CONCEPT verslag AB-vergadering 14 november 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), Ronald Sikking (werkgroep
Waanzinnige Waldecktuin)
Verhinderd: Annelies Jansen (werkgroep stadstuin De GroeneGeest)
Gasten: Majda el Adlouni (stadsdeelkantoor Loosduinen) en Annemieke van der Veen-Knoester
(buurttuin Toscaninistraat)
Verslaglegging: Annemieke van der Veen-Knoester (bijlage) en Henk de Valk
1. Opening
De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De belangrijkste agendapunten van deze vergadering zijn de volgende.
1. Zoals reeds eerder gesteld: het 40-jubileum van de wijk/het wijkberaad volgend jaar.
Van een ieder wordt een voorstel verwacht dat het jubileum kracht kan bijzetten en de
sfeer van betrokkenheid met de bewoners van de wijk onderstreept.
2. Het wegvallen van het uitvoeringsoverleg op het stadsdeelkantoor, waardoor het
contact met name met de woningcorporaties op een laag pitje komt te staan. Mevr. El
Adlouni van het stadsdeelkantoor is in verband met dit agendapunt voor het bijwonen
van de vergadering uitgenodigd.
3. Te voeren actie in verband met de tegenvallende reserveringen in de Programmabegroting 2019-2022 voor het aanpakken van de openbare ruimte in Nieuw Waldeck en
andere wijken in Loosduinen. Voor dit punt is Rob Schouten uitgenodigd.
4. Het jaarlijkse etentje met het algemeen bestuur en de werkgroep Groen.
5. Aanvulling dagelijks bestuur.
Als na behandeling van deze agendapunten nog tijd over is wordt gekeken naar de rest van de
reguliere agenda en vastgesteld of daarop later dit jaar nog moet worden teruggekomen.
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3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Ingekomen stukken/wensen of klachten wijkbewoners
Majda el Adlouni van de dienst Publiekszaken van het stadsdeelkantoor Loosduinen is
uitgenodigd in verband met het beëindigen van het zogenoemde Uitvoeringsoverleg op het
stadsdeelkantoor en het 40-jarig jubileum van Nieuw Waldeck. De vergadering wil graag van
haar weten op welke wijze het stadsdeelkantoor kan worden betrokken bij het jubileum.
Zij begint met een uitleg over het Uitvoeringsoverleg (een werk- en voortgangsoverleg tussen
de verschillende organisaties die in Loosduinen werkzaam zijn), zoals dat jarenlang door de
gemeente is georganiseerd. Dit overleg is door de gemeente beëindigd omdat er niet
voldoende belangstelling meer voor was. Het Wijkberaad Nieuw Waldeck en het Buurt
Interventie Team (BIT) waren nog de enigen die het nut van dit overleg in zagen. Henk Snijder
vindt het contact met de politie, met name de handhaving, in deze belangrijk.
Het besluit het overleg te beëindigen blijkt definitief. Het stadsdeelkantoor gaat kijken of het
uitvoeringsoverleg vervangen kan worden door netwerkbijeenkomsten.
Het gesprek gaat verder over het 40-jarig jubileum. Mevr. el Adlouni zegt aan de hand van een
nog op te stellen activiteitenprogramma bereid te zijn financieringsmogelijkheden na te gaan.
5. Vaststellen verslag AB vergadering 14 augustus 2018
Het verslag wordt zonder bespreking goedgekeurd.

6. Postbehandeling
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
7. Bedrijfsvoering
De voorzitter geeft aan dat uitbreiding van het Dagelijks Bestuur dringend gewenst is. Hij zelf heeft al
jaren een dubbelfunctie van voorzitter en secretaris en de penningmeester ondervindt problemen bij de
uitoefening van haar functie door de slechte gezondheid van het thuisfront.
Er zijn al verscheidene pogingen ondernomen voor genoemde functies een vrijwilliger te vinden, onder
andere door het plaatsen van advertenties op de website van PEP, maar daar is in geringe mate op
gereageerd. Het breekpunt is het niet woonachtig zijn in de wijk.
Voor assistentie van de penningmeester heeft Annemieke van der Veen aangeboden een helpende hand
toe te willen steken.

