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Krabbel Vooraf
Voor u ligt de krabbel die voornamelijk bedoeld is als vergaderstuk op de
najaarsbewonersvergadering van 26 oktober 2005.
Het bestuur van het Bewoners Overleg Kraayenstein (BOK) verwacht u in ‘de
Wiekslag’ om 20.00 uur. Het adres is Molenbrink 68a
De eerste helft van de avond zal geheel gewijd zijn aan de vergaderstukken.
De vraag aan u allen is natuurlijk, leest u deze krabbel even door en neem
contact met ons op als u denkt dat er onjuistheden in staan. Wilt u iemand
machtigen om voor u te spreken laat dan even een berichtje achter bij de
secretaris van het BOK, de heer Niesen of bij onze administratieve ondersteunster mevrouw Wagenaar.
Vergaderingen zijn altijd zinvol omdat het de beste gelegenheid is elkaar
even te spreken, zonodig gevoelens van ongenoegen te spuien of complimenten
uit te delen.
Hebt u iets gezien in de wijk waarvan u vindt dat, dat absoluut anders moet,
laat het ons weten, wellicht zijn we gezamenlijk in staat er verandering in
aan te brengen. Zoniet kan er gekeken worden welke stappen er verder gezet
kunnen worden.
Het jaarplan wordt altijd met zorg samengesteld, mocht u daarin iets missen
waarvan u vindt dat het er zeker in hoort, laat het ons weten.
Het tweede deel van de avond komt de heer Lafeber.
Hij zal een causerie houden over Wijk aan Zet waarover in de vorige Krabbel
het een en ander al summier is beschreven.
Het wordt dus een interessant avondje waarvan ik meen te mogen zeggen,
(gezien de reacties) dat u dat ook vindt. De vacature in het L.O.C. Loosduinse
Ouderen Commissie is na lang zoeken vervuld wat zeer verheugend is, als
alles goed gaat leidt dit tot meer informatie voor de ouderen wijkbewoners.
Verder in deze krabbel vindt u een kennismaking van onze jongste redactielid.
Zij verzorgt de pagina Growings Crows geheel op haar eigen wijze.
Graag zouden we nog een volwassen vrijwilliger vinden, die artikelen wil
schrijven voor de Krabbel. U kunt mailen, schrijven of bellen.
U kunt ook op de vergadering kenbaar maken dat u er iets voor voelt om te
helpen bij het maken van de Krabbel.
Wilt u op een andere manier helpen dan horen we
dat ook graag.
Ik hoop u allen te mogen verwelkomen en ben
zeer benieuwd naar uw reacties.
Tot de 26e

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 16-11-2005
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl
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Agenda vergadering 26 oktober 2005
1. Opening 20.00 uur
2. Mededelingen: Projectgroepen
3. Wijkagent
4. Rondvraag
5. Verslag 27 april 2005
6. Kascommissie (samenstelling)
7. Jaarplan
8. Begroting
9. Wijkwandeling
10. Vaststelling nieuwe datum
PAUZE
Wijk aan Zet, Causerie door C. Lafeber,
zie ook krabbel 4/2005
Wvvtk
Sluiting ± 22.00 uur

Na de vergadering is er gelegenheid tot een informeel samen zijn.

Begroting 2006 Bewonersoverleg Kraayenstein

Inkomsten

Uitgaven

Activiteitensubsidie
gemeente
Vrijwilligerssubsidie
Advertentieopbrengsten
Te verwachten tekort

€
65,00
Verzekeringen
€
40,00
Abonnementen
€
200,00
Porto
€
400,00
Telefoon + internet
€
60,00
Giften
€ 1.250,00
Vrijwilligersvergoeding
€
450,00
Secretariaat
€
800,00
Vergaderingen
€
300,00
Attenties
Drukkosten (o.a. Kraaiekrabbels) € 3.900,00
€
500,00
Overige uitgaven

Totaal
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€ 3.260,00
€ 1.250,00
€ 2.300,00
€ 1.155,00

