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Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer op 

dinsdag 13 juni 2017 

 

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

(Notenbuurt), dhr. J. Driessen (ANBO), mw. M. el Adlouni  (stadsdeel Loosduinen), 

dhr. H. van den Muijsenberg (DB, Bohemen Waldeck Kijkduin), dhr. S.  Bergmans 

(Houtwijk), dhr. S.Develing (Kom Loosduinen), mw. M. van der Heijden (notulist) 

Afwezig mw. M. van den Hoek (Kraayenstein)  

Gasten dhr. B. de Jong (projectleider statushouders, Dienst Publieke Zaken, Den Haag), 

mevr. I. Camfferman, mw. I. Sjerp (resp. secretaris en voorzitter Stichting Bethel Blijft) 

 

1. Opening, agenda en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  

 

2. Meedoen van statushouders in de Haagse samenleving 

Dhr. de Jong stelt zich voor. Als projectleider houdt hij zich bezig met alle aspecten betreffende de 

huisvesting en begeleiding van de statushouders. Hij licht toe dat de presentatie gaat over het beleid 

van de gemeente m.b.t. statushouders, waaronder ook het beleid m.b.t. de spreiding van de locaties 

voor huisvesting en over hoe te zorgen dat statushouders participeren. 

 

Een statushouder is een persoon die asiel heeft gezocht in Nederland en een verblijfsvergunning heeft 

gekregen voor 5 jaar. Hij/zij heeft dezelfde rechten en plichten als de mensen die reeds in Nederland 

wonen. 

Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) wijst statushouders willekeurig toe aan gemeenten. 

Voor Den Haag waren dat er in het afgelopen jaar 1466. De gemeente Den Haag had besloten eenma-

lig 700 extra statushouders te willen huisvesten en begeleiden en niet een AZC binnen haar grenzen te 

openen. Verder besloot zij deze mensen gespreid te huisvesten, hetgeen wil zeggen maximaal 150 

bewoners per locatie, en extra woonlocaties te bouwen voor statushouders opdat de wachtlijsten voor 

sociale woningbouw niet langer zouden worden. 

De locaties voor huisvesting worden gekozen op basis van beschikbaarheid (liefst in gemeentelijk be-

zit) en spreiding. Er zijn er met zelfstandige wooneenheden en er zijn er met niet-zelfstandige eenhe-

den waar huiskamer, sanitair en keuken worden gedeeld.  

De huidige en te openen locaties bevinden zich verspreid over de stad. In Loosduinen betreft het twee 

locaties met zelfstandige woningen, te weten Narcislaan en Koperwerf.  

 

Verder is een belangrijk beleidsonderdeel dat er zoveel mogelijk inzet is om de statushouders te laten 

integreren. De gemeente spant zich hiervoor in door samen met andere grote gemeenten het landelijk 

beleid zodanig te proberen te beïnvloeden dat asielzoekers in de toekomst al in een vroeg stadium in 

het AZC de taal kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen en anderzijds door de groep die nu ge-

huisvest wordt zo te begeleiden dat zij zo spoedig mogelijk deel kan uitmaken van de samenleving. 
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Schematisch de route die statushouders afleggen: 

 
Eenmaal toegewezen aan een gemeente krijgen zij een woning toebedeeld. De gemeente regelt voor 

hen het huurcontract, de belangrijkste verzekeringen, een uitkering en andere basisadministratieve za-

ken. Als de persoon daarna verhuist naar de gemeente wordt zo spoedig mogelijk maatschappelijke 

begeleiding door een vestigingscoach van Vluchtelingenwerk geregeld. Daarna volgt 3 maanden in-

tensieve begeleiding gevolgd door 6 maanden begeleiding gericht op wonen in Nederland . Door de 

afdeling Sociale Zaken van de gemeente  wordt al na 3 weken een persoonlijk profiel scan gemaakt 

van de statushouder en volgt een brede intake. Als opleidingsniveau, werkervaring, kennis. talenten en 

gezondheid in beeld zijn gebracht volgt een sluitende aanpak in de vorm van opleiding, werk, partici-

patie of extra zorg/begeleiding. 

