CONCEPT verslag AB-vergadering 12 februari 2019
Locatie: wijkcentrum De Geest
Aanvang: 19.30 uur
Bijlage 1: besluitenlijst
Bijlage 2: actielijst
Aanwezig: Henk de Valk (voorzitter), Henk Snijder (coördinator BIT), Annelies Jansen
(werkgroep stadstuin De GroeneGeest), Ronald Sikking (werkgroep Waanzinnige Waldecktuin)
Verhinderd: Cathi van der Kruit (penningmeester), Wouter van den Ende (werkgroep Groen),
Gasten: Daniël Veldman (werkgroep Waanzinnige Waldecktuin) , Rob Schouten (redacteur)
Verslaglegging: Annelies Jansen, eindredactie Henk de Valk
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Deze vergadering wordt de agenda niet gevolgd in verband met het jubileumjaar van Nieuw
Waldeck.
De belangrijkste zaken die aan de orde zijn, zijn genoemd in de e-mail van 14 januari 2019.
De tekst van deze e-mail wordt geacht deel uit te maken van dit verslag.
Onder het kopje 8. Projecten staat een puntsgewijs verslag van de besproken zaken.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Ingekomen stukken/wensen of klachten wijkbewoners
Er zijn geen relevante berichten ontvangen.
5. Vaststellen verslag AB vergadering 14 november 2018
Het verslag wordt zonder bespreking goedgekeurd.
6. Postbehandeling
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
7. Bedrijfsvoering
Er is geen nieuwe inbreng en lopende zaken zijn in deze vergadering niet besproken.
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8. Projecten (en andere zaken)
• Het wijkberaad is nog altijd in afwachting van de aanleg van een jetstream en nieuwe
stappaaltjes in de vijver bij het King Olivereiland. Het wijkberaad gaat hier niet meer actief
achteraan. Het project ligt momenteel samen met een plan voor de rode touwen bij het
stadsdeelkantoor, maar zal waarschijnlijk niet op het lijstje met jubileumactiviteiten komen.
Er wordt echter wel verwacht dat in deze door de gemeente op een gegeven ogenblik actie
zal worden ondernomen. Er is te veel sociale druk om het te laten rusten.
• Door de politiek is een budget toegekend voor een extra opknapbeurt voor de wijken
Houtwijk/Kraayenstein/ Nieuw Waldeck en Mariahoeve?! voor een totaal budget van 10
miljoen in drie jaar tijd. De voorzitter heeft vorig jaar december in een brief aan het College
van B&W, de gemeenteraad en de fracties van de politieke partijen aangegeven dat met dit
budget de Loosduinse wijken niet de opknapbeurt zullen kunnen krijgen die nodig is.
Gevraagd is meer budget beschikbaar te stellen.
• Dit jaar wordt de Waanzinnige Waldecktuin officieel geopend en zal aan hen de Gulden
Klinker worden uitgereikt. De opening moet een ‘waanzinnig’ feest worden met bijvoorbeeld
vuurwerk, een fanfare (Tavenu?), de burgemeester en een hapje en een drankje.
• De werkgroep van de WW-tuin is niet akkoord met het convenant dat door de gemeente is
opgesteld. Voorgesteld wordt om het convenant van het Rossinipleintje als leidraad te
gebruiken voor het zelf opstellen van een nieuwe tekst.
• Met het jubileum wil het wijkberaad iets groots neerzetten in de wijk. De voorzitter heeft
daarom een gesprek gehad met een familiecircus. De tent zou op het voetbalveldje naast de
school of op de Meent kunnen komen te staan. Voor een dergelijk evenement moet wel
extra subsidie worden aangevraagd.
• Na afloop van de jubileumdag wordt door de Resto VanHarte een barbecue verzorgd. De
stadstuin kan eventueel sponsoren met groente voor op en bij de barbecue.
• Er is geïnformeerd of het Blockjam festival weer naar de wijk kan komen. De reactie was
enthousiast, maar budget is er niet. De organisatie van Blockjam gaat bij de gemeente extra
subsidie aanvragen.
• Het BIT gaat proberen een veiligheidsdag te organiseren. De coördinator gaat contacten
leggen en een datum prikken. (Hij is van 1 juni tot 8 juli in Canada).
• Op 21 september wordt een jubileum editie van de Parels van Loosduinen georganiseerd.
Nieuwe aanmelder is de Pastoor van Arskerk; een bezienswaardigheid.
9. Voortgang werkgroepen
Snoei- en bloei wordt dit jaar tweemaal gehouden. Op 13 april en op Burendag 28 september
(dit in tegenstelling tot een eerder vermelde datum van 21 september voor de Burendag).
10. Bewonersinitiatieven
Dit agendapunt wordt door gebrek aan tijd niet in behandeling genomen.
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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
Zie het jubileumprogramma.
15. Rondvraag
Dit agendapunt wordt door gebrek aan tijd niet in behandeling genomen.
16. Volgend overleg 9 april 2019
17. Sluiting
Om 22.00 uur wordt de vergadering door de voorzitter beëindigd.
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Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 12 februari 2019
Agenda Betreft
- punt
5
Het verslag van de AB-vergadering van 12 februari 2019 wordt
onbehandeld goedgekeurd
5
De vergadering gaat akkoord met agendawijziging, die inhoudt
dat voornamelijk jubileumzaken worden besproken

Opmerkingen

Lopende zaken worden
summier behandeld

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 12 februari 2019 (niet behandeld).
Nr.
245
292

308

325
326

328

329

330

331
332

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.

Voorlichting organiseren over hondenuitlaatplaatsen en het
opruimen van hondenpoep (brochure – presentatie –
wijkkrant)
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
Privacyverklaring opstellen en publiceren op website

Redactie

Z.s.m.

DB

Z.s.m.

Wg
Water

Z.s.m.

DB

Z.s.m.

DB

Z.s.m.

DB

Z.s.m.

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