€ 7.965,00

€ 7.965,00

Verslag van de bewonersvergadering van 27 april 2005
Aanwezig volgens de presentielijst: D.J.Laanbroek, S. van Lierop –Harteveld, G.B.C.H.
Tuurenhout, J. Tuurenhout, J.C. Dirven–Muns, Henk Janssen, J.W. Boele, R. Borsboom,
de heer en mevrouw Grottendieck, C. di Lella, A. di Lella, C. Gehrke, M.E. Gehrke,
Hetty de Borst–van Seth, Henk Nolten, J.T.C. den Enter–van Beest, C. van Steyn,
R.L.M. van Steyn–Mulder, J.C. Hersbach, C. Grotenhuis, J. Grotenhuis, M. Brak–van
Veen, A.A. Mifaalen, J.M. van der Zanden, R. Klarenbeek, C.G. Hendriiks, T. van Zee,
M. Waanders, B. Niesen, A. van Huijzen, M. Hoogerdijk, L. Franke, H. Jansen, Y.
Wagenaar.
1. Bij de opening verwelkomde mevrouw Waanders de aanwezigen en verheugde
zich over de flinke opkomst. Ze meldde de afwezigheid van de heer Luiten en
corrigeerde de foutieve spelling van de naam van mevrouw Enkoroma.
Bij de mededelingen kreeg als eerste de heer Hendriks het woord.
· Hij vertelde dat in de projectgroep Welzijn en Beheer van de Commissie
Loosduinen alle aanvragen voor bloembollen en andere verfraaiingen van
Kraayenstein waren goedgekeurd en dat onder andere daarmee de budgetten
voor initiatieven en wijkleefbaarheid waren uitgegeven. Voorts bleek dat de
“Haagse Ontmoeting” waarbij de integratie aan de orde werd gesteld een
bijzonder lage opkomst had en dat de beleidsnota over
zebraoversteekplaatsen voor Kraayenstein niet van belang is.
· Uit de projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer vertelde de heer Niesen
dat de keerlus voor de Randstadrail lijn 3 van de baan is: er komt een
eindhalte in de Pisuissestraat en een opstelstrook vóór het postkantoor
aan het Arnold Spoelplein. De rijtuigen zijn namelijk van twee kanten
bestuurbaar. Omdat ze bovendien 15 cm breder zijn dan de huidige trams
moeten er heel veel aanpassingen plaatsvinden, o.a. aan de Aaltje
Noordewierstraat. Het bouwplan voor de Gammalocatie aan de
Loosduinseweg is afgewezen.
· Inzake de Buurtpreventie was hij blij dat na de verspreiding van een krantje
daarover in de wijk een tiental mensen zich bij de buurtpreventie hebben
aangesloten. De leeftijd varieert van 19 tot 82 jaar. De nieuwelingen zullen
een deskundigheidsbevorderingcursus volgen, zoals de oude”leden al hebben
gehad. Die werd door wethouder van Dijk en oud-minister Dijkstal een
certificaat uitgereikt voor het met goed gevolg doorlopen van die cursus.
Een proef met nachtpreventie is uitstekend geslaagd: van 01.00 tot 05.00
uur werd op 22 april door Kraayenstein gepatrouilleerd met een pauze in
het politiebureau. Er zal nog een tweede nachtsurveillance volgen. Na
evaluatie zal bezien worden of voortzetting van de proef nuttig en mogelijk
is.
· De Commissie Loosduinen heeft zich, aldus mevrouw Waanders, onder
andere beziggehouden met de jaarwisseling in Kraayenstein. Die was erg
onrustig, vergeleken bij vorige jaren. Op een verbetering wordt gestudeerd.
Ze wees nog op een vergadering van de Stadsdeelcommissie op 31 mei in
de trouwzaal.
2. Bij de rondvraag kwam als eerste een bewoonster van de Forellendaal het woord.
Ze klaagde over de overlast van jongeren bij de visplek aan de Steurendaal: van
kwart over drie zaterdagnacht tot kwart over vier was het een herrie van belang.
Ondanks telefonades van de buurt kwam er geen politie, volgens wijkagent Jansen
omdat er dan kennelijk geen wagen beschikbaar is. De vraagstelster hoopte dat
de hanggroep zich eens zal verplaatsen, zodat de voortdurende hinder zoals in de
zomer van het vorig jaar wordt voorkomen. Mevrouw Waanders wist geen kant
en klare oplossing, maar de wijkagent en anderen zijn in gesprek met de jongeren
om hen te wijzen op hun hinderlijk gedrag. Wijkagent Jansen deelt na
waarschuwingen ook bonnen uit van € 45. De inwoonster was erg verontwaardigd
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over het verstoren van het broeden van twee zwanen in diezelfde sloot door
loslopende honden en stenengooiende kinderen. Daaraan wordt aandacht gegeven.
