Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck
Postbus 53140
2505 AC Den Haag
bezoekadres: Georges Bizetstraat 25
telefoon: 070 397 9606
e-mail: nieuwwaldeck@hotmail.com
www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl

CONCEPT verslag AB vergadering 24 februari 2015
Locatie: wijkcentrum De Geest
Aanvang: 19.30 uur

Bijlage 1: besluitenlijst
Bijlage 2: actielijst

Aanwezig: Henk de Valk (voorzitter), Cathi van der Kruit (penningmeester), Loe Holleman
(voorzitter Commissie Water)
Afmelding: Henk Snijder (coördinator BIT) en Wouter van den Ende (werkgroep Groen)
1.

Opening
De voorzitter opent om 19.45 uur de vergadering en memoreert het feit dat hij heeft vastgesteld
dat de laatste officiële vergadering van het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden op 7 april 2014
met een vervolg op 14 april 2014.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Inbreng Loe Holleman betreffende lezing bij het
Hoogheemraadschap over de waterkwaliteit op 2 maart a.s. wordt besproken bij punt 9.

3.

Mededelingen
De datum op de uitnodiging van 24 maart 2015 moet 24 februari 2015 zijn.

4.

Ingekomen stukken
Geen.

5. Vaststellen verslag AB-vergadering 13 januari 2014
De voorzitter deelt mee dat van de AB-vergaderingen op 7 en 14 april 2014 geen verslaglegging is
gemaakt, althans niet is terug te vinden. De (enige?) onderwerpen die op die vergaderingen op de
agenda stonden zijn de te nemen maatregelen na het vertrek op 1 maart van de secretaris Zeger
Brinkman geweest. In verband daarmee is het aanbod van Loe Holleman en Wouter van Elst om het
gat te vullen besproken.
Door het ontbreken van een verslag of verslagen is ook niet duidelijk of het verslag van 13 januari
2014 is goedgekeurd. Het verslag wordt dus (nogmaals) besproken en goedgekeurd. Van de actielijst
in bijlage 1 worden de punten 171 en 308 aangehouden en van punt 300 vastgesteld dat nog moet
worden nagegaan of dit is gebeurd.
6. Postbehandeling
Geen bijzonderheden.
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7. Bedrijfsvoering
a. Financiën
- Financiële administratie 2014 rond. Financieel overzicht gesloten bij de e-mail van de
penningmeester aan de AB-leden van 23 februari akkoord. Stukken kunnen naar kascommissie.
- Aanvraag activiteitensubsidie Buitenspeeldag LAK en Rossinilaan in behandeling bij wijkberaad.
- Basissubsidie Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt 2015 en subsidie BIT 2015 akkoord.
- Alle subsidieverantwoordingen tot en met 2013 goedgekeurd.
- Uitgestelde verantwoording subsidie werkgroep Buurtcontactpersonen Fonds 1818
afgehandeld.
b. Planning vergaderingen en activiteiten 2015
- concept jaarplanning akkoord. Data bewonersvergaderingen (laatste dinsdag van april en
laatste dinsdag van november) afgestemd met Stichting Activiteiten de Geest.
c. Secretariaat
- Samenwerking met administratief ondersteunster Petra de Jong met beider instemming begin
oktober 2014 beëindigd.
- Voorstel voor inschakeling administratieve ondersteuning op afstand door Monique de Valk
aangenomen. Het gaat hier om vrijwilligerswerk tegen vergoeding. Aanvang werkzaamheden
1 maart 2015. Eerste opdracht voorbereiding en opstelling inhoudelijk jaarverslag 2014.
8.

