CONCEPT verslag AB-vergadering 7 oktober 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
Snijder (coördinator BIT), Cathi van der Kruit (algemeen lid), Annelies Jansen (werkgroep
stadstuin De GroeneGeest)
Afmelding: Henk de Valk (secretaris) vakantie, Ronald Sikking (penningmeester) werk, Daniël
Veldman (werkgroep Waanzinnige Waldecktuin/webmaster) werk
Gast: Kees Taal
Verslaglegging: Annelies Jansen en Henk de Valk
1. Opening
Co-voorzitter Annemieke opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
Kees Taal is vanavond op uitnodiging van het bestuur te gast. Kees kijkt en denkt voorlopig mee
met het Algemeen Bestuur.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Er gaan geruchten dat er op de Oude Haagweg in snackbar Monique’s Place een coffeeshop
komt, maar er is geen informatie beschikbaar of het daadwerkelijk in de planning staat of dat
het slechts geruchten zijn. Co-voorzitter Wouter gaat Pjer Wijsman van de Commissie Loosduinen per e-mail vragen of er iets bekend is bij de CL en wat eventueel de stand van zaken is.
4. Verslag AB-vergadering 8 september 2020
Agendapunt 5.2 laatste alinea: Annelies vraagt om op de website de vergaderingen van DB en
AB op te nemen in de jaarplanner zodat bewoners weten wanneer er vergaderd wordt en naar
behoefte binnen kunnen lopen.
Naar aanleiding van dit punt wordt meegedeeld dat er gewerkt wordt aan het benaderen van
notulen van AB en DB via de website d.m.v. een wachtwoord. De aanwezigen vinden notulen
per mail ook prima. Gevraagd is om de notulen van DB ook naar AB te sturen. Het beheer van de
website komt verder ter sprake, maar gezien actiepunt 338 gaan we niet verder.
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Agendapunt 5.5. N.a.v. De enquête is inmiddels 71 keer ingevuld. Prima resultaat. Wouter en
Daniël gaan er mee aan de slag en misschien is het nog mogelijk een artikel in het Muzik(r)antje
te plaatsen over de uitslag.
Agendapunt 7, laatste alinea. Annelies moet zijn Annemieke. Zij stuurt de informatie.
Bijlage 1: besluitenlijst
Van 5.2 een actiepunt maken op de actielijst.
Bijlage 2: actielijst
Nr. 336: op de website van PEP staan geen vacatures meer voor het wijkberaad terwijl er leden
en een penningmeester gezocht worden.
Nr. 339: Annemieke heeft navraag gedaan en bedrijven kunnen een opdracht geven aan
scholen. Doelstelling formeren, welke doelgroep, hoe lang.
Nr. 342: naam van Rob Schouten kan weg.
5. Lopende activiteiten
1. Evaluatie snoei- en bloeidag 26 september.
Tot dusverre heeft slechts één deelnemer de enquête ingevuld en wat tips gegeven.
Opm. secretaris: vlak na deze vergadering zijn er nog twee reacties van bewoners ontvangen.
2. Stand van zaken enquête.
Wordt uitgewerkt. De enquête staat nog steeds open en kan ingevuld worden.
3. Artikelen Muzik(r)antje nr. 42.
•
Een stukje over de coffeeshop wordt nog niet geplaatst omdat het slechts een gerucht
is. Er is nog te weinig bekend. Info Pjer Wijsman afwachten.
•
Artikel over stavaza Nieuw Waldeck knapt op. Begin oktober komt de raad bijeen om er
een klap op te geven en dan kunnen de projecten opgepakt worden. Er is inmiddels
meer geld beschikbaar gesteld en de andere projecten komen dan aan bod. Belangrijk is
dat in alle wijken een project wordt opgepakt zodat iedereen merkt dat er wat gebeurd.
•
Uitkomst enquête.
•
Terugblik snoei en bloeidag.
•
Oproep zonnetje en artikel plaatsen van één van de zonnetjes die al bekend zijn.
•
Oproep foto's en plaatsen ingezonden foto's (ook op de website).
•
Bewonersvergadering aankondigen.
•
Artikel Nieuw Waldeck knapt af nog niet plaatsen; is nog te vroeg.
•
Stuk over eenzaamheid en hierin verwijzen naar de website van ‘vraag elkaar’ (Kees
stuurt gegevens nog door) Mogelijkheid om iemand een bloemetje te sturen.
•
Stukje Barry van Straten van Voor welzijn over Crownies activiteiten jeugd.
•
Sudoku’s.
