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Werkgroep communicatie [WG Comm]
(CONCEPT) verslag en evaluatie locatie B (vanuit De Geest)
datum 2 oktober 2011 versie 0.1
Onderwerp: verslaglegging en evaluatie snoei en bloeiactie 2011.
1.

Algemeen
Voorbereiding
De snoei en bloeiactie was vroegtijdig gepland door Stichting BOOG in 2011 en gecommuniceerd
met stadsdeel Loosduinen en wijkberaad Nieuw Waldeck. Begin september werd aangegeven
dat een “bewonersinitiatief Paganini” nog uitgevoerd diende te worden en het voorstel was om
dit ook op 1 oktober uit te voeren.
Op 21 september 2011 is overleg gevoerd over de invulling, verdeling van taken en facilitaire
ondersteuning. [zie gespreksnotitie 21092011].
In grote lijnen werd afgesproken dat gewerkt zou worden vanuit Paganinistraat en De Geest.
bekendheid aan de actie wis gegeven via website NW, Muzik(r))antje huis aan huis NW en de
media. Op 25 september 2011 is een “vernieuwd” persbericht verzonden.

2.

Uitvoering
a. Paganinistraat (locatie A), aanvang 09.30 uur
Initiatiefnemer en voorbereider project de heer Peter Hofland. Uitvoering op 1 oktober met
ca 20 buurtbewoners en ondersteuning vanuit Stadsdeelkantoor Loosduinen, de heer John
Meijer/mevrouw Centia Tieleman (groenvoorziening).
b. De Geest (locatie B), aanvang 10.00 uur
i. - 17 ’formeel’ opgegeven deelnemers (daarnaast werden de enthousiastelingen
geholpen door buurtbewoners)
- 3x wijkberaad leden
- 1x vertegenwoordiger Stichting BOOG 9tevens voor locatie A)
- 1x vertegenwoordiger “groen” stadsdeel Loosduinen, met uitrusting
- 3x vertegenwoordigers wijkberaad
- 1x coördinator (werkend en verslaglegging, foto’s enz.)
ii. Werklocaties
- Strausslaan nabij nummer 295
- Strausslaan nabij nummer 150
- Eric Satieplantsoen nabij nummer 15
- Hector Berliozstraat
- Hector Berliozkade
- Georges Bizetstraat, nabij school
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c.

Omstandigheden
Warm zomerweer

3. Evaluatie vanuit deelnemers locatie De Geest
a. Wat ging goed;
- Catering op werklocatie
- Beschikbaarheid goed materiaal
- Uitstraling naar buurt/wijkbewoners
- Stijging aantal deelnemers.
b. Wat zou beter kunnen;
- Meer deelnemers
- Communicatie ‘snoei- en bloei’ actie naar wijkbewoners als aparte aankondiging (niet
tussen het ander nieuws). Daarin ook verwerken wat is er bereikt.
- Huidige deelnemers kunnen “promoten” in hun directe omgeving
- Meer aandacht voor procedure “adoptie groen” naar bewoners (o.a. op website)
- Meer samenwerking in de uitvoering met stadsdeel (groen), om het “samen” doen te
benadrukken (voorbeeld groepje vrijwilligers met daarbij plantsoenendienst werker met
(zwaardere) middelen die en bepaalde klus gaan klaren.
- Direct opruimen groen, zodat het werk afgesloten kan worden met een directe ‘schone”
omgeving wat belangrijk is voor de uitstraling van het geleverde werk. Tevens benadrukt dit
nog eens de samenwerking tussen overheid en burgers.
c. Opmerking(en)
- Bezien of dit niet 2x p/j zou moeten plaatsvinden (voor en najaar)
- Bezien of er belangstelling is voor het oprichten van een werkgroep “groen” (mailing,
website, nieuwsbrief)
NB: 3 personen hebben belangstelling getoond vanuit de groep.
- Opnemen in actieplan 2012
- Een speciaal aangestelde functionaris voor het maken van foto’s
4. Afronding en borging voortgang
a. Wijkberaad Nieuw Waldeck: Verslagleggingen archivering
- Vastlegging verslag en evaluatie snoei- en bloeiactie (na commentaar ronden)
- Deelnemerslijst locatie B (de Geest)
- Brief naar deelnemers (wie wat waar hoe en wanneer op 1 oktober)
- Opgestelde persbericht 25 september 2011
- Gespreksnotitie overleg 21092011
b. Wijkberaad Nieuw Waldeck: Verwerking evaluatiepunten (opstellen acties) overleg met
Stichting BOOG en stadsdeel Loosduinen.
c. Wijkberaad Nieuw Waldeck: Verslaglegging op website Nieuw Waldeck
d. Wijkberaad Nieuw Waldeck: Bericht (z.s.m.) naar media uitvoering Nieuw Waldeck snoei- en
bloeiactie 1 oktober 2011.
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