Projecten
a. Algemeen
Zie concept jaarplanning voor opsomming. Belangrijke activiteiten zijn de Buitenspeeldagen LAK
en Rossinilaan op 10 juni en 4 juli; een speldag op het Franse pleintje aan de Rossinilaan,
eveneens op 10 juni; een snoei- en bloeidag/onkruiddag op 20 juni en eventueel 26 september
en een bewonersvergadering met presentatie project Watertuinen eind april en eind november.
b. Wervingsactie vrijwilligers
Er is in de maand maart 2015 een grootschalige wervingsactie voor vrijwilligers voor de
werkgroep Buurtcontactpersonen en de BurenHulpCentrale (BHC) van VÓÓR Welzijn, uitgevoerd
door medewerkers van de Stichting VÓÓR Welzijn in samenwerking met het wijkberaad. Dit is
een variant op de terrasgesprekken die in 2012 en 2013 zijn gehouden in de wijk inclusief de
Tuinenbuurt. Informatie hierover is reeds per e-mail toegezonden.
c. Watertuinen
Zie agendapunt 9.
d. Generatietuin
Dit project is gestart op 26-11-2014 als initiatief van VÓÓR Welzijn om de exploitatie van de
wijktuin naast De Geest een educatieve vorm te geven. Na de startbijeenkomst op 26 november
is er op 13 januari 2015 een vervolgbijeenkomst geweest en is er op 3 maart a.s. weer een
bijeenkomst. Dit alles met het doel om de exploitatiedoeleinden vast te stellen en te bespreken
hoe de invulling van de exploitatie en de samenwerking moet verlopen.
e. Activiteitenplanning 2015 stadsdeelkantoor Loosduinen
In een ingelast gesprek na het uitvoeringsoverleg op 18 februari jl. met onze vertegenwoordiger
bij het stadsdeelkantoor Marc Molenkamp is de zorg van het wijkberaad uitgesproken over de
tijdige uitvoering van de in het programma opgenomen actiepunten. Het is namelijk gebleken
dat genoemde kwartalen waarin de actiepunten volgens de planning moeten worden/zijn
uitgevoerd, niet worden aangehouden en zelfs ruim gepasseerd zonder dat daar enige
communicatie tegenover staat. Zelfs bij gerichte vragen over de uitvoering wordt in de reguliere
overleggen met het stadsdeelkantoor geen duidelijk antwoord gegeven. De vertegenwoordiger
van het stadsdeelkantoor is meegedeeld dat het wijkberaad deze gang van zaken niet meer
accepteert en strikt zal toezien op een adequate uitvoering van de opgenomen actiepunten
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f. Modernisering en opschoning website
In juni vorig jaar heeft Roger Markus, een wijkbewoner en mede-organisator van de
Buitenspeeldag aan de Louis Armstrongkade als reactie op een oproep in het Muzik(r)antje voor
een webmaster aangeboden de website in een ander, moderner, jasje te steken. Het wijkberaad
is op dat aanbod ingegaan. Om de vaart er in te houden en nieuwe ideeën aan te trekken heeft
op voorstel van Henk Snijder op 21 januari van dit jaar een gesprek plaatsgevonden met Henk
Oosterhuis van The Online Factory. Zij houden zich bezig met het ontwerpen en het beheren van
websites. Naar aanleiding van dat gesprek en het feit dat Roger Markus en het bestuur het
ontbreekt aan goede ideeën voor het moderniseren van onze website, heeft het DB besloten
met dit bedrijf in zee te gaan. Bij het stadsdeelkantoor zal daarom subsidie worden aangevraagd
voor dit websiteproject, dat bestaat uit een eenmalige beoordeling en advisering van de website
en aansluitend procesbegeleiding voor één jaar. Aanwezigen gaan mee met dit voornemen.
9.

