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    Verslag van de vergadering Projectgroep Welzijn en  

    Beheer, d.d. 28 januari 2020, aanvang 19.30 uur,  

    locatie: de Henneberg. 

 

 

Aanwezig: mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter), dhr. Sikking. Nieuw Waldeck, dhr. 

L. v.d. Dobbelsteen, KOM Loosduinen, dhr. H. Esser, Seniorencollectief, mw. M. 

Brands, mw. P. Weeda, beiden BO Notenbuurt, mw. F. Beeloo-Planken, 

Wijkberaad Houtwijk, mw. M. Adlouni, mw. O. Vrolijk (verslag), beiden 

gemeente Den Haag.  

 Genodigden i.v.m. agendapunten: Youri Bekker (stagiaire Houtwijk). 

 Toehoorders: mw. A. Frey (vertegenwoordiger CDA) en dhr.D.Smit, gemeente 

Den Haag. 

Afwezig m.k.: dhr. S.J. Brinkhorst, dhr. S. Develing en mw.Y. Hartman-V.d. Ark. 

 

1. Opening. 

Mw. Griffioen-Van den Hoek, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen 

welkom. Ze bedankt de leden voor de goede inzet van het afgelopen jaar.  

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen. 

Het “Tegelweetjesproject” is toegevoegd aan de agenda.  De agenda wordt vastgesteld met deze 

aanpassing.  

Mededelingen: 

- Mw. Petra Weeda vertegenwoordigt voortaan de Notenbuurt bij de projectgroep Welzijn en 

Beheer. 

- Mw. Adlouni is tijdens het kerstdiner van “Resto van Harte” een voormalige Loosduiner 

tegengekomen. Hij heeft  samen met z’n vrouw jarenlang in Loosduinen gewoond en hij 

heeft bewust gekozen voor deze bijeenkomst, in de hoop dat hij daar Loosduiners tegenkomt. 

Een suggestie is om hem voor de Puchdag uit te nodigen.  

 

3. Verslag van vorige vergadering 12 november 2019. 

Tekstueel: het verslag van 12 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de 

notuliste.  

Naar aanleiding van het verslag:  

Pag. 1, Domotica: er wordt tijdens de WB vergadering gezegd dat de Bewonersorganisaties een 

bezoek kunnen brengen aan de Domitica woning in Escamp. Wat gaan de Bewonersorganisaties 

ermee doen in Loosduinen en hoe kunnen ze dat vertalen naar de mensen die hier wonen? Zijn er 

dingen die we hier in Loosduinen gebruiken? – Dhr. Esser: dat is persoonlijk, je kan daar dingen 

uitproberen en kiezen. Je moet die dingen zelf betalen en sommige dingen kun je krijgen via de 

WMO.   

Pag 2, Afspraken: mw. Adlouni gaat voor begin maart een gesprek inplannen met Haagse 

jongerenambassadeurs. M.b.t het oprichten van de jongerenraad geeft mw. Adlouni aan dat de 

bewonersorganisaties naast de basissubsidies, projecten kunnen gaan indienen in het kader van 

Leefbaarheid en bewonersparticipatie.  

Pag 2, Sociale Kaart JMO: “Jeugdformaat” staat niet op de kaart terwijl die door een aantal 

scholen heel veel gebruikt wordt. Deze moet zeker aan de Sociale kaart toegevoegd worden.  

Actie: mw. Adlouni.  
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Pag 3, Bohemen, Waldeck, Kijkduin: op basis van data van bureau JB Leurens heeft Voor 

Welzijn een onderzoek gedaan in Bohemen Meer & Bos, om te kijken hoe de stichting kan 

helpen om ouderen uit hun isolement te halen. De mensen die in een isolement leven worden niet 

echt makkelijk bereikt.  

