
Verslag werkgroep groen 

van woensdag 13 juni 2018 

 

Aanwezig: Wouter, Annemieke, Kees en Annelies 

Afwezig   : Irma, Roderik, Henk, Cathi (allen met bericht) 

 

Agenda 

Opening door de voorzitter 

Mededelingen 

Snoei en bloeidag 2018 

Werven van projecten 

Inventariseren aantal vrijwilligers 

Bollen en planten 

Rozen aanplant ingang Mozartlaan 

Gemeente 

Draaiboek, wie doet wat 

Rondvraag 

Afsluiting rond 21.30 uur 

 

Zittend in de groene geest opent de voorzitter de vergadering 

Kees doet kort verslag van het overleg met de gemeente 

Er is alleen met Fred Steenkist gesproken, Fred Appeldooren was onderweg maar is nooit 

aangekomen. Begin dit jaar zijn door de groenbeheerder bestekken gemaakt, waarna bleek dat er 

geen geld is voor extra werkzaamheden, geen nieuwe aanplant, alleen vervangen van. Als er geld 

nodig is, proberen om dit niet bij de gemeente, maar elders aan te vragen.  

Er is door de wijk gelopen en gesproken over de rozen bij de Mozartlaan, de hortensia's bij de bieb, 

onderhoud van het groen en het vele onkruid wat er staat.  

Wat Kees bij 14070 meldt wordt doorgaans opgepakt, verder niets.  

Na acht jaar signaleren is er nog steeds geen verbetering zichtbaar. Keest stelt een brief op voor de 

politiek (groep de Mos) welke wordt ondertekend door een bewoner. Kees, Wouter en Henk komen 

26 of 27 juni bij elkaar om de brief te bespreken. Datum wordt door Wouter doorgegeven.  

Bovenstaande ook bespreken op de eerstkomende bewonersvergadering. 

 

Snoei en bloeidag 

projecten  

bollenplanten de bollen kunnen bij groenbeheer aangevraagd worden. Crocussen voor het 

Rossiniplein (bij de tandarts) narcissen bij de Geest (Wouter heeft het volledige overzicht) 

Bij de Jeugdraad informeren of zij met kinderen ook actief willen zijn met bollen planten deze dag.  

 

King Olivier eiland Wouter 

Het groen voor de deur bij Henk Snijder 

Buurttuin 

Watertuin Puccini 

Hector Berlioz kade van Ineke 

rozen ingang Mozartlaan 

 

Als groenbeheer geen planten kan regelen via een subsidie aanvraag proberen hiervoor geld te 

krijgen. Bollen zouden geen probleem moeten zijn.  

 

 

 

 



Wouter vraagt nog wel bij Fred na wat via de stadskwekerij te leveren is aan planten.  

 

Berberis voor Henk  

het verlanglijstje van Annemieke onder meer 5 kuub houtsnippers 

De bijenbomen van Peter (als er een imker is op de tuin, Wouter vraagt zijn zus) 

 

 

Regelen 

snoei afval  

ondersteuning gemeente 

 

 

ontvangst koffie met croissant  

lunch (zoals vorig jaar) 

rondrijden met koffie en …....... 

na afloop barbecue 

 

in de loosduinse krant op de cultuurpagina reclame maken voor deze dag.  

 

Duurzaam Den Haag vragen of zij een bijdrage kunnen leveren. 

 

 

 

Snoei en bloeidag Voorjaar 2019 

Voorstel 1 week voor Pasen zaterdag 13 april 

 

workshop zaaien  

gratis tuinadvies 

uitleg insecten 

waterbeestjes 

imker 

 

 

Ideeën 

plantenmarkt mei 2019 

boottocht door de wijk 

 

 

Volgende vergadering 

 

woensdag 5 september om 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 


