CONCEPT verslag AB-vergadering 18 augustus 2020
Locatie: wijkcentrum De Geest
Aanvang: 20.00 uur
Bijlage 1: besluitenlijst
Bijlage 2: actielijst
Deelnemers: Annemieke Knoester (co-voorzitter), Wouter van den Ende (co-voorzitter), Henk
de Valk (secretaris), Ronald Sikking (penningmeester), Daniël Veldman (werkgroep Waanzinnige
Waldecktuin/webmaster)
Afmeldingen: Annelies Jansen i.v.m. heupoperatie, Cathi van der Kruit i.v.m.
gezondheidstoestand echtgenoot en Henk Snijder i.v.m. politie-overleg
Verslaglegging: Henk de Valk
1. Opening
Co-voorzitter Annemieke Knoester opent om 20.08 uur de vergadering en heet iedereen
welkom.
2. Vaststelling agenda
Annemieke vraagt of er aanvullingen op de agenda zijn. Ronald Sikking geeft aan een paar
punten voor de rondvraag te hebben.
3. Mededelingen
1. Er is een e-mail ontvangen van het stadsdeelkantoor met een uitnodiging voor de voorzitters
van de wijkberaden in Loosduinen om bijgepraat te worden over de stand van zaken van de
opknapbeurten van de verschillende wijken. Een definitieve datum is nog niet vastgesteld.
Wouter en Annemieke gaan er naar toe.
2. Via de e-mail hebben twee bewoonsters uit de Tuinenbuurt bezwaar gemaakt tegen de
aanleg van een peuterspeeltuin op het groenvak bij het pleintje aan het eind van de
Stadstuinen. Twee nieuwe bewoonsters zijn hiervoor langs de deur geweest om
ondersteunende handtekeningen op te halen.
Het secretariaat heeft contact opgenomen met de verantwoordelijke ambtenaren op het
stadsdeelkantoor Loosduinen en vernomen dat niet bekend is dat er actie wordt gevoerd voor
een peuterspeeltuin aan het eind van de Stadstuinen en de gemeente geen voorstander is van
een speeltuin op die plek, omdat die grenst aan een kruispunt van twee drukke doorgaande
wegen, t.w. de Groen van Prinstererlaan en de Oude Haagweg.
De klagende bewoners zijn met de e-mail van dit standpunt op de hoogte gesteld en gevraagd
de ontwikkelingen in de gaten te houden.
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3. Er is gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt navraag te doen naar de verplaatsing van het
informatiebord ter plekke. Destijds is verzocht en toegezegd dit informatiebord tezamen met
een zelfde informatiebord dat staat naast de brievenbus in de Vogeltuinen te verplaatsen naar
locaties bij de Waanzinnige Waldecktuin. De werkgroep wil deze informatieborden gebruiken
voor informatievoorziening aan omwonenden. Er is nog niet gereageerd.
4. Rob Schouten heeft -na van vakantie te zijn teruggekomen- een met duidelijke redenen
omklede e-mail gestuurd waarin hij zijn onmiddellijke vertrek als redacteur en meedenker
aankondigt. Na dit onverwachte bericht hebben verschillende bestuursleden op persoonlijke
titel op de mail gereageerd.
Voorgesteld wordt een officiële bedankbrief te sturen en die vergezeld te laten gaan van een
cadeau i.c. aandenken [actiepunt 343].
5. Daniël Veldman meldt dat hij zich in verband met de geconstateerde problemen bij de
website van Den Haag Doet opnieuw als vrijwilliger heeft aangemeld. Daniël heeft nu zelf een
bevestiging van zijn aanmelding ontvangen en aan het secretariaat heeft de organisatie een email gestuurd ter kennisgeving.
4. Verslag AB-vergadering 14 juli 2020
Co-voorzitter Annemieke bedankt de secretaris voor het uitgebreide verslag (boekwerk) en
spreekt haar waardering uit. De secretaris bedankt de voorzitter en legt de noodzaak van de
uitvoerigheid uit.
Er zijn geen verdere op- en aanmerkingen. Het verslag is hiermee goedgekeurd.
N.B. Naar aanleiding van de wens verslagen ruim voor een nieuwe vergadering aan het bestuur
ter inzage te verstrekken ten einde zich alvast te kunnen voorbereiden op de volgende
vergadering, ontstaat er een discussie over het al dan niet onmiddellijk aanbrengen van
wijzigingen in het verslag voor de behandeling in de volgende AB-vergadering. Annemieke vindt
dat reeds bekende wijzigingen alvast voor de vergadering waarin het verslag wordt besproken
en goedgekeurd, kunnen worden aangebracht. De secretaris bestrijdt dat en legt uit dat het
