CONCEPT verslag AB-vergadering 8 september 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), Cathi van der Kruit (algemeen lid),
Annelies Jansen (werkgroep stadstuin De GroeneGeest), Daniël Veldman (werkgroep
Waanzinnige Waldecktuin/webmaster)
Afmelding: Henk Snijder i.v.m. politie-overleg
Verslaglegging: Annelies Jansen en Henk de Valk
1. Opening
Co-voorzitter Wouter van den Ende opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agenda
Wouter wijst er op dat er twee agenda’s zijn: de standaard uitnodiging met de algemene
agenda en -gezien het aantal te bespreken punten- een gespecificeerde agenda. De laatste zal
worden gevolgd.
3. Mededelingen
1. Ronald Sikking meldt dat hij nog steeds worstelt met het elders onderbrengen van de
organisatie van de Parels van Loosduinen. Hij gaat kijken of hij via de bibliotheek Nieuw
Waldeck de Parels kan overdragen aan één van de deelnemers aan het cultuurplatform
Loosduinen. Hij neemt hiervoor contact op met Agnes Schüller van de Cultuurschakel.
2. Er is een e-mail ontvangen van een nieuwe opbouwmedewerkster van Voor welzijn, mevr.
Gülsüm Isleyen. Zij gaat Sabine Wensink ondersteunen. Zij wil graag kennismaken met het
wijkberaad.
4. Verslag AB-vergadering 18 augustus 2020
Co-voorzitter Annemieke bedankt de secretaris voor het uitgebreide verslag.
Er zijn op het tekstuele gedeelte geen op- en aanmerkingen. Het verslag is hiermee
goedgekeurd.
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Bijlage 1: besluitenlijst
Punt 4: aan dit besluit is door een weekje afwezigheid van de secretaris nog niet geheel
voldaan. Het verslag was als gebruikelijk nog bij de uitnodiging voor de vergadering gevoegd.
Wel is een beperkt conceptverslag reeds een paar dagen voor de vergadering toegezonden.
Punt 5: de secretaris licht dit besluit toe. Er ligt een voorstel van co-voorzitter Annemieke voor
het houden van een inspiratieavond. Door de coronaperikelen is hier niets van terecht
gekomen en is gesuggereerd de bespreking en eventuele invulling op te schuiven naar de
bewonersvergadering in november.
Bijlage 2: actielijst
Nr. 333: is uitgevoerd. Kan van de lijst.
Nr. 334: 10 september informatie over dit onderwerp van de projectleider P. van den Broeke.
Nr. 335: nog niet uitgevoerd. Wordt november 2020.
Nr. 336: nog niet uitgevoerd. Wordt november 2020.
Nr. 337: blijft staan.
Nr. 338: vermelde gereeddatum niet de begindatum, maar einddatum. Secretaris zorgt z.s.m.
voor verdere aanvulling van archiefstukken en tekst voor het kopje Leefomgeving en
aanvullende tekst voor het kopje Partners in de wijk. Er moet ook z.s.m. een foto van het
voltallig bestuur op de website worden geplaatst.
Daniël meldt dat hij nog niet het volledige beheer heeft over de website. Een aantal handelingen
moeten nog noodzakelijkerwijs via de ontwerpster lopen. Hij is bezig dit in eigen hand te krijgen.
Nr. 339: Barry van Straten van Voor welzijn wil hierin ondersteunen.
Nr. 340: na verzending van de enquête naar het e-mailbestand van de BBQ-deelnemers van
vorig jaar afsluiten.
Nr. 341: blijft staan.
Nr. 342: om dit te laten slagen zijn lokale ondernemers nodig, einddatum 2021.
Nr. 343: Rob Schouten wil geen cadeau. Over een donatie aan een goed doel gaat hij nadenken.
Nr. 344: is uitgevoerd. Kan vervallen.
Nr. 345: Daniël gaat dit nog op een rijtje zetten. In principe afbeeldingen zo groot mogelijk
aanleveren; tekst met foto’s maakt niet uit. Foto's los van de tekst aanleveren.
Nr. 346: hier wordt na de vergadering nog naar gekeken.
5. Uitvoering brainstorm wijkberaad van de toekomst (bestuurlijk, beleid t.a.v. duurzaamheid