Mw. Frey deelt mee dat de gemeenteraad de halfjaarlijkse rapportage van jeugdzorg heeft 

besproken. Er is ooit een motie ingediend door de PvdA en ondersteund door het CDA en andere 

politieke partijen over het belang van het op bezoek gaan bij 75+. Mw. Adlouni geeft aan dat de 

75+ in Loosduinen krijgen bezoek van getrainde vrijwilligers. 

KOM Loosduinen heeft ook een bijeenkomst georganiseerd om te kijken hoe ze oudere mensen 

kunnen helpen? In februari komt de 2
e
 sessie.  

Pag. 5, Seniorencollectief: informatie over het Seniorencollectief is nog niet per post gestuurd, 

het secretariaat CL heeft het vandaag op papier gekregen.  

 

4. Tegelweetjes  

Mw. Griffioen-Van den Hoek heeft onlangs een gesprek gehad met het Tegelweetjes project. Er 

is wat geld vrij gekomen waarmee we 50-75 tegelweetjes in Loosduinen kunnen realiseren. 

Tegelweetjes is een project om stoeptegels met een QR code te realiseren. Als je op de QR code 

kijkt dan zie je bijvoorbeeld wat er in die straat is gebeurd. Op de QR code kun je 250 karakters 

kwijt en die kan je doorlinken naar een website. De vraag is natuurlijk hoe gaan we het hier in 

Loosduinen opzetten?  

Er wordt afgesproken: 

- Een werkgroep met 5-6 mensen opstellen. Ze kunnen informatie met elkaar delen en gaan 

kijken waar informatie over wordt gegeven? 

- De leden van de werkgroep Welzijn en Beheer gaan het met hun eigen Wijkraad bespreken 

en de namen doorgeven van de personen die in de werkgroep willen plaatsnemen. 

- Voorstel is om dit binnen 2 maanden te realiseren.  

Gesuggereerd wordt:    

- I.v.m 75 jaar bevrijding tegelweetjes neer te leggen.  

- Aankondiging in de Posthoorn plaatsen. 

 

5. Manifest  

De Commissie Loosduinen gaat het manifest aanpassen, daarin komt ook duurzaamheid als een 

onderwerp. We gaan in het komende jaar vanuit het Manifest hier aan werken. Het hoofd thema 

van dit jaar vanuit het Manifest is “de jeugd” maar laten we vooral de anderen niet vergeten: 

eenzaamheidbestrijding, veiligheid, sociale cohesie en cultuur.  

Mw. Griffioen-Van den Hoek verzoekt dat iedereen het Manifest bestudeert. Wat de 

Bewonersorganisatie daarmee zouden kunnen/willen doen?   

 

6. Het opstellen van Instagram account   
Youri Bekker heeft er één voor Houtwijk aangemaakt. Door Youri Bekker wordt uitgelegd hoe 

je jongeren kunt bereiken via Instagram: 

- Hashtag gebruiken voor meer bereik.  

- Korte berichten met hashtags plaatsen: # jongeren # Den Haag # Loosduinen # strand. Als je 

Den Haag gebruikt heb je meer bereik in heel Den Haag. Iedereen die het woord jongeren 

zoekt tikt  # jongeren. 

- Zorgt voor een goede/interessante titel voor jongeren. 
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Discussie en suggestie rondom het opstellen van jongerenraad en het bereiken van jongeren: 

- Bewonersorganisaties kunnen een feest voor jongeren organiseren en daarover een bericht in 

hun Instagramaccount posten.  

- Dit jaar bijvoorbeeld: jongeren stil staan bij de 75 jaar bevrijding. De scoutingsgroep is altijd 

aanwezig bij de herdenking. Op die manier kun je meer jongeren bereiken.  

- Er was een vrouw aanwezig bij de laatste ledenvergadering van KOM Loosduinen die een 

jongerenraad KOM gaat opzetten. In de volgende vergadering geeft ze status daarvan.  

- Welzijnsorganisatie heeft dit jaar een opdracht gekregen om jeugdraden te formeren uit 

groepen 7 á 8 voor KOM Loosduinen, Nieuw Waldeck en Houtwijk.  