Namens de heer Luiten wees de heer Boele op enkele onjuiste telefoonnummers
in Kraaiekrabbels. In diezelfde Kraaiekrabbels stootte de heer Janssen op een
artikel over structuurvisie op Den Haag. Bij de stadsgesprekken wordt Loosduinen
overgeslagen! Daarom juist was het artikel opgenomen om de bewoners van
Kraayenstein te waarschuwen: wat zijn de plannen langs de Lozerlaan, hoe verdicht
wordt ons stadsdeel? Eén aanwezige was uitgenodigd voor een dergelijk
stadsgesprek in het stadhuis en vond het wel interessant. Mevrouw Waanders
riep de aanwezigen op het artikel te lezen en waar nodig te reageren. Het
Bewonersoverleg Kraayenstein wil graag medewerken mogelijke bezwaren op de
juiste plaats te deponeren.
In het verslag van de vergadering van 10 november 2004 was melding
gemaakt van een platinaklinker voor de Abdijbrink. Dat was “slechts” een gouden
klinker. Die platina komt nog, hoopte mevrouw Tuurenhout. De heer Boele vroeg
een complimentje te zenden naar de taxicentrale, want er is geen sprake meer
van rommel van papiertjes en peuken. Wijkagent Jansen vond dat logisch: het
bedrijf is verplaatst naar Zichtenburg. De heer Boele vond het nodig dat
Kraayensteiners mensen die hun honden verkeerd uitlaten op hun onwettig gedrag
moeten wijzen: als dat correct gebeurt, is er vrijwel nooit sprake van agressie.
Een bezoekster van de vergadering – die overigens steeds de uitwerpselen van
haar eigen hond keurig opruimt – had diezelfde ervaring: fatsoenlijk aanspreken
helpt echt.
Enkele vraagtekens van mevrouw Tuurenhout inzake het financieel verslag 2004
werden opgelost, waarna de vergadering het goedkeurend verslag van de
kascommissie opvolgde en penningmeester Hendriks décharge verleende voor
het gevoerde financieel beleid. Mevrouw Waanders dankte de heren Janssen en
Grottendieck als leden van de kascommissie voor hun arbeidsintensieve werk.
Aan het woord kwam locatiemanager mevrouw van de Vendel van het
Zorgknooppunt Loosduinen, dat onderdeel is van een koepel van vier tehuizen,
waarin 1000 bewoners verzorgd worden door 1200 personeelsleden. De
nieuwbouw Brinckhage, die het verouderde en gesloopte verzorgingshuis De
Paalberg zou vervangen is niet meer van het Zorgknooppunt Loosduinen: omdat
verhuren niet hun doel is. En verhuurd wordt er: zeven bovenste etages verhuur
van grote en royale flats in de vrije sector, de onderste vier etages zijn
zorgwoningen waarvoor Zorgknooppunt Loosduinen service verleent. Daar is ook
huursubsidie mogelijk. Nieuw is dat voor die seniorenwoningen geen indicatie
meernodig is: iedereen kan via de Woonkrant zich opgeven. Voor Zorgknooppunt
Loosduinen zelf is nog wel een indicatie nodig. De inwoners van de Paalberg zijn
tijdelijk gehuisvest in de vleugel Westkamp en zullen na voltooiing van de nieuwbouw
naar Brinckhage gaan. Daarna wordt de Westkamp verbouwd, waarbij de kamers
van 20 naar 50 m2 worden vergroot. Mevrouw van de Vendel vertelde verder dat
het streven van de regering is zoveel mogelijk mensen zelfstandig te laten wonen,
waardoor en vermindering van het aantal verzorgingsplaatsen in tehuizen zal
verminderen en de intramurale zorg beperkt wordt met 60 %. Daardoor zullen
aan de organisatie zware eisen worden gesteld en een ommekeer in de financiering.
Zorgarrangementen nemen de plaats in van een vaste vergoeding per verzorgplaats
en ondanks een intensief gebruik van computers zullen de klanten klant blijven.
De heer Boele kreeg op zijn vraag of dan de klant niet te maken krijgt met steeds
wisselend personeel als antwoord dat per locatie vaste verzorgers voor de cliënten
zullen blijven bestaan. Tenslotte meldde mevrouw van de Vendel nog dat de tuin
na de verbouwing in 2007 ingrijpend gewijzigd gaat worden om overlast van de
jeugd te verminderen. Mevrouw Waanders dankte mevrouw van de Vendel voor
haar interessante causerie.
Nadien gaf de voorzitter het woord aan mevrouw Hoekstra, voorzitter van het
Loosduins museum De Korenschuur. Die begon met te vertellen dat het museum

