CONCEPT verslag AB-vergadering 14 augustus 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 19.35 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen punten om aan de agenda toe te voegen.
3. Mededelingen
Ronald Sikking meldt dat waarschijnlijk in oktober door de gemeente met de grondsanering in de WWtuin wordt begonnen.

4. Ingekomen stukken/wensen of klachten wijkbewoners
a. Er is een uitnodiging van de gemeente ontvangen om deel te nemen aan de fotowedstrijd Haagse
Helden. Het DB stuurt de mail door naar het algemeen bestuur.
b. Eveneens is een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de klankbordgroep Ruimtelijke
Verkenning van de Driehoek Loosduinen op 10 september. De voorzitter gaat hier naar toe en
Annemieke wil er ook naar toe. Ook deze e-mail wordt doorgestuurd naar het AB.
c. Er ligt ook een uitnodiging voor het Prinsjesontbijt op zaterdag 15 september. Henk S. en Cathi van
der Kruit willen er naar toe. De uitnodiging wordt doorgestuurd naar het AB.
d. Naar aanleiding van de mail van Annemieke over de aanmelding voor een project voor de snoei en
bloeidag uit de Claude Debussystraat is er geen verdere melding vanuit de buurt ontvangen dat ze
actief willen worden. Annemieke neemt contact op.
e. Op 16 juli is er een persbericht binnengekomen van Staedion over de plannen voor een nieuw
woonconcept van het Loosduinse Hof. De daarmee samenhangende verbouwing gaat medio 2019
van start
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5. Vaststellen verslag AB vergadering 5 juni 2018
a. Naar aanleiding van agendapunt 4 in het verslag vraagt Annelies of er al contact is geweest met het
stadsdeelkantoor over de (maai)schade aan paaltjes van het hek rond de stadstuin. De voorzitter
deelt mee dat er nog contact moet worden opgenomen.
b. De man met de boot wordt niet meer gezien in de wijk; er wordt gezegd dat de boot is lek gestoken.
c. De e-mailbevestiging van Fonds 1818 inzake de toekenning van subsidie aan de stadstuin wordt niet
opgenomen in de administratie want de e-mail is gericht aan de Haagse Tuinbank.
d. Wijzigen tekst agendapunt 12: deelname aan moet zijn bezoek aan de Parels van Loosduinen.
e. Afgesproken wordt de volgende onderwerpen toe te voegen aan de actiepuntenlijst.
Actiepunt 330: beschadiging hekwerk stadstuin door maaimachine.
Actiepunt 331: tekst privacyverklaring opstellen en vermelden op website.

6. Postbehandeling
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
7. Bedrijfsvoering
a. De huisstijl van het wijkberaad heeft een verandering ondergaan. De voorzitter vraag wat het bestuur
er van vindt, waarop Ronald Sikking wat verbeterpunten heeft. Met name betreffende de plaats van
het muzikantje. De voorzitter zal het met de ontwerpster bespreken.
b. De voorzitter heeft op 10 juli tijdens een hoorzitting in het beroep bij de Raad van State de bezwaren
tegen de plaatsing van diverse ORAC’s toegelicht.
c. Annelies vraagt of er gekeken kan worden naar verzekering voor eigendommen van de stadstuin.
Momenteel is er alleen een verzekering voor de inventaris van het kantoor en de bakfiets.
d. Op de stadstuin staat een glazen kasje, moet dit verzekerd worden ? En er zijn diverse roerende
goederen gemaakt en gekocht [c. en d. actiepunt 332].
e. Ronald meldt opnieuw dat op de jaarplanning op 22 september de Parels ontbreken.