- Kinderen van jongerenraad Houtwijk zijn 10-12 jaar oud. Houtwijk heeft  een puberpanel in 

het leven geroepen via de WhatsApp tijdens het 25 jarige bestaan van Houtwijk. De jongeren 

hebben een deel van het evenement georganiseerd o.a. schoonheidsspecialisten en een 

lasergame in het veld. Er waren daar ontzettend veel jongeren bij aanwezig.  

In de volgende vergadering geven de wijkorganisaties de status aan van het onderwerp jongeren. 

Jongeren staan constant op de agenda van de projectgroep WB. 

 

7. Subsidieregeling 2020 

Mw. Adlouni geeft aan dat er een aantal veranderingen zijn in de subsidieregeling 2020. In 

Loosduinen hebben we subsidieregelingen Leefbaarheid & Bewonersparticipatie. De initiatieven 

van de bewoners worden door dit budget ondersteund. Dit budget komt ook op de basissubsidie. 

Enkele veranderingen zijn: 

- Initiatief van een natuurlijke persoon wordt gesubsidieerd tot max € 750. Je hoeft daarvoor 

geen organisatie te hebben. 

- De subsidie is nooit structureel van aard. 

- De gemeente vraagt aan de initiatiefnemers om sponsors (financiers) te zoeken bijvoorbeeld 

winkeliersvereniging en fondsen. 

- Subsidie is bedoeld voor kleinschalige bewonersinitiatieven die bijdragen aan de bevordering 

van cultuur, welzijn, participatie, leefbaarheid en veiligheid. 

- De gemeente heeft normbedragen vastgesteld: voor een straatfeest € 750, voor een buurtfeest  

€ 1.500 en voor een wijkfeest  € 5.000. 

- Buurtkamers worden ook betaald door de gemeente. Hier is een budget van  €5000 aan 

gekoppeld: € 2500 voor activiteiten en  € 2500 voor het onderhoud. 

- Bij de aanvraag moet je het doel van de activiteiten duidelijk stellen en dit moet een bijdrage 

leveren aan de wijkagenda, uitvoeringsplan en wijkprogramma’s. 

- Sociale ondernemers en ZZP’ers kunnen ook een aanvraag indienen. Dat is een soort van 

opdracht verstrekking.  

Volgend jaar zullen er drie subsidieregelingen gemaakt worden, namelijk, subsidieregeling voor 

wijkbussen, subsidieregeling voor maatschappelijke ondernemers en ZZP’ers en nieuwe 

beleidskader bewonersorganisaties. Vorig jaar is er een bijeenkomst Beleidskader 

bewonersorganisaties geweest met alle bewonersorganisaties van de hele stad. De gemeente wil 

nu graag een werkgroep formeren met bewonersorganisaties ook op het stedelijk niveau. 

Bewonersorganisaties krijgen binnenkort de uitnodiging.  

Vragen m.b.t subsidieregeling: 

- Zo’n feest als Dickens kun je niet redden met € 5.000. Dickens is geen wijkfeest het is een 

Stadsdeelfeest dat ongeveer 8000 mensen trekt. De organisatoren van het festival hebben 

eigenlijk aan anderen gevraagd of ze kunnen meefinancieren maar het was niet genoeg om 

alle kosten te dekken. We hebben in totaal  € 26.000 uitgegeven. Hoe kunnen we het bij 

elkaar krijgen? Mogen drie wijken het samen organiseren?  

Mw. Adlouni wil daarover een afspraak maken met de bewonersorganisaties.  

- In mijn wijk willen vier mensen op vier verschillende locaties Halloween organiseren. 

Mogen ze afzonderlijk subsidie aanvragen? 