8. Projecten
40-jarig jubileum
De voorzitter zegt dat het de bedoeling is dat de evenementen die in het kader van het
jubileum georganiseerd gaan worden de bewoners met elkaar verbinden. De trefwoorden
hierbij zijn ontmoeting, sociale cohesie, acceptatie en verbondenheid. Hij somt een aantal
ideeën op die in de loop van de tijd al genoteerd zijn om te worden uitgevoerd.
Er is/wordt contact opgenomen met de partners in de wijk om hen op te roepen volgend jaar
zoveel mogelijk samen te werken en te vragen naar hun ideeën voor invulling. Voor Welzijn, het
Loosduinse Hof en het stadsdeelkantoor hebben hun medewerking reeds toegezegd.
Aanwezigen doen ook gelijk een duit in het zakje: Wouter zegt dat de werkgroep Groen in april
al een snoei- en bloeidag met toeters en bellen wil gaan organiseren, Ronald gaat voor een
herhaling van de Parels van Loosduinen in september en Annemieke gaat kijken naar geschikte
duurzaamheidsacties.
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Opknappen buitenruimte Nieuw Waldeck
Om de tegenvallende reserveringen in de Programmabegroting 2019 – 2022 zo veel mogelijk
om te buigen is met behulp van de politiek gezocht naar een mogelijkheid de gemeenteraad te
overtuigen van het feit dat er meer budget nodig is om de gestelde doelen te bereiken.
Na overleg is besloten een brief te sturen aan het College van B&W, de gemeenteraad en de
politieke fracties waarin de politiek bedankt wordt voor het opnemen van een opknapbeurt van
Nieuw Waldeck in het coalitieakkoord en voor het door alle partijen steunen van een motie om
met de planning daarvan al in 2019 te beginnen.
Om de gemeenteraad in 2019 doorlopend op de hoogte en bij de les te houden stelt Rob
Schouten voor een wekelijkse ansichtkaart naar de politieke partijen te sturen met een
aanschouwelijke afbeelding.
9. Voortgang werkgroepen
Dit agendapunt wordt door gebrek aan tijd niet in behandeling genomen.
10. Bewonersinitiatieven
Dit agendapunt wordt door gebrek aan tijd niet in behandeling genomen.
11. Communicatie
Dit agendapunt wordt door gebrek aan tijd niet in behandeling genomen.
12. Cultuurplatform Loosduinen
Ook in 2019 wordt in september de Parels van Loosduinen georganiseerd. Diverse parels
hebben hier op aangedrongen en hun medewerking aan de organisatie hiervan toegezegd.
13. Commissie Loosduinen
Dit agendapunt wordt door gebrek aan tijd niet in behandeling genomen.
14. Komende activiteiten/deelname
Op de desbetreffende vraag van de voorzitter wordt besloten het jaarlijkse etentje van het
Algemeen Bestuur en de werkgroep Groen weer plaats te laten vinden in de tweede week van
januari.
15. Rondvraag
Dit agendapunt wordt door gebrek aan tijd niet in behandeling genomen.
16. Volgend overleg 6 november 2018
17. Sluiting
Om 22.00 uur wordt de vergadering door de voorzitter beëindigd.
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Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 14 november 2018
Agendapunt
5
8
14

Betreft

Opmerkingen

Het verslag van de AB-vergadering van 14 augustus 2018 wordt
goedgekeurd
Penaantekeningen mogelijke jubileumacties en aanverwante zaken
Het jaarlijkse etentje van het AB en de werkgroep Groen vindt weer
plaats in de tweede week van januari van het nieuwe jaar

Zie bijlage
Plaats en datum wordt
niet besproken

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 14 november 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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