aanbrengen van wijzigingen voordat het verslag wordt besproken het proces ondoorzichtig
maakt. Bestuursleden die niet op de vergadering zijn geweest waar het verslag betrekking op
heeft zouden dan op het verkeerde been kunnen worden gezet, tenzij bij het verslag een lijstje
van reeds aangebrachte wijzigingen zou worden gevoegd. Buitendien heeft het verslag ook een
publieke functie. Derden zouden door deze werkwijze geen inzicht kunnen krijgen in alle
gemaakte op- of aanmerkingen.
Besloten wordt het verslag een week voor een volgende vergadering aan het bestuur toe te
sturen en alleen wijzigingen vooraf aan te brengen die gemaakte taal- of spelfouten betreffen.
5. Uitvoering brainstorm wijkberaad van de toekomst (bestuurlijk, beleid t.a.v. duurzaamheid
en groen, organisatorisch (o.a. promotie bewonersvergaderingen), activiteiten in 2020
1. Organisatie snoei- en bloeidag/Burendag 26 september (projecten: wijktuin Toscaninistraat,
hofje Ineke Cornelissen, walkant Mimi Pronk, walkant K.O.-eiland en De GroeneGeest).
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Oude flyer rondsturen voor aanpassingen. Aankondiging in de komende Muzikrant, op de
website en Facebook.
Wouter verwacht niet al te veel steun van de gemeente. Met snoeiafval ophalen en gereedschap uitlenen zal het wel ophouden. In ieder geval komt er geen fysieke steun. Er zullen dus
voldoende vrijwilligers moeten worden ingeschakeld. Hij gaat op zoek.
Ter sprake komt het gebruik van een bosmaaier. Wie levert die en wie bedient hem? Daniël
neemt voor de levering in week 37 contact op met Mani Bouwmachines op de Oude Haagweg.
Hij kijkt ook naar beschikbare vrijwilligers van de WW-tuin. Wellicht is er een hovenier uit de
wijk bereid? Is er ook behoefte aan een zaag op een stok?
Ronald stelt voor de vrijwilligers te voorzien van een hesje met het WB-logo.
[actiepunt 344].
2. Activiteiten op het gebied van duurzaamheid parkeren tot op de bewonersvergadering op
25 november 2020. Een beslissing hierover uiterlijk 25 oktober a.s. nemen.
3. De inhoud van Het Muzik(r)antje nr. 41 wordt besproken. Drukproeven worden ter
kennisneming en oriëntatie aan de bestuursleden gestuurd.
4. Het voorzittersoverleg dat is genoemd onder 1. van agendapunt ‘3. Mededelingen’ wordt
besproken. Het overleg gaat over lopende onderhoudsprojecten in Loosduinen, onder andere
dus over het project Nieuw Waldeck knapt op.
Daniël Veldman is nieuwsgierig naar de uitkomst hiervan. Gevraagd wordt of de plannen de
gemeenteraad al gepasseerd zijn. Wouter heeft daar naar gekeken, maar niets kunnen vinden.
Resultaten van het overleg moeten worden gedeeld met de werkgroep Buurtcontact en de leden
van de voormalige bewonerscommissie. Bij voorkeur moeten deze bewoners actief bij de
uitvoering en de monitoring worden betrokken. De werkgroep Buurtcontact moet weer nieuw
leven worden ingeblazen!
Co-voorzitter Annemieke wil graag een oproep doen aan alle vrijwilligers en andere bewoners
om plaats te nemen in deze werkgroep. Ook al is dit in kort verband: dus alleen voor het project
Nieuw Waldeck knapt op.
5. De inrichting van de website is wederom onderwerp van bespreking en van daaruit gaat het
over de algemene communicatie en het beheer van het geheel.
Wat de discussie over de aanpak van website betreft vat Annemieke het als volgt samen:
‘Dus wij plannen een datum om het over de website te hebben en zaken die tussendoor op de
website moeten komen leveren wij aan bij Daniël. Klopt dat? Ja, OK. Dan aan allen het verzoek
om input te leveren over wat er allemaal op website kan/moet. Daniël verwerkt dat en de
verdere voortgang vindt plaats in een specifiek werkgroepje.’ Daniël is van mening dat de
werkgroep algemener van opzet moet zijn en zich bezig moet houden met de communicatie in
het algemeen en vindt dat er ook een actielijst moet komen. Annemieke stelt hierop voor te
beginnen met de website en daarna de communicatie in het algemeen op te pakken. De website
is namelijk het visitekaartje van het wijkberaad en moet er pico bello uit zien. (Zie punt 338).