Ja, ze kunnen daarvoor apart subsidie aanvragen als natuurlijke personen.  
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Mw. Griffioen-Van den Hoek deelt mee dat de CL een jaarabonnement van 

www.fondsenwerving.nl gaat nemen. Het mooiste van deze site is dat ze adviseren welke 

fondsen je kunt aanschrijven en hoe je een projectplan schrijft. De bewonersorganisaties kunnen 

er gebruik van maken. Daarnaast adviseert mw. Griffioen-Van den Hoek de 

bewonersorganisaties dat ze gebruikmaken van PEP. Er zijn veel mogelijkheden binnen PEP.  

 

8. Rondje Wijkorganisaties 

Nieuw Waldeck: net zoals de meeste wijken heeft Nieuw Waldeck personeelsproblemen omdat 

er weinig mensen actief zijn. De voorzitter gaat binnenkort weg en bestuur vervanging is nodig. 

We hebben heel veel tijd besteed om de jongeren te bereiken. We zijn nu bezig met het 

opknappen van de wijk. In feite zijn er een heleboel participatieprojecten ingezet terwijl het 

eigenlijk achterstallige onderhoud is.  

Notenbuurt:  we hebben een buurtwachter ingezet. Afgelopen nacht was er een autobrand 

geweest nadat de buutwachter in de wijk liep. Er is heel veel onrust in de wijk. We hebben een 

brainstormoproep gedaan, de hele buurtkamer zat vol met mensen. De buurtwachter is nog niet 

officieel. We hebben contact gehad met de wijkagent en met een aantal bureaus in Loosduinen 

voor advies. We willen een paar weken afwachten hoe het met de buurtwachters gaat. 

KOM Loosduinen:  

We gaan Loosduinen weer gezellig maken met de bloemenbaskets. In de Loosduinse uitleg 

worden ook 10 baskets opgehangen. We zijn er achter gekomen dat veel mensen niet weten waar 

“Pluk” zit. We brengen een paar mensen daar naar toe en onder genoot van koffie en thee gaan 

we uitleg geven. Bromfietsmeeting wordt weer georganiseerd. 

 

9. Rondvraag 

Mw. Griffioen-Van den Hoek verzoekt bewonersorganisaties of ze de activiteiten op de CL 

website willen zetten? Aan het eind van het jaar houden we een overzicht over wat er allemaal is 

gebeurt. Ze heeft een afspraak gemaakt met een dame van JMO om nog een keertje langs te 

komen over welzijnsaanbod in Loosduinen. Ze wil ook de kinderombudsvrouw uitnodigen voor 

de WB.  

Mw. Adlouni deelt mee dat een collega van haar in contact wil komen met de bewonersgroepen 

die daar aan willen werken. De collega kan tips en trucs geven hoe je je huis duurzaam kunt 

maken. We kunnen die persoon uitnodigen voor de komende WB. Actie: secretariaat CL.  

Dhr. Sikking zegt dat hij samen met het Stadsdeelkantoor en anderen een media platform willen 

opzetten. Op 4 februari is er een bijeenkomst. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die 

zich richt op de media in de wijken. Het is nu in een oprichtingsfase en ze willen elkaar 

versterken om de media in Loosduinen op een andere niveau te brengen.  

Verder deelt dhr. Sikking mee dat hij zich nu bezighoudt met activiteiten van Utopisten. Hij is nu 

ambassadeur van Seastanding institutie en gaat lezing geven. Hij gaat echt een andere weg 

inslaan dan de wijkorganisatie en daardoor besteedt hij minder tijd voor de wijkorganisatie.  

Mw. Griffioen-Van den Hoek zegt dat vorig jaar de wijkorganisaties heel veel informaties 

hebben gekregen van diverse sprekers. Er zijn een hoop vragen m.b.t. die informatie: waar 

hebben bewonersorganisaties behoefte aan? Hoe kunnen we dat specificeren?  

Ze verzoekt de leden om binnen hun organisaties te bespreken wat bewonersorganisaties gaan 

doen met al die informatie? Hoe breng je die informatie naar de bewoners? 

 

10. Sluiting  

 

De vergadering wordt met dank voor de inbreng gesloten om 21.50 uur. 

http://www.fondsenwerving.nl/

