel vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld door een aanbod voor deskundigheidsbevordering, gelegenheid 

tot uitwisselen van ervaringen, ontspanning. Kan PEP, kenniscentrum vrijwillig werk, 

een rol spelen? PEP geeft bijvoorbeeld trainingen ‘veilig vrijwilligerswerk’ voor 

organisaties waar vrijwilligers werken. Er zijn voor vrijwilligers momenteel geen 

speciale activiteiten in Loosduinen. 

5. Onder het ouderenbeleid vallen 12 projecten. In Loosduinen zijn onder andere al 

enkele fitplekken en een Centrum voor Ouderen (CvO) gerealiseerd. Over dat laatste 

wordt wat langer doorgepraat. Er zijn immers ook al i-shops en ouderenadviseurs. De 

I-shops zullen blijven bestaan en meer taken krijgen. Per stadsdeel is er straks één 

I-shop XL. Daarin zal ook het CvO opgenomen worden. Deze i-shop XL moet een 

plek worden waar alle doelgroepen  informatie en ondersteuning kunnen vinden en 

deze zal ook telefonisch en per e-mail goed bereikbaar zijn. 

Medewerkers van het CvO zullen een keer te gast zijn in de projectgroep. 

6. De aanpak van overgewicht: theatergroep Drang werkt op dit moment aan de 

productie ’Dikke vrienden’. Deze zal op scholen gespeeld worden, leerlingen spelen 

mee in de uitvoering. Doel is het bewust worden van keuzes. 

Het Mariscollege is een van de scholen waar aandacht is voor overgewicht. 

Daarnaast komen er waterkranen op de weide bij de molen, op de Meent en bij de 

Jutterskeet in de duinen. 

 

De voorzitter stelt vast dat van de plannen die vorig jaar zijn gepresenteerd er nu toch al 

een en ander gestalte heeft gekregen. Mevrouw Van Evert zal het startdocument 

actualiseren, waarna het op de website van de CL geplaatst zal worden. De voorzitter stelt 

voor om ook de bij de gemeente ingediende wensen vanuit de verschillende wijken op de 

website van de CL te plaatsen.  

 

3. Verslag vorige vergadering 4 maart 2014 

Naar aanleiding van het verslag: 

Pagina 1: - de mogelijkheid om de powerpointpresentatie over de wijzigingen 

AWBZ/WMO op de website te plaatsen wordt bekeken. – In Houtwijk  zal na de grote 

vakantie een presentatie zijn over de AWBZ , tegen die tijd zal ook meer duidelijk zijn 

wat er op nationaal en lokaal niveau verder besloten is aangaande dit onderwerp. 

Pagina 2: - eerste alinea: de voorzitter heeft nog geen brief gestuurd aan de gemeente over 

het informatietraject aan de Haagse burger over de uitvoering van de AWBZ/WMO. Hij 

wil wachten tot er een nieuw gemeentebestuur is. 

 

  



4. Ingekomen stukken 

- Naar aanleiding van de nieuwsbrief van PEP en de vraag van  de voorzitter of er 

activiteiten zijn geweest in het kader van NL doet: 

. in Nieuw Waldeck/Tuinenbuurt is opnieuw een snoei- en bloeidag geweest. Er was 

samenwerking met Het Lichtbaken, De Geest en de bibliotheek. Er waren 

kraampjes, speelvoorzieningen, optredens, een natuurwandeling en workshops 

gezonde voeding. De gemeente heeft subsidie gegeven. 

. medewerkers van de gemeente hebben in het DAC van Middin Oud-Hollandse 

spelletjes gedaan met bezoekers. 

Afgesproken wordt om volgend jaar hier meer aandacht aan te besteden vanuit de 

projectgroep. Immers, deze dag is een perfect moment om participatie-activiteiten bij 

bewoners onder de aandacht te brengen. 

- Subsidie 2013: de financiële verantwoording moet ingediend worden en 

bewonersorganisaties moeten dit bewaken. De heer Wekker merkt op dat de 

organisaties alert moeten zijn dat er naast een financiële verantwoording ook een 

inhoudelijk verslag gevraagd wordt: wat heeft het opgeleverd? 

