CONCEPT verslag AB-vergadering 5 juni 2018
Locatie: wijkcentrum De Geest
Aanvang: 19.30 uur
Bijlage 1: besluitenlijst
Bijlage 2: actielijst
Aanwezig: Henk de Valk (voorzitter), Cathi van der Kruit (penningmeester), Henk Snijder
(coördinator BIT), Wouter van den Ende (werkgroep Groen), Annelies Jansen (werkgroep
stadstuin De GroeneGeest), Ronald Sikking (werkgroep Waanzinnige Waldecktuin),
Gast: Annemieke van der Veen (buurttuin Toscaninistraat)
Verslaglegging: Annelies Jansen; eindredactie Henk de Valk
1. Opening
De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen punten om aan de agenda toe te voegen.
3. Mededelingen
Henk S. is met het BIT aanwezig geweest op de Veiligheidsdag op het Loosduinse Hoofdplein.
Het was een leuke dag maar het heeft helaas geen nieuwe leden voor het BIT opgeleverd.
Het BIT wil een brandweertraining organiseren. Voorgesteld wordt om dit op te pakken in de
jubileumweek van het wijkberaad in 2019.
Het convenant dat het BIT heeft met politie, gemeente en wijkberaad is voor een jaar verlengd.
De watertuin in de Puccinistraat heeft een bijdrage van Fonds 1818 aangevraagd en gekregen
zodat de herstelwerkzaamheden van hoveniersbedrijf Astrum dit jaar in één keer betaald
kunnen worden.
Op Facebook worden bewoners opgeroepen om een roeiende mede-bewoner van alles aan te

