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    Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en  

    Beheer (WB), dinsdag 14 mei 2019, aanvang 19.30 uur,  

    locatie: de Henneberg. 

 
Aanwezig:    mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), mw. M. el Adlouni, gemeente Den 

Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen (SDK), dhr. S.J. Brinkhorst, Wijkvereniging & 

Wijkberaad  Bohemen-Waldeck-Kijkduin, dhr. R.M. Sikking, Wijkberaad Nieuw 

Waldeck, mw. T. Zee, St. Bewonersoverleg Kraayenstein, mw. M. Burgmeijer-

Sarijoen, St.Bewonersoverleg Kraayenstein, dhr. S. Develing, KOM Loosduinen, dhr. 

L. van den Dobbelsteen, KOM Loosduinen, dhr. S. Esser, Seniorencollectief, mw.Y. 

Hartman, Wijkberaad Houtwijk, mw. M. Brand, Wijkberaad Notenbuurt en mw. O. 

Vrolijk, verslag.  

Genodigden i.v.m. agendapunten: mw. M. Segon-Gijben, Stek – voor Stad en Kerken, 

mw. M. Herlé, Sociale supermarkt en mw. G. Versteeg, Wende Uitvaartverzorging en 

mw. S. Badon-Ghijben, Storm Uitvaartverzorging.   

Afwezig:  dhr. M. Clijsters, Helpdesk Geldzaken 

 

1. Opening 

Voorzitter mw. Griffioen-Van den Hoek opent de vergadering om 19.30 uur en heet de 

aanwezigen welkom. De kinderraad van Houtwijk introduceert zich en de kinderen geven aan 

met welke projecten ze bezig zijn. Alvorens wordt overgegaan tot de behandeling van de 

agenda, introduceert mw. van den Hoek de nieuwe leden van de projectgroep Welzijn en 

Beheer en de gasten van deze vergadering.  

2. Mededelingen, vaststelling agenda 

- Agenda punt 4: dhr. Clijsters, helpdesk geldzaken heeft afgezegd. 

- Media probleem in Loosduinen: dhr. Sikking heeft een brief naar WB gestuurd om het 

media probleem onder de aandacht van de bewonersorganisaties en de Commissie 

Loosduinen te brengen. Hij heeft een reactie van stadsdeel directeur Harm Benthem 

gekregen dat deze een alternatieve oplossing aan het zoeken is. Sinds de Loosduinse krant 

definitief stopte, ontstond er een vacuüm om de bewoners in Loosduinen te verbinden. 

Alle bewonersorganisaties hebben eigen blaadje en ze hebben behoefte aan een 

mededelingskrant. Hij wil een discussie op gang brengen over hoe een mededelingskrant 

voortgezet kan worden. Actie: Commissie Loosduinen.    

3. Verslag vergadering van 5 maart 2019  

Het verslag wordt goedgekeurd met de wijziging dat op pag 1:  het bezoek bij Domotica 

woning is op 7 juni gepland.  

Rapport PEP op pag 3: mw. El Adlouni heeft de eerste actie al uitgevoerd. Voor de tweede en 

derde actie neemt ze contact op met de betrokken mensen van PEP. Ze adviseert de WB 

leden, en dan vooral de nieuwe bestuursleden, om de cursus van PEP te gaan volgen. 

4. Helpdesk Geldzaken: dhr. M. Clijsters heeft afgezegd.  

 

5. Stek – voor Stad en Kerk 

Mw. Segon-Gijben van Stek wordt door de voorzitter welkom geheten. Ze heeft veel 

vrijwilligerswerk voor  Stek in Loosduinen en in de omgeving gedaan. Mw.  Segon-Gijben 

geeft een introductie over de activiteiten van Stek in Loosduinen.     
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Dagopvang plus is een wekelijks terugkerende activiteit. Dat doet Stek samen met cliënten 

van de stichting Middin, deze activiteit is voor ouderen en moeders met kinderen. Door de 

activiteiten van Stek kunnen ze met elkaar in contact komen. Ze kennen elkaar en ze helpen 

elkaar, bijvoorbeeld; ouderen zijn ziek dan bezoeken de moeders hen en andersom.  

Vakantie voor ouderen met kinderen: verder verzorgt Stek activiteiten voor ouderen en 

kinderen in de vakantie. Kinderen die het minder hebben, krijgen daardoor een kans een leuke 

tijd te hebben.  

Een maatjesproject:  dat heet ‘Blijf je nog even’. Vrijwilligers gaan op bezoek bij ouderen om 

een praatje te maken. Vrijwilligers van Stek zijn gekoppeld aan de vrijwilligers in de wijk.  

Samen koken- samen delen: een keer per maand wordt dit kookproject georganiseerd voor 

wijkbewoners. 

Mw. Segon-Gijben heeft aan dat ze een groter netwerk nodig hebben en ze zijn vooral op 

zoek naar moeders uit het maatjes project. De voorzitter dankt mw. Segon-Gijben voor de 

toelichting en haar aanwezigheid. Ze spreekt af om in het najaar nog eens contact te hebben.  