nog geen 25 jaar oud is, maar dat de omgeving van Loosduinen al blijkens
archeologische vondsten meer dan 4000 jaar is bewoond. Achthonderd jaar geleden
stichtte Willem II, graaf van Holland, een slot, waardoor rondom bewoning
ontstond: de bakermat van Loosduinen.De naam Loosduinen komt voor het eerst
voor in een huwelijksakte van Diederik met Aleida van Kleef in 1186. In 1224 is er
een klooster gesticht voor cisterciënzerzusters door Floris IV, dat voornamelijk
rijke adellijke dames herbergde. Later kwam de kerk erbij en in 1300 werd door
Willem II de molen geschonken aan het dorpje. De beeldenstorm in 1568 richtte
zich ook op het klooster vanwege de vermeende rijke buit, maar met hulp van de
omwonenden werd de aanval afgeslagen. Om erger te voorkomen werd het
klooster in 1574 door de Spanjaarden afgebroken. In 1828 werd van der Goes
burgemeester, waarna het tuindersdorp steeg in welvaart. De vele groenten werden
naar Den Haag en Rotterdam vervoerd met schuiten en later sinds 1882 met de
Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij. (WSM). Den Haag annexeerde in 1903
een stuk van Loosduinen, maar in 1923 werd heel Loosduinen een stadsdeel van
Den Haag. Toch wordt het min of meer dorpse karakter nog door velen
gewaardeerd. Begin 1970 werd de wijk Kraayenstein gesticht, genoemd naar de
vijftiende abdis van het klooster Beatrix van der Staal van Crayenstein. In 1971
richtte een aantal Loosduinse ingezetenen de Stichting Oud-Loosduinen op met
als doel het bewaren en noteren van allerlei wetenswaardigheden over Loosduinen.
Men beschikt inmiddels over 20,000 foto’s en 15000 dia’s en organiseert jaarlijks
drie wisseltentoonstellingen. Er is veel interesse ook van de schooljeugd en veel
oudere bewoners brengen spulletjes ter conservering. Via een speciaal
computerprogramma worden alle museale zaken opgeslagen en snel bereikbaar
gemaakt. Elke zaterdag is het museum open en ook op de eerste zondag van de
maand. De entree bedraagt € 1,50 en een donateur betaalt € 10 per jaar. Het
museum kampt met ruimtenood, die enigszins wordt opgelost door de
“boerenschuur” in de Willem III-straat. De heer Boele informeerde naar de veiligheid,
mede gezien het afbranden van de konijnenveiling. Mevrouw Hoekstra wist dat er
bij nadering van het museum een zeer felle lamp ingeschakeld wordt, waardoor
betrapping mogelijk wordt. Overigens zou bij een eventuele herbouw van de
schietloods vanuit het museum veel belangstelling zijn voor die ruimte. Bovendien
wordt het molenaarshuis bewoond door een medewerker van het museum, die
een oogje in het zeil houdt. De naam Loosduinen is volgens velen te verklaren uit
duinen die ver landinwaarts lagen en dus loze (overbodige) duinen waren. Met een
bloemetje bedankte de voorzitter mevrouw Hoekstra voor haar boeiend betoog.
7. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Martin Hoogerdijk met applaus tot nieuw
bestuurslid gekozen. Deze vertelde dat hij sinds 2001 in Kraayenstein woont en
er zich buitengewoon goed in thuis voelt en wil zich daar ook graag voor inzetten.
Hij is werkzaam bij de Dienst Stadsbeheer, bij de afdeling Riolering en
Waterbeheersing. Op een vraag van de heer Boele antwoordde hij dat de gemeente
en Delfland verantwoordelijk zijn voor het opruimen van rommel, in het water
gedeponeerd door onbekenden. Daarvoor komt er elke week een vuilnisploeg in
elk stadsdeel. Het Hoogheemraadschap Delfland is verantwoordelijk voor het
handhaven van het waterpeil en de waterkwaliteit.
8. De najaarsbewonersvergadering is voorlopig vastgesteld op woensdag 26
oktober.
9. Mevrouw Tuurenhout vroeg of de lantaarn op het donkere pad geplaatst is. De
heer Niesen antwoordde dat het verzoek is uitgegaan naar het stadsdeelkantoor
en dat daarop een antwoord is ontvangen.
10.De voorzitter verrichtte om 21.35 uur de sluiting van de vergadering met een
dankwoord aan de aanwezigen voor hun inbreng en nodigde hen uit voor een
informeel samenzijn.
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Autoverhuur met chauffeur
Chauffeursdiensten
Wagens tot 7 personen
Groepsvervoer
Limousinevervoer
Trouwauto’s
Airportservice
Speciale taxi-abonnementen