3

De secretaris merkt op dat voor de aanlevering van de kopij voor de website de voorwaarden
bekend moeten zijn waaraan de tekst moet voldoen. Daniël zegt toe een handleiding te maken
[actiepunt 345].
Annemieke vraagt aan Daniël dat wanneer hij kopij voor de website krijgt toegestuurd die snel
kan plaatsen. Zo niet dan appen of mailen. Daniël is akkoord.
Henk de Valk geeft aan dat hij reeds toegezegd had voor de kopjes Leefomgeving en Partners
aanvullende kopij te leveren. Hij vertelt tevens dat de inrichting van de website tot stand is
gekomen na een maandenlange uitgebreide inventarisatie van de mogelijkheden en wensen en
daarbij is bijgestaan door een professioneel bedrijf, een communicatie- en ontwerpstudio.
Het stappenplan van het ontwerp stuurt hij graag naar bestuursleden die daar kennis van willen
nemen.
Annemieke vraagt of er al kandidaten zijn voor het werkgroepje dat zich met de website bezig
gaat houden. Ronald meldt zich aan.
Daniël stelt dat er aan de website niet zo veel hoeft te gebeuren. Er ontbreekt allen wat inhoud.
Co-voorzitter Wouter is wel geïnteresseerd in deelname aan het website werkgroepje, maar
zegt dat hij het de komende tijd erg druk heeft. Hij weet dus niet of het gaat lukken mee te
doen.
Co-voorzitter Annemieke merkt in dit verband nog op dat het beheer van de website, Facebook,
e-mailaccounts en dergelijke zodanig moet zijn dat dit op een eenvoudige wijze aan een ander
bestuurslid kan worden overgedragen.
In dit verband speelt ook het feit dat vanuit het verleden het eigenaarschap van Facebook nog
bij Cathi van der Kruit en Jan van Kranenburg ligt. Omdat Henk Snijder het meest met Facebook
bezig is zou het voor de continuïteit handiger zijn als hij (ook?) beheerder zou worden.
6. Annemieke wil verder een handboek (maken?) waarin alle gegevens en beschrijvingen van de
werkzaamheden van het wijkberaad staan. De secretaris zegt dat er zo’n handboek in het
verleden is geweest. Hij zal het opzoeken [actiepunt 346].
Daniël wil hierop weten of van de data die op de server van het wijkberaad staat een back-up
bestaat. Hij heeft daar niets over kunnen vinden. De secretaris stelt hem gerust met de
mededeling dat de KPN elke nacht van de inhoud van de server een back-up maakt. Van de
oude data uit het tijdperk voor de server is ook nog een apart harde schijf beschikbaar.
6. W.v.t.t.k
1. Ronald Sikking zegt dat er in de wijk ondanks de 30-km zone nog steeds te hard wordt
gereden. Hij stelt voor aan de gemeente te vragen zwart-gele drempels aan te brengen. Van het
soort die in de Willem III straat in het dorp zijn gemonteerd.
Verder merkt hij op mevr. Baumgard erg achter is met de verantwoording van de via het
wijkberaad verkregen subsidie voor de Pick-up games die in het begin van het jaar zijn
gehouden.