8. Projecten
Parels van Loosduinen
Op 8 september is een tweede deelnemersbijeenkomst. Met brief 6 worden de deelnemers
uitgenodigd. Er zijn al 5 brieven verzonden.
Er wordt hard gewerkt aan het programmablad. Donderdag wordt er verder over gepraat.
Opening in het Loosduinse Hof op 22 september om 10.00 uur. Na het startschot van de
stadsdeeldirecteur gaan de deelnemers naar hun locatie, waar van 11.00 tot 17.00 uur bezoekers langs
kunnen komen. Om 18.00 uur is de afsluiting in het Loosduinse Hof met een hapje en een drankje.

Opknappen buitenruimte Nieuw Waldeck
De voorzitter heeft contact met Chris van der Helm van de VVD. In het coalitieakkoord van de nieuwe
gemeenteraad staat dat de buitenruimte van Nieuw Waldeck en Houtwijk in de komende vier jaar
aangepakt moet worden.
Ter voorbereiding daar op heeft de voorzitter met Kees Taal van de werkgroep Groen een rondje door
de wijk gemaakt en aantekeningen gemaakt om het inventarisatierapport Groen van begin dit jaar bij te
werken.

Voor Welzijn
Sabine Wensink heeft gevraagd of er vraag is naar een bakfietsrondje om cohesie in een bepaalde buurt
te bevorderen. Als iemand weet dat er in een buurt behoefte aan opwaardering van de leefbaarheid is
dit graag melden.

9. Voortgang werkgroepen
Waanzinnige Waldecktuin
Op dit moment kan geen voortgang worden gemeld.
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Werkgroep groen
- De werkgroep organiseert 22 september de snoei- en bloeidag.
- Voorzitter Wouter van den Ende vraagt zich af of het zinvol is met dit initiatief door te gaan omdat
slechts weinig nieuwe projecten worden aangemeld. Ook is er te weinig medewerking van de
groenbeheerders met deze dag, maar ook in het algemeen. Er zit geen vooruitgang in het onderhoud
van het groen; op het ene moment wordt alles opgepakt en ziet het er prima uit, maar het blijft bij
die ene keer op verzoek en daarna verwilderd alles weer. De gemeente heeft inmiddels veel geld
uitgegeven aan het laten maken van visies en groenplannen en inschakelen van diverse bureaus
maar het heeft voor het groen in de wijk niets opgeleverd en als er een buurtinitiatief komt is er geen
geld om het initiatief te steunen. Misschien wordt het tijd voor een gesprek met de werkgroep, de
groenbeheerders, de stadsdeeldirecteur en het wijkberaad om hierover te praten.
- Na het rondje dat de voorzitter en Kees Taal hebben gemaakt door de wijk wordt het weer tijd voor
een nieuw overleg met de groenbeheerders, want er is een hoop te doen.
- De werkgroep wil de snoei- en bloeidag in 2019 naar het voorjaar verplaatsen omdat er dan meer
gedaan kan worden. Er kan dan subsidie worden aangevraagd bij het leefbaarheidsfonds om aan de
projecten plantjes te kunnen leveren.
- WB voorzitter stelt voor om deze dag in de jubileummaand/week te plannen en er wat groene
festiviteiten omheen te plannen. Plantjesmarkt, moestuinbakjes.

Stadstuin de GroeneGeest
- Op de stadstuin zijn problemen geweest doordat Voor Welzijn de tuin als bergruimte ziet. Het is bij
de medewerkers van De Geest kennelijk niet bekend dat de stadstuin apart staat van het
wijkcentrum en beheerd wordt door vrijwilligers van het wijkberaad. Het probleem wordt besproken
met Voor Welzijn.
- Verder wordt de tuin goed bezocht, is er een waterpomp aangeschaft zodat alles kon blijven groeien
en komt er op 16 oktober een waterput. Op 5 oktober brengt Willem Hus met een aantal collega's
van de gemeente een kort bezoek aan de tuin tijdens een gulden klinker toer.
- Afgelopen week is gewerkt aan de eerste versie van een convenant voor de bijenkast in
samenwerking met Lieme Sloot van het stadsdeelkantoor en Marinus Valk van de Haagse Tuinbank.
- Er moet onder meer een rieten mat geplaatst worden richting de bebouwing van de Georges
Bizetstraat. Het wijkberaad heeft aangeboden de kosten hiervoor te betalen.
- De collecte van het Oranjefonds heeft voor de stadstuin € 154,67 en de WWT € 412,11 opgebracht.