.
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www.hofstadtax.nl
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BIO.DI.MARE
Specialist in huidverbetering
De tijd stilzetten?
Dat kan!
Met de bindweefselmassage van Hannah.
Dit in combinatie met Hannah produkten.
Bel voor een gratis intake!

Trudi Taal
Karperdaal 109 . 2553 PC Den Haag
070-391 00 95 . 06-148 65 609

De Stichting Ontmoeting voor Buitenlandse vrouwen organiseert taallessen
voor vrouwen in Den Haag, die niet naar buiten kunnen, durven of mogen om
aan activiteiten buitenshuis deel te nemen.
De lessen worden éénmaal per week gegeven door vrijwilligsters bij de vrouwen
thuis of op een locatie dicht bij huis.
Meer informatie: www.obvdenhaag.nl
Tel. 070-345 6005
Adres: Conradkade 62, 2517 BS Den Haag

S c h e i d e n ?
Mr. Jos W. van Vught
mediator

MEDIATION
harmonie in conflict

070-30.61.083
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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Advertentie

BETROUWBARE ZORG BINNEN HANDBEREIK !
Services, welzijn en zorg
* Zeker Thuis®abonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs bereikbaarheid, voordeel,
comfort
* Zorg Thuis®: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding
* Alarmering Thuis®: bij nood snel deskundige hulp
* middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
* maaltijden: afhalen of bezorgen
* Loosduins Informatie- en Advies Steunpunt: voor zorgbemiddeling, informatie,
persoonlijk advies en gratis internetcorner
* prikpunt huisartsenlaboratorium
* prikpunt trombosedienst
* incontinentiespreekuur
* recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
* fysio, fitness, drukpuntmassage, yoga
* psychogeriatrische dagverzorging
* wijkziekenboeg en kortdurende opname
* humanistisch geestelijk raadswerk

Wonen met zorg
*
*
*
*
*

met een verzorgingshuisindicatie
zorg op maat
privacy staat voorop
alle 128 appartementen met balkon
belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Voor snelle en professionele zorg:
Wijkserviceteam Wijndaelercentrum!
070-325 22 20
wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl

Meer informatie? Kom gerust langs, bel of mail:
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM, Den Haag

070 325 22 20

info@wijndaelercentrum.nl
www.wijndaelercentrum.nl

Wijndaelercentrum
humanistisch centrum voor wonen, zorg en
welzijn
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The Growing Crows
(een pagina voor jongeren door jongeren)

Geen NegatHIV beeld van de jeugd
Misschien vraag je je af waarom deze hele pagina besteed
is aan de folder die laatst bij iedereen in de bus lag.
Nou, daar is een hele simpele verklaring voor: NegatHIV is
© Daviid 2005
namelijk een initiatief van een aantal jongeren uit de buurt.
En ik vond, dat daar wel wat extra aandacht aan besteed mocht worden.

Angy-C
Iedereen heeft recht op goede
voorlichting en iedereen heeft recht
op hulp als dat nodig is!!! Dus ook
HIV- en Aids-patiënten en -wezen!!!
Wij,NegatHIV, willen deze mensen
helpen!

Hebt u nog oude spullen?! Dan kunnen
wij die goed gebruiken. Bel voor een
afspraak: 06-48458412 of stuur een
mailtje naar j.vpagee@negatHIV.nl
**kleding kunnen wij niet gebruiken**

Zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 16.00 uur organiseert
NegatHIV -een jongerenorganisatie in de strijd tegen HIV en
Aids - een rommelmarkt in het kader van Dance4life. Deze
rommelmarkt zal plaatsvinden op het Loosduinse Hoofdplein.
U bent van harte uitgenodigd om te komen.
Naast de vele kramen is er een kinderdorp, een horecagelegenheid,
een podium incluis artiest, een grote loterij en de kans om letterlijk
een steentje bij te dragen.
Meer info op www.negativHIV.nl en www.dance4life.nl
Hopelijk tot ziens!!!
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ZORGKNOOPPUNT LOOSDUINEN
uw zorgcentrum
op loopafstand in uw wijk.

Ouderen in de wijk Kraaijenstein kunnen op loopafstand gebruik maken
van de zorg en servicediensten van Zorgknooppunt Loosduinen.

Hierbij valt te denken aan:
* zorg

en hulp thuis
* maaltijden in het Zorgknooppunt of thuis bezorgd
* deelnemen aan recreatieve activiteiten
* gebruik maken van het zorgabonnement waarin u met korting
van meerdere servicediensten gebruik kunt maken en opvang in
noodsituaties
* Kortdurende opname om bijv. te herstellen na
ziekenhuisopname of als de zorg thuis even te zwaar is.
Stichting Saffier heeft meerdere locaties voor
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Voor al
uw vragen is er een centraal servicebureau met
het gratis telefoonnummer:

0800 - 7233437
tijdens kantooruren.
Wilt u rechtstreeks de locatie Zorgknooppunt Loosduinen benaderen dan
kunt u terecht tijdens de spreekuren van de manager externe zorg,
Monica van Stiphout, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 08.30 - 10.00 uur. Tel.nr.: 8881888.
Adres: Willem III-straat 36, 2552 BR Den Haag. Info@zkl-loosduinen.nl
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Jaarplan 2006 - 2007
Stichting
Bewoners Overleg Kraayenstein
Secretariaat:
p/a “De Wiekslag”
Molenbrink 68a
2553 GR Den Haag
E-mail: bokraayenstein@zonnet.nl
Internet: www.kraayenstein.info
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:

Mw. M. M. F. Waanders

Secretaris:

J. B. Niesen

Penningmeester:

C. G. Hendriks
p/a “De Wiekslag”
Molenbrink68a
2553 GR Den Haag

Overige bestuursleden:
Mw. T. Zee
Mw. A. C. J. van Huijzen
M. Hoogerdijk
p/a “De Wiekslag”
Molenbrink 68a
2553 GR Den Haag
Bestuur.
Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.) bestaat
momenteel uit 6 leden en een adviseur. Er is nog één vacature in het bestuur te
vervullen. Tevens wordt nog gezocht naar een vertegenwoordiger in de Loosduinse
Ouderencommissie (L.O.C.). Door middel van artikelen in de huis-aan-huis bladen,
oproepen in het wijkblad “Kraaiekrabbels” en het aanspreken van wijkbewoners zal
getracht worden deze vacatures in te vullen, bij voorkeur op zo kort mogelijke termijn.
Vier bestuursleden vertegenwoordigen het B.O.K. in de projectgroepen Welzijn en
Beheer (W&B) en Ruimtelijke Ordening en Verkeer (R.O.V.) van de Commissie
Loosduinen (CL). Zij hebben tevens zitting in deze commissie.
Eén bestuurslid heeft zitting in het dagelijks bestuur van de CL en is tevens vicevoorzitter van W&B.
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Eén bestuurslid is coördinator van de Buurtpreventie Kraayenstein.
Het bestuur beschikt over 5½ uur administratieve ondersteuning per week. Gezien
de nog steeds toenemende stijging van de werkzaamheden die moeten worden
verricht en het feit dat deze administratieve kracht ook deel uitmaakt van de redactie
van ons wijkblad “Kraaiekrabbels” was en is dit aantal uren beslist ontoereikend.
Samen met de gemeente en de Stichting BOOG wordt aan een structurele oplossing
gewerkt om dit al langer bestaande probleem in 2006 op te lossen.
Van het “inloopspreekuur” op donderdagmorgen in “De Wiekslag” wordt steeds meer
gebruik gemaakt, het voorziet dus duidelijk in een behoefte en wordt daarom
gehandhaafd.
Werkgroepen
Er zal weer worden gestreefd naar het werken met werkgroepen.
Bij doorgang van het Wijkfeest zal er zeker een werkgroep wijkfeest worden
geformeerd.
Public Relations.
De website is na een proefperiode volledig operationeel. Hierop is o.a. de inhoud van
ons wijkblad “Kraaiekrabbels” te vinden - ook archiefexemplaren - , jaaroverzichten
en jaarplannen. Er is ruimte voor mededelingen en links van Huurdersverenigingen en
Verenigingen van Eigenaren. Ook speciale gebeurtenissen in de wijk hebben hier een
plaats gevonden en iedereen kan zijn of haar foto’s de wijk betreffende hier laten
plaatsen.
Wijkcontacten.
Deze contacten evenals bewonersactiviteiten dienen gestimuleerd te worden. Tweemaal
per jaar zal een bewonersvergadering gehouden worden.
Huurdersverenigingen en Verenigingen van Eigenaren worden tenminste tweemaal
per jaar uitgenodigd voor een uitgebreide bestuursvergadering. Voor de wijk belangrijke
besluiten worden in het wijkblad “Kraaiekrabbels” gepubliceerd.
Naar aanleiding van het zeer succesvolle wijkfeest in 2004 zal getracht worden een
dergelijk feest in 2006 wederom te laten plaatsvinden, wellicht niet uitsluitend gericht
op de jeugd maar ook op volwassenen.
De “Bewonerscommissie Kraayenstein-Zuid” organiseert al jaren met groot succes
een Halloweenfeest en heeft het plan om dit ook in 2006 en 2007 wederom te laten
plaatsvinden. Het B.O.K. treedt hierbij op als intermediair.
Ook de schoonmaakacties van de “Huurdersvereniging De Brinken” zijn zeer succesvol
en worden gecontinueerd. Graag zag het bestuur meer van zulke acties in Kraayenstein.
Het B.O.K. zal hierbij graag ondersteunen en zonodig mee helpen organiseren.
Het B.O.K. wil samen met de bewoners van Kraayenstein ijveren om de wijk
aangenaam en leefbaar te houden. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een extra avond
voor jongeren, het onderhoud van het groen in de wijk en onderhoud van de wijk in
het algemeen. De herinrichting van Madestein heeft de bijzondere aandacht van het
bestuur.
Overige contacten.
Met de meeste verenigingen in de wijk heeft het bestuur goede contacten, evenals
met de Stichting Oud Loosduinen, de Stichting BOOG, de Stichting Welzijnsorganisatie