4

De secretaris zegt dat hij mevr. Baumgard verscheidene malen gemaand heeft en nu zal
aangegeven dat als de verantwoording niet in september wordt ontvangen, het stadsdeelkantoor op de hoogte zal worden gesteld.
De secretaris wil weten of het wijkberaad nog gaat deelnemen aan het Loosduinen gaat Losfestival in het najaar. Daniël suggereert de Parels van Loosduinen hiervoor op enigerlei wijze te
gebruiken. Ronald zegt dat hij de Parels niet meer gaat organiseren en dat er van de kant van
de deelnemers geen berichten zijn ontvangen dat zij de organisatie in zijn geheel of in delen
willen overnemen. Hij gaat ook informeren of er bij de bibliotheek belangstelling bestaat de
organisatie van de Parels over te nemen.
2. Co-voorzitter Wouter meldt dat hij bezig is met het uitzetten van de aangekondigde
speurtocht. De route gaat langs de Gulden Klinkers die in de wijk uitgereikt zijn. Hij is nog bezig
met het verzinnen van een goede vraag, waarvan de uitkomst Nieuw Waldeck moet zijn. De
winnaar krijgt een bescheiden prijsje.
Annemieke vraagt aan Wouter het voorstel rond te sturen. Vergezeld van een suggestie voor de
vraag en het prijsje.
De route moet uitgeprobeerd worden. Wie biedt zich aan?
3. De ideeënlijst: een statement van co-voorzitter Annemieke.
‘Sommige ideeën zijn al toebedeeld. Andere zijn opgepakt en gereed. Maar kijk eens even naar
die lijst wat je nog verder op kunt pakken. Maak opzetjes. Mail en deel met elkaar, dan komen
er vast leuke dingen uit. Probeer wat op te pakken zodat wij een volgend keer een net zo
gevuld krantje krijgen als deze keer.’
Wouter wil iets met water gaan doen. Hij heeft de laatste tijd een aparte manier van vissen. Hij
gooit een lijn in het water en kijkt wat er voorbij komt. En daar maakt hij filmpjes van. Hij wil
dat de bewoners de filmpjes zien en om antwoord vragen.
Daniël vraagt naar de informatieborden die hij heeft voorgesteld te plaatsen op plekken waar
iets te zien is waarvan uitleg kan worden gegeven.
Annemieke wil liever dat eerst zaken worden opgepakt die al besproken waren.
Zij stelt voor een actielijst te maken. Prioriteit één is de aanpak van website. Die moet snel
aangevuld worden.
Verder zegt zij dat van de ideeënlijst al 7 punten (bijna) klaar zijn.
1. Gulden Klinker speurtocht.
2. Opzetje straatnamen van Ronald.
3. Fotowedstrijd.
4. Vogelhuisjes.
5. Opknapbeurt Nieuw Waldeck: voorzittersoverleg.
6. Bomenartikel.
7. Aantal inwoners, bouwen en verdichting.
8. Daniël heeft een begin gemaakt met het project Right to Challenge.
Ronald vult aan dat er ook nog een nieuwe welkomstmap moet komen en dat hij al zoveel
informatie heeft over de muzikanten in de wijk dat hij er een boek mee kan vullen.
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De co-voorzitter vraagt de secretaris om de ideeënlijst te integreren in de actielijst.
7. Rondvraag
De secretaris deelt mee dat er van Linda Bevers een e-mail is ontvangen van de WW-tuin over
het overlijden van een betrokken vrijwilliger: Cees van der Plaats. Hij vraagt of het wijkberaad
hier nog actie op wil gaan ondernemen. De secretaris heeft al een deelnemingsmail naar Linda
Bevers gestuurd.
Cees woonde op zichzelf. De familie heeft aangegeven geen bloemen te willen ontvangen,
maar liever ziet dat er een donatie wordt overgemaakt op de vermelde bankrekening t.g.v. een
dierencentrum.
Daniël zal een rouwbericht plaatsen op de website van de Waanzinnige Waldecktuin.
8. Volgend overleg 8 september 2020
9. Sluiting
Om 22.30 uur wordt de vergadering door de voorzitter beëindigd.
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nBijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 18 augustus 2020
Agenda Betreft
punt
4
AB-verslagen worden een week voor een volgende vergadering
aan het bestuur ter inzage toegestuurd. Alleen taal- of
spelfouten in het verslag kunnen vooraf worden gemeld en
aangepast. Andere op- en of bemerkingen kunnen schriftelijk
worden doorgegeven of op de desbetreffende AB-vergadering
worden genoteerd.
5
Activiteiten op het gebied van duurzaamheid parkeren tot op
de bewonersvergadering op 25 november 2020. Een beslissing
hierover uiterlijk 25 oktober a.s. nemen.
5.4
Resultaten van het voorzittersoverleg in september moeten zo
nodig worden gedeeld met de leden/bewoners van de
werkgroep Buurtcontact en de voormalige bewonerscommissie. Als dat nodig is moeten deze bewoners actief bij de
uitvoering en de monitoring worden betrokken.