6. Sociale supermarkt: Mariët Herlé 

De Sociale supermarkt is een project dat aan mensen die in de voedselbank zitten de 

mogelijkheid geeft om zelf hun eigen voedsel te kiezen.  

Presentatie van Mariet Harle over de sociale supermarkt 

Volgens de armoede monitor van 2016 leven 3258 huishoudens (18% van alle huishoudens) 

onder het sociaal minimum en 50% van de huishoudens heeft al langer dan 3 maanden 

schulden bij minimaal 3 schuldeisers. De voedselbank Haaglanden doet al 15 jaar uitstekend 

werk met hulp van uitdeelpunten. Maar de voedselbank ziet zelf de begeleiding niet als hun 

kerntaak. Daarom is de Sociaal supermarkt opgericht waar mensen hun eigen voedsel binnen 

een bepaald budget kunnen kiezen.  

De wagens van Kies staan op 3 locaties in Den Haag: Bokkefort in Loosduinen, de 

Exoduskerk en de Shalomkerk. De vrijwilligers van Kies zijn getraind en staan klaar om in 

gesprek te komen met de cliënten. Dat leverde in de afgelopen tijd veel positieve resultaten 

op. Onderwerpen zijn o.a. ziek geweest, in het ziekenhuis geweest, slachtoffer geworden van 

extreme geweld, wil vrijwilligerswerk doen, is vrijwilliger geworden, werkloos en wil 

werken, werk gevonden m.b.t Kies, moet werken, werkt, verwezen naar hulp organisaties. Nu 

is de Sociale supermarkt bezig met het werven van nieuwe cliënten, om die reden komen ze 

regelmatig in gesprek met de landelijke voedselbank, geven ze presentaties aan verwijzers en 

proberen ze bezoekers naar de facebook te trekken.  

De voorzitter dankt mevrouw Herle voor de toelichting en haar aanwezigheid. De 

wijkberaden willen in contact komen met de sociale supermarkt om deze te bezoeken.  

7. Wende en Storm uitvaartorganisatie 

De Loosduinse uitvaartverzorgers, mw. Versteeg van Wende Uitvaartverzorging, en mw. 

Badon-Ghijben van Storm Uitvaartverzorging zijn uitgenodigd om een gesprek over ‘sterven 

in Loosduinen’ te voeren.  Bij de voorbespreking met het dagelijkse bestuur van de commissie 

kwamen een aantal onderwerpen rond uitvaart naar voren. 

In uitvaartland is het sowieso moeilijk dat je voor een eenvoudige uitvaart gaat. Bij een 

eenvoudige uitvaart zijn er weinig mensen betrokken en je wilt eigenlijk niks. Alle soorten 

uitvaart bestaan uit vaste ingrediënten: iemand wordt opgehaald, opgebaard in een kist, 
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rouwbezoek komt, kaarten worden verzonden en het lichaam wordt naar de begraafplaats of 

het crematorium gebracht. Dat kun je eenvoudig noemen maar dat kost al veel. Je kunt 

natuurlijk wel zeggen dat je bij het crematorium in het gebouw kunt komen of dat je alleen 

maar de kist brengt naar de daarvoor bestemde deur. Afscheid wordt op een andere manier 

gehouden dus ergens anders of niet zelfs. Het verschil tussen wel of niet binnen komen is 600-

800 euro en dit bedrag is voor het gebruik maken van de Aula en de ontvangstkamer. Als je 

dit in de kerk wilt doen, wordt de overledene naar de kerk overgebracht en de kerk kost ook 

geld.  

- Zijn er meer kosten verbonden aan begraven dan aan cremeren?  

Het ligt aan een aantal dingen: zou je je eigen graf willen, hoeveel jaar moet de begraafplaats 

behouden blijven, moet er een nabestaande worden bijgezet. We hebben in Loosduinen een 

gemeentelijke begraafplaats, Sint Jozef Katholieke begraafplaats en Abdijkerkhof. Daar 

hebben ze allemaal eigen regels en eigen kosten. Er zijn wel verborgen kosten. Voor 1800 kun 

je al een graf kopen voor 3 personen. Als je in Rijswijk woont, 7 km verderop,  dan kost het 

3700 euro. Om die reden kan de begrafenis in de kerk makkelijk 10.000 euro kosten.  

- Wat is het verschil tussen de 2 soorten verzekeringspolis natura en verzekeringsbasis? 

Je betaalt premie p/m dat hoeft niet anders te zijn dan de geldpolis. Maar bij de geldpolis staat 

er dat je spaart voor een uitkering voor een bepaald bedrag, bij naturapolis staat er dat u een 

uitvaart met bijhorende producten krijgt. Wende uitvaartverzorging zit bij Dela. Heb je een 

delapolis dan kom je niet voor de Haagse duinen in aanmerking. Dan betaal je een particulier 

bedrag. Als je lid bent van de Cuvo dan betaal je minder voor de Haagse duinen. Dat is het 

grote verschil met naturapolis.  

-  Aan welke organisatie is Ardanta gekoppeld, want die hebben geen eigen 

ondernemingen?  