(S.W.O.) Segbroek/Loosduinen, het Zorgknooppunt Loosduinen en de politie. Altijd
wordt een transparante overlegstructuur nagestreefd. De contacten met de gemeente
en de stadsdeelwethouder zijn eveneens prima. Deze contacten zullen gecontinueerd
worden.
Met de ondernemers op het winkelcentrum Kraayenstein zullen de contacten
gerevitaliseerd worden.
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Kinderen:
Voor de vele jonge kinderen in Kraayenstein moet voldoende speelgelegenheid
aanwezig zijn. Het B.O.K. zal er op toezien dat deze speelgelegenheden goed worden
onderhouden.
Jongeren.
Ondanks veel goede wil van zowel jongeren als ouderen is er toch nog sprake van
overlast. Op het herhaalde verzoek aan S.W.O. Segbroek/Loosduinen om uitbreiding
van de uren van de jongerenmedewerker is nog steeds niet positief gereageerd. Het
bestuur gaat proberen om i.s.m. Stichting BOOG, politie en buurtpreventie deze
uitbreiding eindelijk te realiseren. Ook moet samen met de politie naar een
aanvaardbare ontmoetingsplek gezocht worden. De jongerenavond op woensdag in
“De Wiekslag” dient in ieder geval te blijven bestaan. Liefst zag het B.O.K. uitbreiding
van het jongerenwerk om de jongeren ook op vrijdagavond (conform de wens van
de jongeren) iets te kunnen bieden.
Ouderen.
Ouderen hebben de wens uitgesproken dat zij graag in het weekeinde ook een bezoekje
kunnen brengen aan de Wiekslag. Vooralsnog is dit niet te realiseren maar het B.O.K.
blijft hiervoor ijveren.
Het bestuur hoopt dat er uit de bewoners van Kraayenstein op zeer korte termijn
een vertegenwoordiger voor het L.O.C. zal komen die daar de belangen van de
ouderen in Kraayenstein gaat behartigen.
In het bijzonder op het gebied van eenzaamheidbestrijding en veiligheid wil het B.O.K.
extra inzet plegen.
Buurtpreventie.
Het ledental van de buurtpreventie is dit jaar explosief gestegen naar 25. Een fraai
resultaat maar er zijn beslist nog meer vrijwilligers nodig. Er zal daarom een
wervingscampagne op touw gezet worden. Alle huidige leden hebben een cursus
“Buurtinterventie en Surveillance” gevolgd. Door de ontwikkeling van de buurtpreventie
is verdere professionalisering noodzakelijk. Voor de uitvoering hiervan is er contact
gelegd met een beveiligingdeskundige van de Stichting BOOG. Samen met de politie
wordt een plan gemaakt om de leden van de buurtpreventie verder voor hun steeds
belangrijker wordende taak op te leiden.
In 2005 is een proef gehouden met nachtpreventie. De resultaten worden begin
2006 met de politie besproken waarna beslist zal worden of deze nachtpreventie een
vast onderdeel van de buurtpreventiewerkzaamheden zal worden.
De buurtpreventie beschikt inmiddels over een eigen website. Hierop staat o.a. het
infoboekje uit 2004, een nieuwspagina die binnen 24 uur geactualiseerd wordt indien
noodzakelijk en een eigen pagina van de wijkagent.
Via diverse links kan heel eenvoudig contact gelegd worden met het Gemeentelijk
Contactcentrum, de wijkagent en natuurlijk met de buurtpreventie. Binnenkort hoopt
de buurtpreventie de beschikking te krijgen over een domeinnaam, zodat de site een
wat gebruikersvriendelijker adres krijgt.
Wijkwandeling.
Om een goed beeld te krijgen van knelpunten en andere problemen in de wijk maakt
het dagelijks bestuur van het B.O.K. al enkele jaren een wijkwandeling. Gezien het
succes hiervan wordt deze wandeling ook deze jaren weer gehouden. Gesignaleerde
knelpunten/obstakels worden gemeld bij de desbetreffende ambtenaar of het
contactcentrum, eventueel voorzien van foto’s.
Ook de buurtpreventie voorziet het bestuur regelmatig van gegevens, waargenomen
tijdens de vele surveillances.
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Wijkblad Kraaiekrabbels.
Het aantal adverteerders bleek ook dit jaar weer voldoende om het blad 6 x te laten
verschijnen. Het blad wordt als altijd goed gelezen en door de wijkbewoners
gewaardeerd. Er is goede hoop dat “Kraaiekrabbels” ook in de komende jaren weer
6 maal zal verschijnen. De redactie heeft dringend behoefte aan enkele nieuwe
medewerkers. Het B.O.K. zal zich ook hiervoor inzetten.
Vervoer
Het B.O.K. maakt zich zorgen over de steeds grotere teruggang en de afname van
de frequentie van het openbaar vervoer. Het B.O.K. zal bij zowel de vervoerder
alsook bij de gemeente hierop blijven wijzen.
Vrijwilligers.
Het bestuur is gelukkig dat er in het afgelopen jaar zo veel vrijwilligers de weg naar
het B.O.K. gevonden hebben. Toch hoopt het bestuur dat nog meer wijkbewoners
zich als vrijwilliger zullen opgeven, zodat door ieders inzet onze mooie wijk ook mooi
kan blijven.
September 2005

