CONCEPT verslag AB-vergadering 9 juni 2020
Locatie: wijkcentrum De Geest
Aanvang: 20.00 uur
Bijlage 1: besluitenlijst
Bijlage 2: actielijst
Deelnemers: Annemieke van der Veen-Knoester (co-voorzitter), Wouter van den Ende (covoorzitter), Henk de Valk (secretaris), Ronald Sikking (penningmeester), Henk Snijder
(coördinator BIT)*, Cathi van der Kruit (algemeen lid), Annelies Jansen (stadstuin De
GroeneGeest), Daniël Veldman (werkgroep Waanzinnige Waldecktuin/webmaster
Gasten: Rob Schouten (redactiecommissie), Monique de Valk (ondersteuning secretariaat)
*Henk Snijder verlaat bij agendapunt 4 de vergadering i.v.m. een politie-informatiebijeenkomst
Verslaglegging: Annelies Jansen, eindredactie Henk de Valk
1. Opening
Co-voorzitter Annemieke opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Voor deze vergadering heeft het DB een gesprek gehad met een eventuele nieuwe
penningmeester. Mevr. Dos Santos. Het is geen dame uit de wijk, maar ze is wel enthousiast
om vrijwilligerswerk te doen. Om enig inzicht te krijgen in de verschillende soorten
vrijwilligerswerk die het wijkberaad kan bieden is haar een kennismakingstraject aangeboden.
Om te beginnen loopt ze een paar keer mee met het BIT.
2. Vaststellen agenda
Ronald en Annemieke hebben diverse punten aan de agenda toe te voegen maar doen dit bij
punt 6. De toegezonden agenda wordt zonder verdere wijzigingen goedgekeurd.
3. Mededelingen
Wouter en Annemieke hebben besloten om samen het voorzitterschap van het wijkberaad op
zich te nemen. Vanuit het verleden is bekend dat ze goed kunnen samen werken en ze hebben
er alle vertrouwen in dat het in het wijkberaad ook gaat lukken. De exacte taakverdeling is
(nog) niet vastgesteld. Tijdvolgend gaat dit worden ingevuld.
Cathi vraagt of er reacties zijn geweest op de digitale bewonersvergadering. Die zijn er niet
geweest meldt Daniël.
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4. Verslag (digitale) AB-vergadering 7 april 2020
De financiële verantwoording die via de mail is verstuurd heeft vragen opgeworpen bij met
name de werkgroep de GroeneGeest, maar is na uitleg en correcties opgelost.
Het voorstel om twee keer per jaar een financieel overzicht te krijgen opdat werkgroepen na
kunnen gaan wat ze hebben uitgegeven, gaat door de penningmeester opgepakt worden.
Hierdoor krijgt men ook een beter inzicht in wat de algemene uitgaven zijn.
5. Uitvoering brainstorm wijkberaad van de toekomst (bestuurlijk, beleid t.a.v. duurzaamheid
en groen, organisatorisch (o.a. promotie bewonersvergaderingen), activiteiten in 2020
Aan de hand van het verslag van de AB-vergadering van 10 december 2019, het verslag van de
werkgroep Communicatie van 14 januari 2020, de aantekening van de DB-vergadering van 27
mei 2020, de voorstellen van Ronald Sikking van 9 juni 2020 en de jaarplanning voor 2020
wordt discussie gevoerd over de vloed van ideeën die in de afgelopen tijd zijn gespuid.
1. In te zetten promotiemiddelen.
a. Facebook: voor korte berichten, bij voorkeur met afbeelding(en) en als appetizer
(lekkermakertje) voor doorverwijzing naar of ter opvolging van een uitgebreider artikel
in andere media.
b. De Posthoorn Loosduinen: Wijkberaad Leyenburg heeft (in navolging van de advertorial
van het wijkberaad Nieuw Waldeck net het Morgenstond nieuws) laatst diverse pagina's
gevuld en voorstel is om ook regelmatig plaats te kopen in de Posthoorn voor een
redactioneel artikel, we verwachten dat het bereik dan groter is als plaatsing in het
Muzik(kr)antje.
Voorstel is om diverse artikelen te schrijven voor plaatsing in de Posthoorn.
c. Website: op YouTube zijn filmpjes te vinden van een dame uit Bohemen die ommetjes
maakt in onder meer onze wijk en laat zien hoe mooi de omgeving is en er wat bij
vertelt. Op deze manier kunnen wij ook onze wijk promoten of zaken aan de orde
stellen.
2. Te initiëren initiatieven.
d. Wijkpanel (buurtcontactpersonen): Ronald heeft diverse ideeën aan het papier
toevertrouwd welke besproken worden. Onder andere de straatnamen van onze wijk.
Die hebben allemaal met muziek te maken. Het voorstel is bewoners op te roepen om in
hun straat met muziek van de desbetreffende componist ‘iets’ te doen. Muziek maken,
zingen, een verhaal vertellen en deze bundelen.
Ronald zal de straatnamen van Nieuw Waldeck op een rij zetten.
Verder: alle gulden klinkers in de wijk in kaart brengen en combineren met een
speurtocht en hier bruggen, kunstwerken en speeltuinen aan toevoegen. Wouter en
Daniël willen dit uitwerken. Aan deze activiteit een fotowedstrijd koppelen.
e. Right to challenge (https://www.righttochallenge.nl/): Het Right to Challenge (RtC) staat
voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep
(georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen. Bijvoorbeeld als
zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.
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Bewoners hebben het recht de gemeente te vragen budget beschikbaar te stellen om
taken van hen uit te laten voeren door een ander. Het beschikbare budget hiervoor gaat
naar degene die de taak overneemt. Het wijkberaad zou dit kunnen coördineren en de
bewoners activeren. De relatie tussen overheid en bewoners verandert met het RtC in
de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.
Het Right to Challenge past binnen een dynamische samenleving waarin gemeenten zich
realiseren dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving
toevoegen.
In Nederland is de omgang met burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven voor
gemeenten een steeds belangrijker thema. Gemeenten willen aansluiten bij de energie
van de samenleving en zijn zich er steeds meer van bewust dat het ‘Recht’ in
toenemende mate bij de samenleving en het individu ligt.
Als voorbeeld wordt het voetbalveld van de WWT genoemd, waar de gemeente steken
heeft laten vallen bij het opnieuw inrichten hiervan en locaties die eventueel niet
opgepakt worden in de algemene opknapbeurt van de wijk maar waar wel veel op is
gestemd. En er kan aan de bewoners ook om nieuwe initiatieven gevraagd worden.
Voorstel een project te kiezen als voorbeeld wat door het wijkberaad wordt uitgevoerd.
Daniël maakt een concept artikel.
3. Aanvullende initiatieven
f. Bewoners de gelegenheid geven iemand in het zonnetje te zetten met een verhaal erbij.
Annemieke maakt een voorzet voor een artikel.
g. Bewoners de gelegenheid geven iets te vertellen over wat hun bezig houdt.
h. Boottocht organiseren wordt i.v.m. de coronaperikelen doorgeschoven naar volgend
jaar.
i. Op 25 november staat de tweede bewonersvergadering op de agenda. Omdat we nu
niet kunnen weten of deze op dat moment gehouden kan worden, wordt er later dit
jaar bezien wat mogelijk is.
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6. W.v.t.t.k
Cathi vraagt waarom haar naam niet is genoemd in het verslag van het Dagelijks Bestuur van 27
mei 2020 als lid van het Algemeen Bestuur. Dit heeft geen speciale reden, gewoon vergeten.
Annelies vraagt waarom bij haar naam nog altijd de werkgroep Water staat terwijl deze
werkgroep momenteel niet actief is.
7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
8. Volgend overleg 14 juli 2020
17. Sluiting
Om 22.00 uur wordt de vergadering door de voorzitter beëindigd.
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Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 9 juni 2020
Agenda Betreft
punt
1
Sollicitante mevr. Dos Santos wordt een algemeen
kennismakingstraject ter oriëntatie aangeboden
3
Wouter en Annemieke hebben besloten om samen het
voorzitterschap van het wijkberaad op zich te nemen.
4
Met name de werkgroepen WW-tuin en stadstuin De
GroeneGeest krijgen 2x per jaar een financieel overzicht
5.1
Bekrachtiging uitkomsten brainstorm wijkberaad van de
toekomst 10 december 2019 tot 9 juni 2020. Zie punt 5.1
5.2
Oproep aan bewoners om met ideeën te komen voor het
muzikaal of anderszins symboliseren van hun straatnaam
5.2
Alle Gulden Klinkers in de wijk in kaart brengen en combineren
met een speurtocht naar bruggen, kunstwerken en
speeltuinen en hier een fotowedstrijd aan koppelen
5.2
Project kiezen in het kader van het fenomeen Right to
Challenge (RtC) uit bewonersinbreng
5.3
Bewoners in de gelegenheid stellen een mede-bewoner in het
zonnetje te zetten met onderbouwend verhaal
5.3
Het idee een boottocht te organiseren voor de wijkbewoners
i.v.m. de coronabeperkingen opschorten naar volgend jaar
5.3
Het besluit of de bewonersvergadering op 25 november de
vorm van een netwerkborrel krijgt wordt i.v.m. onbekendheid
van de coronarestricties in november later genomen

Opmerkingen
De sollicitatie was niet
specifiek functiegericht
De taakindeling wordt
tijdvolgend bepaald
De bedoeling is inzicht
in de exploitatiekosten
Leden bew. cie NW bij
betrekken (wijkpanel)
Ronald zet straatnamen
op een rij
Daniël werkt dit idee
uit en komt met
voorstellen
Daniël maakt een
promo concept-artikel
Annemieke maakt een
voorzet voor een artikel
Gedacht wordt aan een
tocht door het Haagse
In september kijken
naar de restricties in
november 2020

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 9 april 2019 (niet behandeld).
Nr.
245
292

308

325
326

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)

Redactie

Z.s.m.
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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

DB

Z.s.m.

Wg
Water

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

DB

Z.s.m.
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331
332
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