en groen, organisatorisch (o.a. promotie bewonersvergaderingen), activiteiten in 2020/2021
Activiteiten 2020
1. Muzik(r)antje: respons en acties.
Tot nu toe zijn er veel reacties ontvangen. Er zijn 17 vogelhuisjes aangevraagd, 4 à 5 bewoners
willen in het groen gaan werken en er zijn twee personen die in het zonnetje gezet kunnen
worden. Verder 10 keer de enquête ingevuld (+ 40 via andere kanalen). Totaal dus 50!
In het algemeen is er een tevreden gevoel. Daniël had meer reacties gewild. Wouter is wel blij
dat er niet massaal gereageerd is.
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Er wordt nog even doorgesudderd over de vulling van het Muzikrantje. Annemieke constateert
een veelheid aan meningen en vraagt alle brainwaves om te zetten in artikeltjes voor de
Muzikrant. Annelies merkt tot haar spijt op dat haar pompoenen het krantje hebben gemist.
2. Website: stand van zaken, ideeën en mogelijkheden.
Daniël stelt nogmaals dat hij bezig is met het ontvlechten van de noodzaak van inschakeling van
de ontwerpster van de website. Hij meldt desgevraagd ook dat de statistieken van de website
over aantallen bezoekers en welke onderwerpen momenteel niet voor iedereen toegankelijk
zijn. Besloten wordt deze gegevens naar een wijkberaad account te sturen, opdat alle
bestuursleden zich kunnen informeren.
Er vindt discussie plaats over de aangeleverde nieuwsbrief van Voor welzijn. Daniël zou liever
zien dat deze op Facebook wordt gezet met een verwijzing naar de website van Voor welzijn.
Op de website van Voor welzijn zijn de nieuwsbrieven echter niet te vinden, wordt opgemerkt.
Annemieke is van mening dat wij het gewoon moeten proberen en kijken wat de reacties zijn.
Daniël wil dan wel een aanbiedingstekstje. Daar zorgt hij zelf of Annemieke voor.
Daniël wil dat het beheer van Facebook breder wordt getrokken en vraagt wie de moderator is.
Dat blijkt Jan van Kranenburg te zijn, de echtgenoot van Cathi. Na het vertrek van Zeger
Brinkman is het beheer aan hem overgedragen. Aangezien de Facebook-pagina wordt
bijgehouden door Henk Snijder lijkt het Daniël zinvoller hem moderator te maken. Henk Snijder
wil dat zelf ook en heeft al contact met Jan van Kranenburg hierover opgenomen. Cathi vult aan
dat het geen enkel probleem is het moderatorschap over te dragen aan Henk Snijder.
Annelies Jansen merkt in dit verband op dat Stadstuin De GroeneGeest ook een Facebookpagina heeft met 200 volgers. Er is geen link van deze pagina met de Facebook-pagina van het
wijkberaad. Voor de goede orde zal Annelies voortaan duidelijk gaan vermelden dat de
stadstuin een werkgroep van het wijkberaad is. Het moderatorschap van Facebook van de
stadstuin-pagina is in handen van Sabine Wensink van Voor welzijn. Dat is zo tot stand
gekomen bij de oprichting van de stadstuin. Daar was Voor welzijn nauw bij betrokken.
Annelies gaat vragen of zij het beheer van de Facebook-pagina kan overnemen van Voor
welzijn.
Het gesprek komt weer terug op de website met de vraag van co-voorzitter Wouter wat er nog
ontbreekt aan de vulling van de website. De secretaris zegt dat er nog (aanvullende) tekst moet
worden geleverd voor twee kopjes (Leefomgeving en Partners in de wijk) en de overzichten van
bestuursstukken en nieuwsbrieven moeten worden aangevuld. Verder moet de jaarplanning
voor zover noodzakelijk worden overgenomen. Voor de rest van het jaar is dat eigenlijk alleen
de bewonersvergadering en actualiteiten voor de nieuwsrubriek. De secretaris benadrukt dat