doen omdat hij de zwanen bij de Louis Armstrongkade kwaad zou doen. Er is aangifte gedaan
bij de politie door deze man. Het Facebook-bericht staat in schrille tegenstelling tot de
vaarroute die onlangs door het waterschap in Nieuw Waldeck is ingevoerd. De vergadering
vraagt zich af of het in verband met dit gebeuren verstandig is in de wijkkrant aandacht te
besteden aan de instelling van deze vaarroute.
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De Waanzinnige Waldecktuin en de buurttuin Toscaninistraat hebben gecollecteerd voor het
Oranjefonds; de opbrengst nog niet bekend.
De aanmeldingen voor de Parels van Loosduinen liepen eerst wat traag maar inmiddels staat de
teller op 28.
4. Ingekomen stukken/wensen of klachten wijkbewoners
Op het hoofdartikel in Het Muzik(r)antje nr. 33 over de plannen voor de voormalige
keerlus/K&R-plek bij basisschool het Lichtbaken zijn enige reacties binnengekomen. De reacties
variëren van houden zoals het is om verkeerd gereden vrachtwagens de mogelijkheid tot keren
te geven tot de aanleg van een skatebaan of een calisthenicspark. Op 12 juni is er een pop-up
bijeenkomst ter plekke waar bewoners naar toe kunnen komen om nog meer ideeën te
lanceren. Van de bijeenkomst zal door bureau Graswortel een verslagje worden gemaakt en de
ideeën worden verzameld. De bedoeling is een aantal aansprekende ideeën met behulp van
decorbouw tijdelijk tot werkelijkheid te maken. Hierdoor kunnen bewoners een indruk krijgen
hoe hun idee er in de praktijk uit komt te zien.
Er is ook een e-mail ontvangen van een bewoonster uit Waldeck over het bizarre ongeluk op de
kruising van de Aaltje Noordewierstraat en de Mozartlaan, waar een echtpaar op leeftijd op de
oversteekplaats is geschept door een automobiliste. Zij vindt dat de verkeersveiligheid op de
kruising en de Mozartlaan zelf niet in orde is en wil maatregelen. Het DB heeft mevrouw
meegedeeld dat zij sympathiseert met haar ideeën maar dat actie moet komen van het
wijkberaad Walboduin in wiens wijk de kruising en dat gedeelte van de Mozartlaan ligt.
Het DB is er mee bekend dat er overleg is tussen de gemeente en de werkgroep Mozartlaan
(Wings terrein) en dat de matige verkeersveiligheid van de Mozartlaan op de agenda staat. De
wegbeheerder van het stadsdeelkantoor en de politie kijken op dit moment ook naar de
situatie.
John Beining van de stadstuin heeft een klacht over de grasmaaiers van de gemeente. Het gras
wordt zo dicht tegen de heg van de stadstuin aan gemaaid dat er inmiddels 3 hekpaaltjes
gesneuveld zijn. Ook het hek is beschadigd door de grasmaaier. Er zal contact worden
opgenomen met de groenbeheerder [actiepunt 330].
Er komt een herzien bestemmingsplan voor de wijk. Het oude bestemmingsplan is namelijk 10
jaar oud en moet derhalve vernieuwd worden. Begin mei is hierover een bericht ontvangen van
de gemeente en is de voorzitter voor een oriënterend gesprek op het stadhuis geweest. Het
lijkt er op dat er geen ingrijpende wijzigingen in het plan gaan worden aangebracht. Zodra het
concept gereed is wordt er door de gemeente een informatieavond georganiseerd.
Waarschijnlijk zal die in het najaar plaatsvinden.
Er is een e-mail ontvangen van een bewoner uit Den Haag die het plan heeft alle (korting)pasjes
in Den Haag door de gemeente te laten vervangen door één universele pas. Hij vraagt om
ondersteuning via Facebook, Twitter, Instagram en op de website van het wijkberaad. Het DB
heeft gereageerd met de vraag hoever de initiatiefnemer is met de voorbereidingen en hoe de
gemeente tegenover zijn idee staat. Tot dusver blijkt alles nog in de kinderschoenen te staan.
Het DB wacht verdere berichten af.
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5. Vaststellen verslag AB vergadering 10 april 2018
Het verslag wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
6. Postbehandeling
Annelies vraagt of aan de postlijst het ontvangen e-mailbericht van de toekenning van de
subsidie van Fonds 1818 voor de stadstuin kan worden toegevoegd.
7. Bedrijfsvoering
De kascommissie moet nog bij elkaar komen om de financiële verantwoording over 2017 te
controleren. Door ziekte van de penningmeester is dit nog niet gebeurd, waardoor het
financiële jaarverslag op de bewonersvergadering niet goedgekeurd kon worden. Het DB heeft
het inhoudelijk en financiële jaarverslag, zoals verplicht, al wel in april naar de gemeente
gestuurd.
De wereld is druk bezig met de gewijzigde wetgeving op het gebied van privacy. Iedereen, dus
ook het wijkberaad, wordt overspoeld met berichten hierover van organisaties waar zaken mee
worden gedaan of waar een binding mee bestaat. Een onderzoekje heeft uitgewezen dat ook
het wijkberaad met deze materie te maken kan krijgen, omdat zij het beheer voert over emailadressen en andere contactgegevens van vrijwilligers, collega organisaties en leveranciers.
Henk Snijder heeft aan de hand van een tekst van zijn hobbyclub een privacyverklaring
opgesteld die geschikt zou zijn om door het wijkberaad te worden gebruikt. Ook kan gekeken
worden naar het wijkberaad Houtwijk die ook met een privacyverklaring is gekomen. Het DB
gaat in ieder geval zorgen voor een passende privacyverklaring op de nieuwe website
[actiepunt 331].
De nieuw gekozen gemeenteraad is tot een coalitieakkoord gekomen. Eén van de punten van
dit akkoord is de overeenstemming tussen de partijen om het groen en de buitenruimte van
Nieuw Waldeck en Houtwijk in de komende vier jaar grondig aan te pakken.
Het Uitvoeringsoverleg, dat is het kwartaaloverleg met de gemeente en alle professionele
partners in Loosduinen over lopende zaken, is stopgezet. Officieel is er niets bekend. Er is voor
dit jaar geen nieuwe planning en die gaat er ook niet meer komen. Het DB heeft zich over de
gang van zaken bij het stadsdeelkantoor beklaagd. In reactie hierop is meegedeeld dat het de
bedoeling is over te gaan tot andersoortige (netwerk)bijeenkomsten.
8. Projecten
Website
Deze maand wordt de nieuwe website gelanceerd. De pagina’s Leefomgeving en Partners