Voortgang werkgroepen
a. Commissie Water
- voortgang project Watertuinen gaat voorspoedig. Door de projectgroep zijn negen ideeën voor
de aanleg van een watertuin aangedragen. Hiervan zullen er waarschijnlijk vijf na afronding aan
bewoners Nieuw Waldeck en gemeente worden gepresenteerd.
Voorstel omzetting naam Commissie Water in werkgroep Water aangenomen.
b. BIT
- E-mail met positieve evaluatie Oud & Nieuw viering Nieuw Waldeck.
- Planning voor structureel overleg op het politiebureau nog niet bekend.
- Planning BIT-bijeenkomsten nog niet bekend.
- In maart nieuwe (vervolg)opleidingen EHBO-AED.
c. Groen
- Snoei- en bloeidagen 2015 op 20 juni en eventueel op 26 september (Burendag)
- Op 2 februari jl. is overleg met Lydia Buwalda van het groenbeheer Loosduinen over de snoeien bloeidagen en de uitvoeringsplannen van de groenvisie.
Op 9 februari is gesproken met Richelle Krens van HaagWonen over hun groenplannen voor hun
eigen woningbezit en de voortgang t.a.v. de geconstateerde gebreken in het inventarisatierapport van de werkgroep. Eenzelfde gesprek zal plaatsvinden met Annette Stoter van Staedion.
d. Buurtcontactpersonen
De activiteiten van de werkgroep liggen al anderhalf jaar stil. De binnenkort startende
wervingsactie voor vrijwilligers (zie agendapunt 8.b) zal worden aangegrepen om de werkgroep
nieuw leven in te blazen en zo mogelijk uit te breiden. Een van de eerste zaken die binnenkort
weer zal worden opgepakt is het uitreiken van welkomstmappen aan nieuwe bewoners.

10. Bewonersvergadering 28 april 2015
Deze keer wordt de bewonersvergadering gehouden op een dinsdagavond. Dit is mogelijk
geworden door het vervallen van de bingo van de Stichting Activiteiten de Geest. De SAG is
akkoord. Inhoud: financiële verantwoording 2014 en begroting 2015, activiteiten 2015 en indien
mogelijk presentatie Watertuinen.
11. Communicatie
a. Muzik(r)antje nr 21, distributie na de Pasen. Inhoud voornamelijk gericht op de
bewonersvergadering en de komende activiteiten in 2015.
12. Commissie Loosduinen
Er is één specifiek aandachtspunt: het Praat Mee platform van de Notenbuurt. Het AB is hierover
met de e-mail van 17 december 2014 uitvoerig geïnformeerd. Een definitief besluit over de
implementatie van het platform is nog niet genomen, omdat de kosten gemoeid met de installatie
alsmede de servicekosten nogal aan de hoge kant zijn. Afgesproken is dat eerst nog eens bij de
Commissie Loosduinen geïnformeerd wordt welke bedragen al voor het bouwen van het platform