een goed gevulde website een belangrijke voorwaarde is om bezoekers te trekken.
3. Co-voorzitter Wouter vindt dat er te veel tijd zit tussen de huidige vergadering en de
volgende op 10 november a.s. Voorgesteld wordt een AB-vergadering te plannen op 7 oktober
a.s. Te beginnen om 20.00 uur. Daarvoor zou dan om 19.00 uur een DB-vergadering kunnen
plaatsvinden. Aldus wordt besloten. De secretaris meldt in verband met een korte vakantie zijn
afwezigheid op die datum.
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4. Co-voorzitter Wouter brengt de organisatie van de komende snoei- en bloeidag ter sprake. Er
zijn zes tot zeven projecten aangemeld. Onder andere van een groepje bewoners van de
Strausslaan die het groen van de peuterspeeltuin gaan bijwerken. Het stadsdeelkantoor heeft
bericht dat zij ook weer meedoen met de levering van gereedschap en manschappen. Op 23
september a.s. is een extra DB-vergadering gepland om de organisatie van de snoei- en
bloeidag te bespreken.
5. De gepubliceerde enquête komt ter sprake. Deze loopt nog steeds. De score tot heden aan
geretourneerde formulieren is 50! De enquête staat op het persoonlijke Google-account van
Wouter. Moet worden overgezet naar het wijkberaad-account (zie login wachtwoordenlijst).
6. Vogelhuisjes. De belangstelling is groot: 18 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. AC
Waldeck van Middin heeft een e-mail gestuurd met de vraag of hun cliënten mogen meehelpen
dan wel kijken. De vraag doet zich voor of wij aanvragers een tegoedbon/cadeaubon geven
zodat ze een vogelhuisje kunnen kopen of dat het wijkberaad er voor zorgt. Omdat ze ook
moeten worden opgehangen en de vergadering het proces in eigen hand wil houden wordt
voor het laatste wordt gekozen. Er gaan wat suggesties rond. Ronald kent in Loosduinen-dorp
een houtbewerkingsclub, De Houtkrul genaamd. Zij zitten bij de molen in wijkcentrum De
Wiekslag. Hij gaat informeren of zij de vogelhuisjes willen maken als bouwpakket of compleet
klaar. Het moeten kastjes worden voor kleine vogels (pimpel-/koolmeesjes o.i.d.).
7. Over het project Hangmanden valt op dit moment niets te melden.
8. De najaarsvergadering op 25 november a.s. wordt zoals het er nu uitziet weer een digitale
vergadering. Na een kleine brainwave over de wijze van publicatie wordt voorgesteld om de
vergadering te filmen en op YouTube te zetten. Hiervoor is een gmail- of een Google- account
nodig. Het wijkberaad heeft een Google-/gmail-account. (Opm.: voor inloggegevens zie lijst met
wachtwoorden.) Ronald en Wouter gaan er mee aan de slag [actiepunt 347].
8. Najaarsenquête: is reeds gehouden. Zie punt 5.5. Het plan is wel de enquête op gezette tijden
te herhalen.
9. Oliebollen voor eind december. Hoe denkt de vergadering er over en wie doet wat? Wil
Resto VanHarte bakken? De secretaris vraagt het na. Hij wil ook weten hoe de aanloop
gecontroleerd kan worden. Hij stelt voor een oliebollenbon op te nemen in het Muzik(r)antje.
Ook kan een e-mail gestuurd worden met adresvermelding. De actie kan later herhaald worden
op Facebook. (Opm.: beperking aantal oliebollen per bon en adresvermelding cruciaal.)
10. Kerstukjes maken via Onings of bloemenstalletje Meer ’n Bos, al dan niet met workshop, is
een uitdaging in deze coronatijd.
Activiteiten 2021
1. Nieuwjaarsborrel. Co-voorzitter Annemieke denkt nog na over een nieuwjaarsborrel in
januari 2021.
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2. Snoei- en bloei voorjaar. Gelijk met NLdoet (12 en 13 maart) organiseren? April, mei? Leuke
ideeën? Laat het weten!