10. Bewonersinitiatieven
Het wijkfeest van Cindy Bergen was een groot succes. 's Avonds hebben ongeveer 200-250
buurtbewoners gratis kunnen genieten van de barbecue. De rekening achteraf was een verrassing voor
het wijkberaad.
De penningmeester heeft Cindy en Mireille (kinderkleding-/kindermarkt) aangeboden te helpen bij de
afwikkeling van de subsidiegelden.

11. Communicatie
Bij het stadsdeelkantoor is Gäby de Vries komen werken. Hij is opbouwmedewerker bij de gemeente.
De voorzitter heeft in juni jl. tijdens een bijeenkomst in Theater Dakota een kennismakingsgesprek met
hem gehad.
Muzik(r)antje nr. 35 komt er aan. De verschijning is begin september. Op tijd voor de snoei- en bloeidag.
Het overleg met de corporaties lijkt op een dood punt te zijn terechtgekomen. De gesprekspartner van
HaagWonen heeft een nieuwe functie en Staedion reageerd lauw op uitnodigingen voor een gesprek.
Op de gevel van De Geest komen naamborden van het wijkberaad en het BIT. Voor Welzijn is akkoord
gegaan met het voorstel van het dagelijks bestuur hierover.
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12. Cultuurplatform Loosduinen
De ruimte in de cultuuradvertentie eind augustus wordt gebruikt voor een oproep voor bezoek
aan de Parels van Loosduinen.
13. Commissie Loosduinen
Op 10 juli heeft de Commissie Loosduinen het 95-jarig bestaan gevierd in de Abdijkerk. Er was
weinig ruchtbaarheid gegeven aan dit jubileum. Bezoekers waren voornamelijk commissieleden
en bekenden.
De agenda voor de vergadering van de projectgroep Welzijn & Beheer op 12 juni was voor een
groot deel gewijd aan vitaliteit in het bestuur en het jaarverslag van Voor Welzijn. Op de
website van de Commissie Loosduinen www.commissieloosduinen.nl is het verslag na te lezen.
De agenda voor de projectgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer van 26 juni en de plenaire
vergadering van de Commissie Loosduinen zelf op 26 juni bevatte geen zaken die betrekking
hebben op Nieuw Waldeck.
14. Komende activiteiten/deelname
Het BIT neemt op 1 september deel aan de stedelijke netwerkdag voor bewonersinitiatieven en
veiligheid.
Stadstuin de Groene Geest is een Parel van Loosduinen op 22 september.

15. Rondvraag
De voorzitter vraagt een ieder om na te denken over activiteiten in de jubileum week/maand van het de
wijk/wijkberaad volgend jaar.

16. Volgend overleg 6 november 2018
17. Sluiting
Om 22.30 uur wordt de vergadering door de voorzitter beëindigd.
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Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 14 augustus 2018
Agendapunt
5

Betreft

Opmerkingen

Het verslag van de AB-vergadering van 5 juni 2018 wordt
goedgekeurd

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 14 augustus 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
Beschadiging hekwerk stadstuin De GroeneGeest door grasmaaier
gemeente melden bij groenbeheerder stadsdeelkantoor

DB

Z.s.m.

Wg Water

Z.s.m.

DB

Z.s.m.

Privacyverklaring opstellen en publiceren op website

DB

Z.s.m.

DB

Z.s.m.

292

308

325

329

330
331
332

Noodzaak voor een aansprakelijkheidsverzekering en een
inboedelverzekering voor de stadstuin De GroeneGeest en de WWtuin nakijken
Rood: wijziging of overschrijding initiële planning
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