moeten nog worden voorzien van inhoud, maar desondanks heeft het DB besloten de lancering
niet verder te vertragen, omdat de oude website gezien de zwaar verouderder inhoud niet
meer te handhaven is. Lezers worden hierop attent gemaakt door een aangepaste versie van de
welkomsttekst.
Showroom/keerlus
Zoals al is aangegeven in punt 4 zal op 12 juni in opdracht van de gemeente een pop up
bijeenkomst worden georganiseerd inzake de invulling van de keerlus. Bureau Graswortel
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organiseert de avond waarvoor alle wijkbewoners worden uitgenodigd. Het gaat voorbij aan
het doel van de showroom, namelijk duidelijk krijgen hoeveel budget er nodig is om de
openbare ruimte van de wijk op een hoger niveau te krijgen.
Het opvoedklimaat wordt nu ook opgepakt. Er is een bureau ingeschakeld wat gesprekken gaat
voeren met ouders en kinderen. Het DB heeft met het organisatiebureau reeds een oriënterend
gesprek gevoerd. Ook Vóór Welzijn gaat een rol hierin spelen.
Parels van Loosduinen
Omdat de Parels inmiddels zo goed lopen, wordt er gedacht om in het jubileumjaar 2019 ook
een Parelroute te organiseren.
9. Voortgang werkgroepen
Waanzinnige Waldecktuin
De sanering van de vervuilde grond is in volle gang. De grond ligt open en wordt afgegraven.
Wouter vraagt of er geen hek om heen moet worden geplaatst want momenteel spelen de
kinderen in de vervuilde grond. Aangezien de grond eigendom van de gemeente is, zijn zij
verantwoordelijk.
Werkgroep Water
Aangezien het initiatief voor de aanleg van watertuinen met het vertrek van Geert van
Poelgeest van Duurzaam Den Haag een stille dood is gestorven, vraagt het bestuur zich af of er
nog een toekomst is voor de werkgroep. Het enige onderwerp dat momenteel op de agenda
staat is de aanleg van een jetstream bij de rode touwen van het King Olivereiland en vervanging
van de stappaaltjes. Over de eveneens geplande watertuin aldaar wordt niets meer vernomen.
Er wordt nu gesproken tussen het stadsdeelkantoor en de afdeling Riolering en
Waterbeheersing over de aanleg die al op 1 april gerealiseerd had moeten zijn.
Het stadsdeelkantoor is hier nu bij betrokken omdat jongeren wensen hebben geuit over
andere speelvoorzieningen op de plek van de rode touwen. Het onderwerp komt ook steeds ter
sprake tijdens het showroomoverleg. Voorgesteld wordt om op het moment dat de jetstream
er is de werkgroep Water over te laten gaan naar de werkgroep Groen.
Werkgroep groen
Er is overleg geweest met de groenbeheerders van het stadsdeelkantoor Loosduinen. Men
heeft alle bestekken tegen het licht gehouden en toen bleek dat er alleen budget is voor
noodzakelijk onderhoud en niet meer. Er is een moederbestek opgesteld: zes schoffelrondes,
zes harkrondes.
Tijdens de snoei- en bloeidag kunnen we rekenen op bloembollen (bijtijds bestellen) maar er
komen geen planten beschikbaar.
Stadstuin de GroeneGeest
Via de Haagse Tuinbank is subsidie aangevraagd en verkregen bij Fonds 1818 ter grootte van
3000 Euro. Er is inmiddels een offerte binnen van Van Ginderen voor uitbreiding van de electra
en van de firma Borsboom voor het aanleggen van een waterput.
Van de gemeente is nog steeds geen convenant ontvangen. Annelies zal opnieuw via de mail
hiernaar vragen.
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Het opzetten van de organisatie gaat moeizaam. Na overleg met Vóór Welzijn zijn een aantal
commissies gevormd maar deze komen door gebrek aan belangstelling niet bij elkaar en tussen
de commissies vindt geen overleg plaats.
10. Bewonersinitiatieven
Op 30 juni wordt door Cindy Bergen een wijk- en buurtdag plus barbeque georganiseerd rond
wijkcentrum de Geest.
Op 16 juli organiseert Mireille Segon een kleding/kindermarkt in de Cornelie van Zantenstraat.
Op 13 juni wordt een Buitenspeelmiddag georganiseerd aan de Louis Armstrongkade en aan
het eind van de Strausslaan.
Op 14 juni is in het wijkcentrum De Geest een duurzaamheidsbijeenkomst georganiseerd door
Annemieke van der Veen om te zien welke ideeën er leven in de wijk.
Zowel bij de watertuin in de Puccinistraat als in de Hector Berliozstraat is een Gulden Klinker
gelegd. Ineke Cornelisse kreeg een nieuwe klinker omdat de bestaande klinker al 20 jaar oud is.
11. Communicatie
ZZP-netwerk Loosduinen, opgezet door Simone Bergmann, heeft belangstelling getoond voor
de mogelijkheid een interview te krijgen in de wijkkrant met als tegenprestatie een ‘goede
daad’ voor een bewoner. Drie ZZP’ers zijn geïnteresseerd. Men wil een interview in de
wijkkrant om het netwerk te presenteren. Voorwaarde is dat ze een keer gratis een klus
uitvoeren.
Annelies merkt op dat de klussenbrigade ook aandacht zou kunnen krijgen in de wijkkrant,
omdat die hetzelfde doen. In het verleden is de klussenbrigade daarom dan ook regelmatig in
de wijkkrant in het zonnetje gezet. Inschakeling van ZZP’ers is echter breder en heeft als doel
op meer terreinen dan alleen tuinonderhoud de bewoners van dienst te kunnen zijn.
12. Cultuurplatform Loosduinen
De ruimte in de cultuuradvertentie van juni wordt gebruikt voor een oproep voor bezoek aan
de Parels van Loosduinen.
13. Commissie Loosduinen
Op 1 mei is er een vergadering geweest van de projectgroep Welzijn & Beheer. Op deze
vergadering is door de vertegenwoordiger van het stadsdeelkantoor gezegd dat de
Uitvoeringsoverleggen met de wijkberaden in Loosduinen on-hold zijn gezet wegens de
beperkte effectiviteit.
De agenda voor de vergadering van de projectgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer van 8 mei
en de plenaire vergadering van de Commissie Loosduinen zelf op 22 mei bevatte geen zaken die
direct betrekking hebben op Nieuw Waldeck.
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14. Komende activiteiten/deelname
Op 6 juni is er een vrijwilligers bijeenkomst bij PEP en op 9 juni viert Fonds 1818 het 200-jarig
bestaan.
15. Rondvraag
Gezien de nieuwe privacy wetgeving moet er actie worden ondernomen. (Zie ook punt 7.)
16. Volgend overleg 3 juli 2018/7 augustus 2018
17. Sluiting
Om 10.30 uur wordt de vergadering door de voorzitter beëindigd.

Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 5 juni 2018
Agendapunt
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Betreft

Opmerkingen

Het verslag van de AB-vergadering van 10 april 2018 wordt
goedgekeurd

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 5 juni 2018
Nr.
245

Actie
Bijwerken activiteitenprogramma Nieuw Waldeck 2015, rollend
document + bewaken voortgang stadsdeel
Bewaken in overleg met werkgroep groen voortzetting overleg
partners, inventarisatierapport is gepresenteerd, terugkoppeling
prioriteiten wordt afgewacht.
Brief naar DSO via Marc Molenkamp, betreffende staat van de
lantaarnpalen (aanzicht)
Dit jaar actie ondernemen: Henk zoekt contact met
onderhoudsafdeling gemeente of ze de palen in de planning
kunnen zetten.
Voorlichting organiseren over omgaan met zwemvogels (brochure
– presentatie – wijkkrant)

Door
DB [vz]

Gereed
Aanhouden

DB

Aanhouden

DB [vz]

Aanhouden

Redactie

Z.s.m.

326

Voorlichting organiseren over hondenuitlaatplaatsen en het
opruimen van hondenpoep (brochure – presentatie – wijkkrant)

Redactie

Z.s.m.

328

N.a.v. reacties schoolkinderen bij de koffiekarronde van het
stadsdeelkantoor (vragen naar sport en spelmogelijkheden,
sporttoernooien, klacht over de stappaaltjes etc.) overleg plannen
met VÓÓR Welzijn. Wellicht over betere communicatie
(zomerprogramma, Jeugdraad)
Voor het vervangen van de stappaaltjes bij de rode touwen en de
aanleg van een jetstream worden drie conceptvoorstellen
voorbereid door de afd. Riolering en Waterbeheersing van de
gemeente

DB

Z.s.m.

Wg Water

Z.s.m.

292

308

325

329
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330

Beschadiging hekwerk stadstuin De GroeneGeest door grasmaaier
gemeente melden bij groenbeheerder stadsdeelkantoor

DB

Z.s.m.

331

Privacyverklaring opstellen en publiceren op website

SB

Z.s.m.

Rood: wijziging of overschrijding initiële planning
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