3. Workshop macramé manden (b.v. plantenhanger van touw) maken.
4. Voorjaarsvergadering. Geen opmerkingen.
5. Snoei- en bloei najaar. Geen opmerkingen.
6. Vrijwilligers BBQ? In de zomer. Buiten. Als bedankje voor de vrijwilligers i.p.v. Chinees.
7. Najaarsvergadering. Geen opmerkingen.
8. Ideeën voor 2021? Co-voorzitter Wouter stelt vast dat er in ieder geval een aantal ideeën
inmiddels geopperd zijn. Input voor de speurtocht is altijd welkom. Co-voorzitter Annemieke
zegt dat er activiteiten moeten worden gevonden die coronaproef zijn.
Co-voorzitter Annemieke vraagt aan de vergadering of er bij het gezondheidscentrum aan de
Strausslaan een Gulden Klinker ligt. Die zou zijn aangevraagd door de heer Groen van de
Strausslaan 48 weet Ronald. Als beloning voor het onderhoud aan de walkant. Er zou zelfs
binnenkort een nieuwe Gulden Klinker worden uitgereikt.
11. Werkgroep Buurtcontactpersonen nieuw leven inblazen. Dit punt staat al een tijdje op het
verlanglijstje van het bestuur. Cathi vraagt de betekenis van het getal 55. Annemieke legt uit
dat dit e-mailadressen zijn van vrijwilligers die vorig jaar geholpen hebben met de
jubileumactiviteiten. Wellicht is er bij deze groep belangstelling buurtcontactpersoon te
worden. Wouter wil de oproep graag breder trekken, maar weet nog niet hoe dat aan te
pakken. Annemieke stelt voor zo veel mogelijk bewoners zien te interesseren in een
bijeenkomst over deze materie om te praten over wat de bewoners in de wijk bezig houdt. De
secretaris biedt aan de e-mailadressen van de voormalige bewonerscommissie te achterhalen
opdat met medeneming van de reeds bestaande adresbestanden naar hun interesse kan
worden geïnformeerd. De komende opknapbeurt van de wijk kan hiervoor als argument
worden gebruikt. Door te vragen de werkzaamheden goed in de gaten te houden en
afwijkingen onmiddellijk melden ontstaat dan hopelijk interesse voor een samenwerking met
het wijkberaad [actiepunt 348].
Daniël zegt dat hij een artikel wil schrijven over de komende opknapbeurt. Hij vindt dat het
wijkberaad en niet de gemeente de rol van berichtgever op zich moet nemen. Hij wil hierover in
gesprek gaan met de voormalige leden van de bewonerscommissie. Hij heeft reeds contact
gehad met de stadsdeeldirecteur.
12. Distributie Muzik(r)antje en vacatures bezorging.
Een samenloop van vakanties en corona heeft bij de laatste bezorgingscyclus van het
Muzik(r)antje bezorgheid gewekt bij Annemieke over de veelheid aan bezorgroutes en
bezorgadressen. Zij wil een oproep plaatsen voor meer bezorgers (een bezorgerspool) en
breekt een lans voor het opknippen van bezorgwijken. Sommige bezorgwijken zijn erg groot,
zegt ze. Ronald voelt misschien wel iets voor de vacature bij de Maairustflats en Daniël wil ook
wel helpen, mits dit van tevoren kan worden gepland.
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6. W.v.t.t.k
Er worden geen nieuwe agendapunten aangedragen.
7. Rondvraag
Cathi vraagt waar de bakfiets is gebleven. Deze staat nog steeds op de stadstuin maar is van
plaats veranderd. Staat nu naast de composthoop helemaal achter op de tuin. Henk de Valk
zorgt voor een goed passend camouflagezeil wat beter afsluit en storm- en regenbestendig is.
Ronald vraagt of de Waanzinnige Waldecktuin nieuwe leden heeft. Daniël bevestigt dit.
Vervolgens gaat het over nieuwe bewoners en nieuwe babies. Nieuwe bewoners zouden een
welkomstgeschenk moeten krijgen. De secretaris zegt dat voor dit doel welkomstmappen
bestaan. De inhoud daarvan zou nog door het bestuur bekeken worden.
Co-voorzitter Annemieke lijkt het goed idee dat de bestuursleden eens in hun omgeving
