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- Zebra Welzijn

Overige aanwezigen: 27 volgens presentielijst.
1. Opening & Mededelingen.

Ramón opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Vanavond zijn er drie gastsprekers:
1. De heer Mellema, bestuursadviseur van Wethouder van Engelshoven.
2. Mevrouw Rothart, toelichting op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
3. De wijkagenten.
Ramón gaat verder met de mededelingen:
 Het bestuur is flink uitgedund, Andreas Dijk heeft zijn functie neergelegd en een
ander bestuurslid is nooit aanwezig. Ramón doet een oproep voor nieuwe
bestuursleden.
 Yvonne Hartman heeft zich voor vanavond afgemeld, zij is ziek.
 In februari heeft het Wijkberaad een politiek debat gehouden, hierbij was een aantal
raadsleden aanwezig. Twee raadsleden zijn tot nu toe aangeschoven tijdens
bestuursvergaringen, Martin Wörsdörfer (VVD) en Michel Rogier (CDA). Hier zijn al
een aantal acties uit voortgekomen.
 Op de Oude Haagweg 42-46 worden twee hoge torens gebouwd. Deze passen (door
hun hoge hoogtes) niet binnen de Visie Loosduinse Vaart, de Commissie Loosduinen
staat hier niet achter. Afgesproken is om zoveel mogelijk medewerking te verlenen
om het geheel tóch zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij het dorpse karakter
van Loosduinen.
 Op de tafels liggen formulieren waar bewoners hun ideeën kunnen aangeven,
aanwezigen wordt gevraagd om deze in te vullen. De ideeën van bewoners kunnen
verwerkt worden in het Stadsdeelplan 2015. Dit speelt temeer omdat de subsidie
aangevraagd voor Kamp Amersfoort is afgewezen omdat dit niet was opgenomen in
het stadsdeelplan. Het is dus van belang ideeën nu al in te zamelen.
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2. Vertegenwoordiger van Stadsdeelwethouder mevrouw Van Engelshoven, Dhr. Mellema,
Visie op toekomst van Loosduinen.
Hans Mellema is bestuursadviseur van wethouder van Engelshoven. Hij laat weten dat
wethouder Van Engelshoven twee stadsdelen toebedeeld heeft gekregen, namelijk Haagse
Hout en Loosduinen. De wethouder vindt het belangrijk dat bewoners zelf initiatieven
bedenken en uitwerken. De stad gaat meer gebruik maken van de doe- en denkkracht van
bewoners en ondernemers. De wethouder heeft een grote opgave, namelijk het
ouderenbeleid, jongerenbeleid, zorg en werkeloosheid.
Hans vraagt de bewoners die problemen hebben in hun wijk, Harm Benthem de
stadsdeeldirecteur, te benaderen. De wethouder spreekt de stadsdeeldirecteur één keer per
maand.
 Dhr. Keus heeft een vraag over de groenvoorziening. Hij woont in een flat aan de
Toon Dupuisstraat, tegenover zijn huis staan hele hoge bomen, deze zijn 9 meter
vanaf de gevel en 4 meter vanaf de ramen. Meneer en zijn vrouw kunnen geen
moment van de zon genieten en zitten de hele dag met de verlichting aan. Bewoners
van de flat zien de bomen graag verdwijnen.
Langs het fietspad in de Toon Dupuisstraat was veel groen, onkruid en struiken. Het
verkeer kon je niet aan zien komen. Meneer heeft gebeld met het contactcentrum en
het was binnen een week opgelost. Meneer ziet nooit mensen van groenvoorziening.
Hans, bespreekt dit met de wethouder van stadsbeheer. Hij is zelf gaan kijken en de
woningen krijgen inderdaad weinig licht binnen. Hans speelt dit terug naar de
voorzitter van het wijkberaad.
 Een bewoner klaagt over parkeerdruk in de Mahatma Gandhistraat. Ook staat er een
oplaadpunt voor auto’s in de straat voor Centraal Wonen, geen enkele buurtbewoner
in de omgeving heeft een oplaadbare auto. Hans neemt dit mee en speelt dit terug
naar de voorzitter van het wijkberaad. Ramón wil graag in contact komen met de
wethouder over de aanpak van het parkeerprobleem.
 Mevrouw van Weers heeft het e.e.a. op papier gezet, zij leest haar ideeën en/of
oplossingen voor. Ramón nodigt mevrouw van Weers uit om mee te praten tijdens
de brainstormsessies, 30 km zone. Michiel van der Meer is per direct gestopt.
Hans begrijpt het betoog van mevrouw van Weers, hij neemt dit mee naar
wethouder Van Engelshoven en de wethouder verkeer. Hij vindt dat bewoners een
luisterend oor moeten krijgen van de gemeente. Hij komt hier ook op terug via de
voorzitter.
Het gemeentebestuur heeft niet het beleid om in de hele stad betaald parkeren in te voeren.
Ramón bedankt Hans voor zijn aanwezigheid.