Even voorstellen
Hai, mijn naam is Angelique van Huijzen (oftewel
Angy-C) en sinds kort schrijf ik voor de
jeugdpagina.
Ik ben bijna 16 jaar en zit in 4HAVO op het
Daltoncollege. Mijn hobby’s zijn: o.a. drummen,
uitgaan en theater.
Aangezien ik later graag journalistiek wil studeren,
is dit een goede oefening voor mij. Tevens leek het me ook gewoon leuk.

Angy-C

Inloopochtend
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Iedere dinsdag en donderdag kunt u gezellig koffie drinken in de ‘De
Wiekslag’. Ook kunt u informatie krijgen over de diverse activiteiten/
cursussen die er gehouden worden.
Van 10:00 tot 12:00 uur zijn er bestuursleden van het Bewonersoverleg
Kraayenstein aanwezig. U kunt bij hen terecht met uw vragen en/of
opmerkingen over de wijk. U kunt ook bellen naar tel: 3910022 of u
kunt mailen naar: bokraayenstein@zonnet.nl

Tandartspraktijk voor:
Algemene & cosmetische tandheelkunde (BLEKEN)
Gebitssaneringen
Totale gebitsrenovaties
Endodontologie (wortelkanaalbehandeling)
en parodontologie (tandvleesbehandeling)

Behandeling volgens afspraak
(aanname voor zowel particulier - als ziekenfondsverzekerden)
Margaretha van Hennebergweg 25B (Loosduinen)
2552 BC Den Haag Tel: 070 - 440 00 35
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Functie- en Adreslijst
Voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.)
M. Waanders, Tel.: 070-3910022, tevens lid Commissie Loosduinen en vicevoorzitter projectgroep Welzijn en Beheer
Secretaris
J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens lid Commissie Loosduinen en lid
projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en coördinator Buurtpreventie
Penningmeester
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en
Beheer en plv. lid Commissie Loosduinen
Bestuursleden (B.O.K.)
T. Zee, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen
A. van Huijzen, Tel.: 070-3910022
M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022
Redactie ‘KraaieKrabbels’
Yvonne Wagenaar
Tel : 070-3910022
Marian Waanders
Tel : 070-3910022
Alice van Huijzen
Tel : 070-3910022 (tevens lay-out)
Evelien v. d. Werken
Tel : 070-3910022
Angelique van Huijzen Tel : 070-3910022
E-mail:
bokraayenstein@zonnet.nl
Politie Haaglanden: wijkagent Hans Jansen. Tel.: 0900-8844
Aaltje Noorderwierstraat 401, 2552 SH Den Haag
website: www2.politie.nl/haaglanden
Buurtpreventie: e-mail: kraayensteinpreventie@hetnet.nl
website: www.kraayensteinpreventie.nl
Stadsdeelkantoor
·
·
·
·
·
·
.

Citytech
tel.: 070-3133554
Handhavingsteam
tel.: 070-4401010
Sociale raadslieden
tel.: 070-3537900
Meldpunt sociale veiligheid
tel.: 070-3974646
Obstakellijn
tel.: 070-3593381
Gemeentelijk contactcentrum
tel.: 070-3533000
e-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Commissie Loosduinen
tel.: 070-3537945

Kom ook op de
bewonersvergadering
van 26 oktober 2005
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