- 11 juni is nationale buitenspeeldag : de vergunningaanvraag is gratis en verloopt 

centraal via de stichting MOOI (http://www.stichtingmooi.nl/buitenspeeldag). 

 

5. Rondje bewonersorganisaties 

Kom Loosduinen:  

- 25 mei is er een snoei- en bloei actie rond het Cantateplein. Er is een vraag gekomen 

om meer kleur in de beplanting gedurende het gehele jaar. Hierover wordt morgen 

gesproken. 

- De winkeliersvereniging wil een brommer- en oldtimer meeting organiseren en gaat 

pas volgend jaar weer een taptoe organiseren. 

- Er is morgen overleg met Marius Schoon (wegbeheerder stadsdeelkantoor) over aan te 

leggen zebrapaden. 

- Ockenburgh: de koeweide geldt niet langer als hondenuitlaatgebied. 

Houtwijk: 

- er komt een midzomerfeest. Deze vervangt het nieuwjaarsfeest. 

- de bewonersorganisatie is binnen zorgcentrum Houthaghe verhuisd en bewoners 

weten de organisatie nu beter te vinden. 

LOC: 

- voor de 2e keer wordt een ouderenfitweek georganiseerd 14-18juli in/vanuit The 

Hungry  Mind. De inschrijving is 16-20 juni vanaf 14 uur in de Henneberg. Subsidie 

is gevraagd en verkregen van fonds 1818. 

Walboduin: 

- er is een prijs gewonnen voor de wijk in de Bingoloterij. Het geld zal worden besteed 

aan multi-media 

- een oproep in de krant leverde twee secretariaatsmedewerkers en een lid voor de 

werkgroep ROWM. 

- de themaochtenden lopen goed. 

- winkelhof Waldeck bestaat 50 jaar. 3 Mei worden een nieuw logo, nieuw website en 

plannen voor het winkelcentrum gepresenteerd. In de hele maand mei zijn er diverse 

feestelijke activiteiten in het winkelcentrum. De winkeliersvereniging is actief. 

- 15 mei is de ALV van de wijkvereniging. 

Kraayenstein: 

- in juni wordt de Gouden Klinker feestelijk geplaatst. 

  



Nieuw Waldeck: 

- de vorige secretaris heeft veel contacten en een draaiboek nagelaten. Hij blijft pro 

forma nog even secretaris tot er een nieuwe is. 

- er is een uitnodiging van BOOG ( nu onderdeel van VOOR-Welzijn) om samen de 

opening te organiseren van de vernieuwde voetbalkooi aan de Oude Haagweg op 2 

juli. Hierbij zullen ook de bewoners van de Tuinenbuurt betrokken worden. Ook is er 

contact met de nieuwe eigenaar van de snackbar dichtbij de kooi. 

Notenbuurt: 

- de twee weesauto’s aan de Walnootstraat zullen spoedig worden verwijderd. 

- Een verzoek aan de gemeente om de tijdsplanning voor de herinrichting van de 

Okkernoot- en Walnootstraat met de bewoners(organisatie) te communiceren en kan 

zij aangeven hoe zij dat gaat doen? 

- de jaarlijkse bewonersvergadering is zaterdagmiddag 22 november. 

 

6. Rondvraag 

- In Houtwijk is een excursie geweest naar kamp Amersfoort. Veel straten in Houtwijk 

zijn vernoemd naar verzetsstrijders. Het was indrukwekkend. Het idee wordt geopperd 

om de tentoonstelling uit Amersfoort volgend jaar naar het Loosduins Museum te 

halen. De heer Bergmans neemt het idee mee. 

- Er is een vraag gekomen van een bewoner over de bloemresten die lang blijven liggen 

na de kranslegging op 4 mei. Met Stadbeheer wordt overlegd om deze wat eerder op te 

ruimen. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering na dankzegging voor alle inbreng. 

 

 

Acties: 

De voorzitter draagt zorg dat de powerpointpresentatie over de Gouden Dossiers van 

mevrouw Van Evert gestuurd wordt aan de leden van de projectgroep. 