3. Toelichting op de WMO door mevrouw Sommer en mevrouw Rothart,
Gemeente Den Haag.
Mevrouw Marnis Rothart stelt zich voor. Zij vraagt of er aanwezigen zijn die gebruik maken
van de WMO, twee aanwezigen maken hier gebruik van.
Mevrouw Rothart geeft een power point presentatie, dit zijn de plannen tot nu toe, hierin
kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.
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Mevrouw Rothart verzoekt de aanwezigen om de beleidsnota in de gaten houden, hier kan
men nog op inspreken. 2015 zal en overgangsjaar zijn, in 2016 moet de zorg op wijk niveau
zijn.
Esther Groen is ouderenconsulent in de Henneberg. Men probeert vanuit het ouderwerk
van alles te organiseren alleen is niet iedereen bereikbaar helaas.
Steunpunten waar mensen terecht kunnen voor het aanvragen van zorg zijn in de
Henneberg en De Bokkefort. Mevrouw Sommer geeft aan dat op internet ook een kaart
staat waarop de steunpunten vermeld staan.
Ramón vraagt waar bewoners tegen aan kunnen lopen. Mevrouw Rothart laat weten dat de
toelatingsgrenzen goed op elkaar afgesteld moeten worden.
Een bewoonster vraagt wat de functie van verzorgingshuizen zullen worden. Van nieuwe
gevallen zal verwacht worden dat zij langer thuis blijven.
Helaas is het zo dat huidige bewoners van verzorgingshuizen wel verplaatst zullen worden
omdat er leegstand plaatsvindt.
Ramón vraagt wat voor effect de verandering in de zorg heeft op het uitgavenpatroon van
de gemeente. Mevrouw Rothart antwoordt dat er in Den Haag extra geld is vrijgemaakt voor
hulp in de huishouding. Het anders organiseren van de zorg kost tijd.
Ramón bedankt de dames Rothart en Sommer voor hun presentatie en aanwezigheid.
4. Update van de wijkagenten Ruben van den Driest en Martin Taal.
Martin neemt het woord. De politie heeft sinds kort een nieuw uniform.
Het aantal inbraken in Houtwijk is in de zomer weer toegenomen. Sinds twee weken is het
aantal inbraken gedaald, dit komt mede door preventie. Het inbraakteam van de Politie is
weer aan de slag, zolang dit haalbaar is. Inbraken hebben een eerste prioriteit in Loosduinen.
Bij verdachte omstandigheden wordt verzocht om direct 112 te bellen.
Ruben doet een aanvulling op de woninginbraken. Indien er een toename is van inbraken in
een bepaald deel van de wijk kan hier ook een camerasysteem geplaatst worden. Ook uniek
in Loosduinen is de lokfiets die wordt ingezet, hier zijn regelmatig successen mee geboekt.
Een bewoner stelt de wijkagenten voor een groepsapp te beginnen. Ruben stelt dat het
beter is om 112 te bellen. 21 bewoners van de Q.A. Nederpeltstraat zitten momenteel in een
mailgroep maar gaat binnenkort een groepsapp beginnen.
In de zomer heeft de politie hun handen vol gehad aan jongeren/kinderen tussen de 9 en 12
jaar, hier is direct op geïnvesteerd. Politie heeft goed contact met jongerenwerkers.
Ramón laat een power point presentatie zien van foto’s die door een wijkbewoner gemaakt
zijn. Het gaat om parkeerproblemen in en rondom de Albert Schweitzerlaan. De foto’s zijn in
een half uur tijd gemaakt.
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De politie heeft opdracht gekregen om hier “voorzichtig” naar te kijken en duidelijke
overtreders aan te pakken. Aan de hand van de foto’s zal de politie hier in het vervolg gaan
handhaven. De wijkagenten beloven dit op te lossen.
Een bewoonster geeft aan dat in Toon Dupuisstraat aan het eind van de straat auto’s
geparkeerd staan op de stoep. Ruben is daar eens gaan kijken en geeft aan dat bewoners
van de flat daar zelf ook parkeren. De wijkagenten zullen hierover in gesprek gaan met de
wegbeheerder om te kijken of er een andere oplossing is voor deze situatie.
Een bewoner laat weten dat er op een bewonersavond wel eens besproken is dat auto’s niet
buiten afgelijnde parkeerplekken mogen parkeren en dus niet anderhalve plek in beslag
mogen nemen. De wijkagenten kijken hiernaar.
Lydia geeft aan dat er in haar straat al twee jaar een aanhanger op dezelfde plek staat. Zij
kent de eigenaar en die wil de aanhanger laten staan. Martin stelt voor om hiervoor 14070
te bellen.
Een bewoner signaleert veel witte Bulgarenbusjes in de wijk. Dit heeft de aandacht van de
politie. Regelmatig worden deze aangehouden en worden de busjes doorzocht. De politie
treft regelmatig spullen aan die daar niet horen.
Ramón bedankt de wijkagenten voor hun aanwezigheid.

5. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2014.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. Hierna wordt het verslag vastgesteld met
dank aan de bewonersondersteuner.
6. Vragen (v)uurtje.
Een bewoner heeft last van een geluid (een soort gas) wat afkomstig is uit de richting van het
ziekenhuis. Een andere bewoner reageert hierop dat de gevels op het moment worden
schoongemaakt.
7. Sluiting.
Ramón sluit de vergadering om 21.50 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst.

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje en hapje.
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