Doel is dat iemand na twee jaar deel heeft aan de samenleving. 

De gemeente vindt het daarom ook erg belangrijk en stimuleert sterk dat bewoners rond een locatie 

vrijwilliger worden om statushouders te begeleiden.  

 

Alle omwonenden krijgen een brief als een nieuwe locatie geopend gaat worden. 

Mw. Olvers pleit voor veel aandacht door de gemeente aan de onvrede onder bewoners in bijv. de No-

tenbuurt die zelf vaak niet veel inkomen hebben en in wiens buurt veel sociaal zwakkere bewoners 

worden gehuisvest. Een duidelijke en volledige informatievoorziening is minimaal noodzakelijk. 

Volgens dhr. Van den Muijsenberg is ook bij een maximum van 150 bewoners per locatie sprake van 

blokvorming. Hij pleit voor wat hij noemt een spikkeltactiek, vergelijkbaar met woongebouwen waar 

bijvoorbeeld zowel ouderen als studenten wonen. Dhr. De Jong kan hierop meedelen dat gemengde 

huisvesting ook een wens van de gemeente is en dat het in de toekomst ook zo zal gebeuren. 

Hij licht toe dat bij elke locatie geregeld omgevingsoverleg plaatsvindt waar ook omwonenden aan 

deelnemen en spreekt de hoop uit dat de bewonersorganisaties (b.o.´s)  zullen participeren in dat om-

gevingsoverleg en dat hij de kanalen van de b.o.´s mag gebruiken om informatie te verspreiden en 

vrijwilligers te werven. 

 

3. Stand van zaken  ´Bethel blijft´ 

Mw. Camfferman licht de stand van zaken toe. 

De Protestantse Gemeente ´s Gravenhage, de eigenaar van de kerk, wil het gebouw verkopen aan een 

projectontwikkelaar die op de plek een appartementengebouw wil neerzetten. 

Voor deze transactie moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. 
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De stemming in de gemeenteraad is om dat niet te doen. De stichting ‘Bethel blijft’ kan tot 1 juli een 

plan aanbieden waarin zij laat zien dat een alternatief gewenst, mogelijk en financieel haalbaar is. 

De stichting wil van de kerk een bruisend centrum maken voor Loosduinen en het een functie geven 

vergelijkbaar met theater Dakota. Zij heeft veel steun gekregen van bewoners en diverse organisaties. 

 

Het stadsdeelkantoor heeft de stichting gevraagd het initiatief te nemen tot een project t.b.v. ouderen.  

‘Vivendi’ is in februari in het clubgebouw van “Wings”aan de Mozartlaan gestart. 20 á 25 bewoners 

nemen gemiddeld deel aan de activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Bewoners, actief in ‘Bethel blijft’, stellen dat de kerk architectonisch waardevol is, dat de ontmoe-

tingsfunctie, die het gebouw had, gemist wordt en dat er weinig andere ontmoetingsplekken / buurt-

huizen van de toekomst in de omgeving zijn. De kerk en bijbehorende gebouwen zijn gesloten in 

2013 en daarmee zijn ook de ontmoetingsfuncties verdwenen. De kerk en haar omgeving verpaupert.  

Voor de financiering van de aankoop, de inrichting en de verbouwing van de kerk zijn er contacten 

met banken, fondsen en sociaal beleggers en is een crowdfunding gestart. Ieder kan zich aanmelden 

als donateur of vriend van de stichting. Er is veel aanbod van mensen die cursussen willen geven 

en/of ruimte willen huren. Men verwacht daarom de exploitatie  rond te krijgen. Er wordt 80 á 90.000 

euro per jaar aan inkomsten verwacht. Daarmee kan de aflossing van een lening betaald worden. Men 

baseert zich daarbij op een reële koopsom. 