Opmerkingen
Geen

Geen

Deze bewoners in ieder
geval betrekken bij de
uitvoering van de
plannen. Ook bij
vermelding info op de
gemeentelijke website

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 18 augustus 2020
Nr.
333

334

335

336

337

338
339

340

Actie
De secretaris neemt contact op met Sjoerd Ramlal van de
stadstuin De GroeneGeest voor overdracht van de kas en de
financiële administratie i.v.m. zijn vertrek bij de stadstuin
Wouter van den Ende gaat e-mail sturen naar Pauline van den
Broeke voor informatie over eventuele stremmingen in de
uitvoering van het project nieuwwaldeckknaptop.nl
De secretaris zal informeren bij de gemeente wanneer de
korte lantaarnpalen in de wijk een schilderbeurt moeten
krijgen en verzoeken om één kleur aan te houden
De secretaris gaat bij PEP/Den Haag Doet informeren of het
wijkberaad inzage kan krijgen in het vrijwilligersbestand van de
wijk ten einde vrijwilligersaansprakelijkheid te borgen
Sinds de AB-vergadering van 10 juli 2019 naar voren gebrachte
ideeën op een verzamellijst plaatsen, een besluit over de
uitvoering nemen en er een planning voor maken
Ronald Sikking stelt voor dat iedereen de website bekijkt en
aangeeft wat goed is en wat anders zou kunnen/moeten.

Door
DB [secr]

Gereed
15 juli 2020

DB (vz)

Augustus
2020

DB [secr]

Augustus
2020

DB [secr]

September
2020

DB

2021

AB

2021

De opleiding Media en vormgeving vragen of zij stagiaires
beschikbaar kunnen stellen voor het maken van een filmpje
voor YouTube over jongeren in Nieuw Waldeck
Een e-mail sturen naar zo veel mogelijk bewoners met een
vragenlijst en naar hun mening en suggesties over de wijk
vragen

AB

2021

DB

September/
oktober
2020
7

341

Prioriteitenlijst en planning maken van de verzamelde ideeën
van actiepunt 337

DB

342

Uitzoeken hoe Right to Challenge (RtC) werkt, of het
toepasbaar is in Nieuw Waldeck en hoe het in werking gezet
zou moeten worden. Met voorbeelden van geslaagde
projecten.
Informeren naar een geschikt cadeau/aandenken voor het
vertrek van Rob Schouten. Aanbieden met officiële
bedankbrief
Gereedschap, mankracht en promotie regelen voor snoei- en
bloeidag op 26 september

Daniël
Veldman
& Rob
Schouten
DB [secr] Z.s.m.

Allen

Uiterlijk
week 38

345

Daniël Veldman maakt een handleiding waarin de eisen staan
waaraan aan te leveren kopij voor de website moet voldoen.

Daniël
Veldman

Z.s.m.

346

Handboek met gegevens en beschrijving van de
werkzaamheden van het wijkberaad opzoeken

Secretaris

Z.s.m.

343

344

September/
oktober
2020
December
2020

Rood: wijziging of overschrijding initiële planning
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