3

zijn betaald. Als die bedragen een complete vergoeding voor het bouwen van het platform
suggereren, is de vergadering van mening dat zij de ontwikkeling van het platform als communicatiemiddel wil afwachten alvorens een samenwerking met de platformbouwers aan te gaan.
De agenda’s van de vergaderingen van de plenaire commissie en de projectgroepen die dit jaar zijn
gehouden zijn redelijk standaard en behoeven volgens het DB niet te worden geagendeerd voor
bespreking. Bestuursleden die desondanks geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die dit jaar en
eventueel voorgaande jaren bij de Commissie en de projectgroepen op de agenda hebben gestaan,
kunnen de verslagen van de desbetreffende vergaderingen op de website van de Commissie
Loosduinen bekijken en ook kopiëren naar hun computer (commissieloosduinen.nl).
13. Komende activiteiten
a. Zie de jaarplanning 2015 voor alle geplande activiteiten. LET OP: versie 03 is nieuwste!
Toegevoegd data vrijwilligerswerving met de soepkar (maart).
b. Snoei- en bloeidagen 2015 (zie agendapunt 9.c. Groen).
c. Activiteitenprogramma SDK 2015 vastgesteld door college B & W
Niet uitgevoerde punten 2014 overgenomen. Bewaken uitvoering.
d. Herinrichting speelplaats Het Lichtbaken
In 2013 aanvraag Het Lichtbaken herinrichting speelplaats bij stadsdeelkantoor. Aanvraag
gehonoreerd. Inrichtingsplan overgelegd door directie school akkoord. 21 Januari
kostenbegroting en uitvoeringsplan opstellen.
e. Voortgang brainstorm wijkinrichting 27 juni 2013.
Deze brainstormbijeenkomst is de aanleiding geweest voor een aantal initiatieven die
momenteel lopen, maar waarbij het wijkberaad nog niet is betrokken. Volgens het
stadsdeelkantoor is dat wel de bedoeling. Het wijkberaad heeft op het uitvoeringsoverleg en
rechtstreeks bij de vertegenwoordiger van het stadsdeelkantoor Marc Molenkamp zijn zorg
hierover uitgesproken. Het gaat om de volgende initiatieven:
- de stand van zaken van de groenvisie,
- de stand van zaken van de plannen voor de wijkaanpak van Baldewsingh,
- deelname aan de besprekingen over de veiligheid tussen de politie en de woningcorporaties,
- geruchten over plannen van DSO voor het slechten van de geluidswal(en) langs de Maurice
Ravelweg en het rechttrekken en/of verbreden met een voetpad van de fietspaden in Nieuw
Waldeck.
14. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
15. Volgend overleg/sluiting
- Volgend overleg 2 juni 2015; aanvang 19.30 uur.
(Als er behoefte mocht zijn aan AB-overleg op een vroegere datum is het mogelijk hiervoor een
datum te gebruiken waarop DB-overleg is gepland of zelf een datum voor te stellen.)
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
NB:
Volgend overleg Dagelijks bestuur (DB): 7 april en 6 mei 2015 om 13.00 uur.
Commissie Loosduinen: projectgroep W&B 10 maart, 21 april en 16 juni 2015;
projectgroep ROV 17 maart, 12 mei en 23 juni 2015;
CL plenaire verg. 24 maart, 19 mei en 30 juni 2015.
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Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 24 februari 2015
Agendapunt
5
7
7
7
8

9
10
12

Betreft

Opmerkingen

Verslag AB-vergadering van 13 januari 2014 goedgekeurd
Financiële verantwoording 2014 en begroting 2015 akkoord
Concept jaarplanning 2015 akkoord
Voorstel voor inschakeling administratieve ondersteuning
op afstand door Monique de Valk aangenomen
Modernisering en opschoning website goedgekeurd mits
hiervoor subsidie wordt verkregen.
Voorstel omzetting naam Commissie Water in werkgroep
Water aangenomen
Presentatie voortgang project Watertuinen op
bewonersvergadering van 28 april 2015
Implementatie Praat Mee-platform Notenbuurt afhankelijk
van kostenplaatje en ontwikkelingen

Betreft vrijwilligerswerk
tegen vergoeding
Procesbegeleiding
eventueel te betalen uit
eigen middelen

Onder voorbehoud
Informeren naar kosten bij
CL en/of stadsdeelkantoor

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 24 februari 2015
Nr.
171
242
245
250
286
292
300
308
309

Actie
Foto’s 30 km zones (gemaakt, punt aanhouden)
beantwoorden brief stadsdeel
Begeleiden vrijwilligers secretariaat
Bijwerken activiteitenprogramma Nieuw Waldeck 2015, rollend
document + bewaken voortgang stadsdeel
Aandacht voor interne communicatie
Resultaat en voortgang helder stellen brainstorm 27 juni
Bewaken in overleg met werkgroep groen voortzetting overleg
partners, presenteren visie en voorbereiding uitvoeringsplan
Opnemen AVN op partnerlijst

Door
DB [Henk]

Gereed
Aanhouden

DB[Henk]
DB[Henk]

Aanhouden
Aanhouden

DB[Henk]
DB[Henk]
DB

Aanhouden
Aanhouden
Aanhouden

DB[Zeger]

Controleren

Brief naar DSO via Marc Molenkamp, betreffende staat van de
lantaarnpalen (aanzicht)
Visitekaartjes BIT bestellen

DB[Henk]

10/03/2015

DB (HenkdV)

02/03/2015

Rood: wijziging of overschrijding initiële planning
xxx aangepast
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