In de gemeenteraad is onlangs gepleit om als gemeente een andere houding aan te nemen t.a.v. kerk-

gebouwen die niet meer als kerk in gebruik zijn. Met stichting VÓÓR Welzijn is overleg over het 

starten van een Sociaal Café en een leertraject. Met Wings is besloten de handen ineen te slaan want 

Wings moet haar huidige pand verlaten. 

Het plan voor de Bethelkerk wordt aangeboden aan de gemeentelijke Commissie Ruimte. 

Advies van de CL zal pas geformuleerd worden als het plan bekend is en financiële haalbaarheid en 

draagvlak onder bewoners overtuigend blijkt. 

 

4. Verslag vorige vergadering 18 april 2017 

Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: 

Pag. 1: Duurzaamheid: de informatie is opgestuurd naar alle bewonersorganisaties (b.o.’s) en staat op 

de website met links naar alle brochures. Morgen staat dhr. Massing op de Loosduinse markt. 

Pag. 2: Gemeentelijke projecten: mw. El Adlouni  heeft van mw. Ligtvoet informatie op papier gekre-

gen over het vrijwilligersbeleid in Loosduinen, over het project Vrijwilligersacademie van PEP en 

over de scan van sportverenigingen in Loosduinen die ook Buurthuis van de Toekomst zijn. De in-

formatie wordt aan de b.o.’s gestuurd. De voorzitter stelt voor om tegelijk met Stichting VÓÓR na de 

vakantie mw. Ligtvoet uit te nodigen om een presentatie te geven over de Haagse Krachtprojecten.  

Pag. 3: Vitalisering van besturen: de voorzitter neemt hierover contact op met PEP.  

Pag. 4: De correspondentie met VÓÓR is nog niet van mw. Van den Hoek ontvangen. 

Pag. 5: * De brief over de algemene afvalbakken is verstuurd.  * De maatschappelijke index is toege-

stuurd.  * Mw. El Adlouni stuurt de uitvoeringsplannen 2017 naar de CL. 

 

5. Enquête ‘Welkom in de wijk. Samen doen maakt het verschil’.  

Dhr. Meesters is niet aanwezig en er wordt besloten het onderwerp voor een volgende vergadering te 

agenderen. Dhr. Bergmans vertelt dat bij iedere bewoner in Houtwijk een kaart ’Welkom in de Wijk’ 

is bezorgd, met informatie over wanneer en  waar de bus van de bewonersorganisatie zal staan. De 

enquête is ingevuld door 28 mensen die langs de bus liepen toen deze bij Bokkefort stond.  Uit de re-

acties blijkt tevredenheid behalve over het winkelcentrum waarover ook al een advies verscheen 

o.b.v. een onderzoek door een student. Dit advies is rondgedeeld onder de aanwezigen van deze ver-

gadering. Het wijkberaad beraadt zich op de resultaten en hoe verder. Dhr. Driessen stelt voor om stu-

denten in het kader van een onderzoeksproject een goed opgezette enquête te laten uitvoeren. De nu 

gehanteerde methode biedt geen betrouwbare uitkomsten. Mw. El Adlouni weet dat er vraag is naar 

mogelijkheden voor studenten om onderzoek te doen op het gebied van openbare ruimte. 
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6. Mededelingen DB 

- Op 27 juni is het CL symposium. Alle b.o.´s worden opgeroepen aandacht te geven aan de uitno-

diging om juist ook 5 niet-bestuursleden af te vaardigen. 

- De gemeentelijke projectleidster voor het terrein van Wings komt bij het DB vertellen over de 

mogelijke bouwplannen voor het veld en het clubhuis. (De wijkberaden zijn altijd welkom bij de 

DB-vergaderingen op dinsdagmorgen.) 