rondkijken naar bewoners die iets kunnen betekenen voor het wijkberaad. De vergadering kent
niet veel van die mensen. Annemieke komt er nog wel eens een tegen.
De vraag wordt opgeworpen of de naam van het wijkberaad wel voldoende duidelijk is voor de
bewoners en of de naam niet zou moeten worden gewijzigd in Bewonersorganisatie Nieuw
Waldeck. Volgens de vergadering zal dit niet tot meer bekendheid leiden. De term
bewonersorganisatie kot dan wel niet in de tenaamstelling voor, maar wordt in publicaties
regelmatig gebruikt.
Co-voorzitter Annemieke merkt op dat er nogal wat punten op de voortgangslijst staan die
opgepakt moeten worden. Met name gaat dit over de afhandeling van reacties op onlangs
geplaatste oproepen en artikelen in Het Muzik(r)antje. Hier gaat veel werk in zitten. Veelal
moeten de bewoners die gereageerd hebben worden bezocht om de vraag/klacht/probleem te
bespreken. Zij vraagt of andere bestuursleden daarbij kunnen helpen. De secretaris vraagt of in het geval van bomen en groen bijvoorbeeld- daar dan niet bestuursleden naar toe moeten
die verstand van zaken hebben. Hijzelf zou bijvoorbeeld geen goed antwoord hebben op
klachten of wensen die met bomen of groen te maken hebben. Hij zou hoogstens een
luisterend en begripvol oor kunnen hebben en toezeggen dat de klacht of wens doorgegeven
zal worden aan de gemeente. Besloten wordt dat de bestuursleden met kennis van zaken de
afhandeling voor hun rekening zullen nemen.
Daniël heeft een vraag gekregen van de vrijwilligers van de WW-tuin over de watervoorziening.
Hij vraagt zich af hoe dat in de stadstuin De GroeneGeest is geregeld. Met een grondwaterpomp blijkt. Annelies stuur informatie hierover aan Daniël.
8. Volgend overleg 7 oktober 2020
9. Sluiting
Om 22.25 uur wordt de vergadering door de co-voorzitter Wouter van den Ende beëindigd.
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Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 8 september 2020
Agenda Betreft
punt
5.2
Statistische gegevens van de website over bezoekersaantallen
en pagina’s die bezocht worden zijn momenteel niet in te zien
door bestuursleden. Besloten wordt dit aan te passen.
5.3
Gezien het grote gat dat er is tussen de huidige vergadering en
de volgende in november wordt besloten op 7 oktober a.s.
zowel een extra DB- als AB-vergadering te houden.

Opmerkingen
Actie Daniël Veldman

De secretaris is op die
datum op vakantie, dus
afwezig

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 8 september 2020
Nr.
333

334

335

336

337

338
339

340

341

342

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
November
2020
September
2020

DB [secr]

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
Prioriteitenlijst en planning maken van de verzamelde ideeën
van actiepunt 337

AB

2021

DB

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.

Daniël
Veldman
& Rob
Schouten

September/
oktober
2020
September/
oktober
2020
December
2020
2021

DB

7

343

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

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.

347

Uitzoeken hoe het de bewonersvergadering op 25 november
a.s. het best digitaal via YouTube kan worden georganiseerd

Wouter,
Ronald

Z.s.m.

348

Oproep per e-mail sturen aan zo veel mogelijk bewoners over
de komende opknapbeurt van de wijk en vragen of zij de
voortgang in de gaten willen houden en er over rapporteren

Secretaris

Z.sm.

344

Rood: wijziging of overschrijding initiële planning
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