Kees Taal stelt voor om in een volgend Muzik(r) antje een interview met de stadsdeeldirecteur
of werknemers van het stadsdeelkantoor op te nemen om de bewoners kennis te laten maken
met hen en hun visie op de wijk.
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4. Bewonersavond digitaal
Voorstel om de avond te filmen. Kees Taal waarschuwt dat er vertraging kan optreden richting
de kijkers en dat je dat niet moet willen.
Henk Snijder stelt een enquête voor met een inleidend verhaal. Bent u akkoord met de
begroting enz. of korte filmpjes op Facebook en input via de mail. Facebook heeft 418 volgers.
Webinar is een prima mogelijkheid maar nu niet meer haalbaar. Opdracht uitzetten naar
school? Op YouTube losse filmpjes zetten of de vergadering filmen.
Het DB gaat Daniël nog benaderen welke ideeën hij heeft en aan allen de vraag om mee te
denken over de mogelijkheden die er zijn en wat voor ons het beste is.
5. Buurtcontactpersonen (whats app)
De app is opgestart. Het doel is een levendige interactie over wat er gebeurd in de wijk en wat
er gaat gebeuren.
6. W.v.t.t.k
Er worden geen nieuwe agendapunten aangedragen.
7. Rondvraag
Kees is positief over zijn aanwezigheid op deze avond en zal de vergaderingen blijven bezoeken.
Hij vindt zowel in het wijkkrantje en op de website weinig terug over de problematiek in de wijk
en vindt dat hier meer aandacht voor moet zijn. Annemieke zegt dat ze naar aanleiding van de
enquête wel verwacht dat er meer hierover op website en in het krantje komt.
Cathi vraagt naar het geplaatste hek bij het Maris college. Annemieke weet inmiddels dat de
vergunning is afgewezen maar dat toch tot plaatsing is overgegaan. De beslistermijn voor
afhandeling van de aanvraag bleek door de gemeente overschreden te zijn en de school denkt
daardoor dat ze in hun recht staan. Er is een melding van illegale bouw gedaan.
Henkes neemt deel aan het overleg van de decentrale commissie oud en nieuw (ACON).
Diverse hotspots in de wijk worden doorgegeven aan de politie en daarna voorzien van camera
om zo meer informatie te hebben als het uit de hand loopt.
Annelies meldt dat de stadstuin in het nieuwe jaar wil kijken wat voor activiteiten voor
wijkbewoners te organiseren zijn, zoals bijvoorbeeld een plantenbakje maken in het voorjaar
en een stekjeskast op de tuin plaatsen waar plantenstekken geruild kunnen worden. Ook wordt
gekeken of bewoners in mei courgette of pompoenplantjes kunnen afhalen om in hun tuin of
op balkon te laten groeien.
8. Volgend overleg 4 november 2020
9. Sluiting
Om 22.15 uur wordt de vergadering door de co-voorzitter Annemieke beëindigd.
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Bijlage 1: Besluitenlijst bij AB-vergadering 7 oktober 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
Zie actiepunt 349

De secretaris is op die
datum op vakantie, dus
afwezig

Bijlage 2: Actielijst bij AB-vergadering 7 oktober 2020
Nr.
334

335

336

337

338
339

340

341

342

343

Actie
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 (vz)

Gereed
Augustus
2020

DB [secr]

November
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
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.
Informeren naar een geschikt cadeau/aandenken voor het
vertrek van Rob Schouten. Aanbieden met officiële
bedankbrief

September/
oktober
2020
September/
oktober
2020
2021

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

DB
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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 en bijwerken

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
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.
Vacatures voor penningmeester en leden van bestuur op de
website van PEP laten zetten; we staan er niet meer op

Secretaris

Z.sm.

Daniël

z.s.m.

Secr.

z.s.m.

349

350

Rood: wijziging of overschrijding initiële planning
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