- Het stadsdeelkantoor verhuist eind 2017 naar het gebouw waar de bibliotheek is gevestigd. 

 

7. Rondvraag/rondje bewonersorganisaties 

- Voorzitter: Het lukt maar niet om de kwartaalrapportages van VÓÒR te krijgen. Het DB van de 

CL heeft besloten om deze bij de gemeente op te vragen met een beroep op de Wet Openbaarheid 

van Bestuur. Mw. El Adlouni zegt toe in een volgende vergadering een presentatie te geven over 

de resultaten van 2016 en zij zal de kwartaalrapportages van VÓÓR steeds naar deze projectgroep 

sturen zodra deze door de gemeente zijn ontvangen. 

- Kom Loosduinen:* Drie bestuursleden van de b.o. zijn afgetreden. Er zijn 3 nieuwe kandidaat-

bestuursleden. * Op 17 juni zal weer de Puchdag zijn op het Loosduinse Hoofdplein. 

- Stadsdeelkantoor: * Op 8 september vindt ´Goed voor Elkaar´, een symposium over de WMO,  

plaats op het Loosduinse Hoofdplein. Mw. El Adlouni stuurt informatie aan allen.  * Met de laat-

ste  koffiekarronde wilde het stadsdeelkantoor meer zichtbaar worden voor de bewoners. O.a. 

kwam naar voren dat bewoners overlast ervaren van mensen met verward gedrag. 

- Houtwijk: * 17 juni vindt de Midsummernightparty plaats en 14 juni de Buitenspeeldag.  * De 

Jeugdraad heeft het initiatief genomen tot een enquête over veiligheid rond Bokkefort en tot een 

wijkschouw samen met de politie. 

- Nieuw-Waldeck: * Eveneens op 14 juni zijn in het kader van Buitenspeeldag allerlei activiteiten.  

* Weinig bewoners bezoeken de bewonersvergaderingen van het wijkberaad. Daarom is nu twee 

keer per week de mogelijkheid om in De Geest te eten. In de uitnodiging om te komen eten staat 

ook dat het bestuur die gelegenheid wil gebruiken om met bewoners in gesprek te gaan over het 

wonen in Nieuw-Waldeck. 

- Bohemen, Waldeck en Kijkduin:  * De bewonersorganisatie is druk met de vele bouwprojecten. 

De inspraakprocedure m.b.t. plannen voor de Narcislaan loopt nu. De eerste fase voor de bouw 

van het nieuwe winkelcentrum en hotel in Kijkduin start in november/december. De discussie gaat 

ook over hoe bewoners zo min mogelijk overlast ondervinden. 

- Notenbuurt: Mw. Olvers wil graag de voortgangslijst voor de projectgroep ROV ontvangen om 

deze van een betere indeling te voorzien. Dhr. Van den Muijsenberg legt het voor aan het DB. 

 

8. Sluiting 

Met dank aan allen voor inbreng en aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Acties: 

- De informatie van mw. Ligvoet over het vrijwilligersbeleid, de Vrijwilligersacademie en over de 

scan Buurthuizen van de Toekomst wordt aan de b.o.’s gestuurd. 

- De voorzitter stelt voor om tegelijk met Stichting VÓÓR na de vakantie, mw. Ligtvoet uit te nodi-

gen om een presentatie te geven over de projecten van Haagse Kracht.  

- Vitalisering van besturen: de voorzitter neemt hierover contact op met PEP.  

- Mw. El Adlouni stuurt de uitvoeringsplannen 2017 naar de CL. 

- Mw. El Adlouni zal een presentatie geven over de resultaten van VÓÓR over 2016 en zij zal de 

kwartaalrapportages van VÓÓR steeds naar de projectgroep WB sturen zodra deze door de ge-

meente is ontvangen. 

- Mw. El Adlouni stuurt informatie over het WMO symposium op 8 september in Loosduinen aan 

allen. 

 