Nee, dat is echt een dienstpolis, die komt dan bij een uitvaartonderneming en die dient dan de 

nota in en voor wat deze geleverd heeft. Je mag dus zelf je ondernemer kiezen, dan zoeken zij 

een uitvaartbedrijf voor je uit. Monuta, Dela en Yarden blijf je bij die organisatie.  

- Vanaf geboorte hebben mijn ouders een polis voor mij afgesloten met 2000 gulden. Is dit 

nog steeds geldig? Waar kan ik dit zien?  

Je kunt het navragen aan het verbond van verzekeraars en op www.oudepolis.nl. 

De voorzitter dankt mw. Versteeg en mw. Badon-Ghijben voor de toelichting en hun 

aanwezigheid. De wijkberaden willen een informatie bijeenkomst organiseren met de Wende 

& Storm Uitvaartverzorging.  

 

8. Rondje bewonersorganisaties 

Seniorencollectief: het meldpunt schulden is vandaag opgezet onder de toezicht van de 

gemeente. 

Wijkberaad KOM Loosduinen: aanstaande donderdag is er een bewonersvergadering, 

afgelopen zaterdag is de bloemenroute met groot succes georganiseerd. Vanmiddag is er 

inloop in de Molen, op 8 juni is de Puchdag georganiseerd.  

Wijkberaad Notenbuurt: Pasen is gevierd met groot succes. Het was erg motiverend voor de 

beginnende wijkorganisatie dat iedereen het leuk vond. 

http://www.oudepolis.nl/


- 4 - 
 

St. Bewonersoverleg Kraayenstein: zijn met het Dickensfestival van 21 december bezig. Mw. 

Burgmeijer-Sarijoen is bezig met de sponsormap en alles daaromheen. Op 6 juli wordt er een 

buurt bbq georganiseerd.  

Wijkberaad Houtwijk: heeft een tijdje geleden hun algemene vergadering gehad. Op 22 juni is 

er een midsummer party. 

Wijkberaad Nieuw Waldeck: muziekkrant werd gemaakt voor 40 jaar bestaan van Waldeck 

en verspreid onder Waldeck. Op de achterzijde van het bladje staat het programma van dit 

jaar. Mw. Griffioen-Van den Hoek verzoekt dat krantje te sturen naar andere wijkorganisaties 

en om het programma op de website van CL zetten. Actie: secretariaat CL.  

SDK: mw. el Adlouni heeft met Florence zorgaanbieder gesproken en ze was zeer onder de 

indruk. Er kan een pas aangevraagd worden, dan kun je lid worden van Florence en dan kun je 

gebruik maken van allerlei faciliteiten o.a. administratieve ondersteuning, boodschappen 

service, computer hulp, hovenier hulp etc. Mw. el Adlouni heeft eerder met de voorzitter 

besproken dat Florence zal uitgenodigd worden voor de volgende vergadering zodat ze een 

presentatie kan geven. Actie: secretariaat CL.  

9. Rondvraag 

Dhr. Sikking van Wijkberaad Nieuw Waldeck: binnen Nieuw Waldeck is zeer verontrust 

gereageerd op het verdwijnen van de loketten bij Stadsdeelkantoor. Hij krijgt heel sterk de 

indruk dat wij als Commissie Loosduinen en heel Loosduinen gewoon opgeslokt worden 

binnen dat gemeente gedoe. Wat is de rol van Commissie Loosduinen? De voorzitter 

antwoordt dat de CL een convenant heeft met de gemeente. In dat convenant staat heel 

duidelijk dat de CL de enige commissie in heel Den Haag is die gevraagd en ongevraagd 

advies kan geven aan de raad en burgemeester en het is zelfs zo dat als de raad een beslissing 

neemt zonder dat daar de CL in gekend werd, dat die beslissing soms worden teruggedraaid.  

- Het verdwijnen van loketten is een beslissing geweest door de raad. Is de CL daar ooit in 

gekend geweest?  

Er wordt hard aan gewerkt, we hebben nu als commissie een heleboel gespreken met alle 

raadsleden en fracties gehad. Ze hebben in de ondernemingsraad besproken dat er nog 2 

loketten dicht moeten in Den Haag. We waken er erg voor, we hebben van alle kanten 

gekeken hoe we Loosduinen op de kaart kunnen zetten. Maar we kunnen niet altijd alles 

tegenhouden.  

- Hoe is het wederzijdse verkeer? Is er niemand namens CL die bv naar de gemeente is 

geweest om te lobbyen?  

Dat gebeurt wel, dhr. van Elst, Voorzitter van het projectgroep Ruimtelijke ordening & 

Verkeer zit bijna de hele week op het stadshuis, hij kent iedereen. Als er iets speelt, dan zitten 

wij regelmatig bij de wethouder, raadsleden, bestuursadviseur. We hebben hele korte lijntjes. 

De voorzitter nodigt iedereen op dinsdagochtend uit om een keertje bij DB te voelen wat er 

allemaal speelt.  

 

10. Sluiting 

De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 21.45 uur. 

 

Volgende vergadering: 18 juni 2019, aanvang 19.30 uur in de Henneberg te Loosduinen. 

 


