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Verslag discussiebijeenkomst en algemene ledenvergadering LZLO 7-5-2022 

 

Agenda Algemene ledenvergadering  

1. Opening door de voorzitter 

2. Toelichting op de projecten 

3. Jaarverslag 2021 

4. Financieel jaarverslag 2021 

- Decharge door kascommissie 

- Begroting 

5. Jaarplan 2022 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 

Aanwezig: 10 leden, 4 bestuursleden 

Afwezig met bericht: 7 leden 

 

De bijeenkomst werd gestart met een openingswoord door de voorzitter en een korte voorstelronde 

van de bestuursleden: 

Guus Bannenberg, voorzitter 

Marita Danhof, secretaris en interne communicatie (nieuwsbrief en website) 

Jan Blom, penningmeester 

Alice van Elk, lid 

Lodewijk Schmidt Jongbloed (niet aanwezig), lid 

 

Ad 2) Toelichting op de projecten 

Guus schetste de historie rondom wonen en zorg voor ouderen. 

Veel faciliteiten zijn wegbezuinigd. Overheid heeft veel zorgtaken gedecentraliseerd. Het is lastig te 

bepalen waar je tegenwoordig moet zijn als je iets wil bereiken op dit vlak. 

 

LZLO is ruim 5 jaar geleden opgericht om voor Oegstgeestenaren mogelijkheden te creëren om 

langer zelfstandig te blijven wonen.   

Na deze 5 jaar zijn we tot de volgende conclusies gekomen: 

Er zijn 3 peilers waar onze vereniging zich op richt: 

a) Wonen 
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b) Netwerken 

c) Zorg 

 

Ad a) Wonen 

De situatie rondom de Oegstgeester Hofjes is zorgwekkend. Plannen voor Endegeestterrein konden 

niet van de grond komen;  plannen voor Hofbrouckerlaan zijn afgekeurd. Plannen voor La France 

terug naar de tekentafel. 

Terrein van Leo Kannerschool heeft nog kans van slagen, maar het zal zeker een aantal jaren duren 

voordat er mogelijkheden komen. 

Er zijn nog een aantal andere mogelijkheden. Volg hiervoor de nieuwsberichten van de Vereniging 

Oegstgeester Hofjes (wilt u de nieuwsbrieven ontvangen, stuur dan een email naar 

hofjes@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl ). 

Vanuit de discussie werden een aantal alternatieven voor hofjes genoemd: 

- “Oma en Opa in de tuin” jong gezin in het grote huis (bij voorkeur eigen kind) Aanbouw of chalet in 

de tuin. 

- Het splitsen van woningen 

- in huis blijven wonen en een lift laten plaatsen; trapliften kunnen ook buiten geplaats worden als er 

een trap is naar een galerij bijvoorbeeld. 

- duurzaamheid is ook een aandachtspunt. Je huis verduurzamen kan soms voor oudere bewoners 

niet meer rendabel zijn. Dan is verhuizen naar een duurzamer huis een optie. 

- Men noemde ook de mentaliteit van de Oegstgeestenaar: men is altijd “tegen”, “not in my 

backyard”. Maar bedenk wel dat de gemeenteraadsleden er zitten om “ons” te vertegenwoordigen. 

We hebben ze zelf daar neergezet. 

- Het bestuur van LZLO is van plan om een checklist te ontwikkelen voor 60+, waarin mensen bewust 

worden gemaakt van de situatie waar ze zich in bevinden en welke keuzes ze kunnen maken met 

betrekking tot wonen, netwerken en zorg.  

- LZLO wil ook een kennisnetwerk worden waar mensen alle keuzemogelijkheden kunnen opzoeken. 

Ad b) Netwerken 

We zijn gestart met het project “Ken je Buren”. Hierbij was het de bedoeling dat je zelf in de 

meterkast een sticker ophing met daarin 2 namen en telefoonnummers van buren, die in nood 

gebeld kunnen worden.  

Het gaat erom dat alle inwoners een netwerk om zich heen hebben.  Dit kan op vele manieren: 

- buurtnetwerk met buurtambassadeur 

- straatapp met organisator 

- buurtvereniging met organisator 

- Lief en Leed straat met vertegenwoordiger 

- Vitalityclub 

- DD-club 

- Poelgeest  CIP (christenen in Poelgeest) 

- kerk 

- etc. 
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LZLO wil het project Ken je Buren met de buurtambassadeurs op een andere manier vorm gaan 

geven. Het is nuttig om te inventariseren (mbv Sietske Steenbergen) welke initiatieven er al zijn. 

Een mooi voorbeeld van een initiatief op de Reviuslaan: er was een verwaarloosd plantsoentje. 

De buurtbewoners hebben een verzoek gedaan aan de gemeente om hier een ontmoetingsplek van 

te maken. In nauwe samenspraak tussen gemeente en bewoners is dit tot stand gekomen. 

 

Conclusies:  Mensen moeten zelf in beweging komen en zorgen dat ze in een netwerk terecht komen.  

Netwerken moeten niet alleen aanwezig zijn voor calamiteiten, het moet ook leuk zijn. Organiseer 

leuke dingen als maaltijden, bewegen, buurtborrels etc. 

Tip: de gemeente organiseert op 18 mei de Sociale Kaart Quiz. Meer informatie: 

https://www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl/wp-content/uploads/2022/04/UITNODIGING-

Oegstgeester-Sociale-Kaart-Quiz.pdf 

 

Vitalityclub 

Dit is een bloeiende vereniging met inmiddels ongeveer 50 leden, die in wisselende bezetting op di 

en do sporten. Het is inmiddels een hechte groep geworden die niet alleen sporten maar ook 

gezamenlijk koffie drinken. 

DD-club 

Door Corona heeft de derde donderdag club (DD-club) een hele tijd stil gelegen. Pas in maart 2022 

weer gestart. Eerstvolgende maaltijd is op 19 mei in het Dorpscentrum. 

Ad c) Zorg 

De zorgvraag zal toenemen in de komende jaren, het personeel niet.  

Meer informatie over het Pact dat in oktober 2021 is gesloten: lees het Pact. 

In de wijk Oranje Nassau bestaat sinds twee jaar een signaleringsoverleg waarin wordt 

samengewerkt door professionele zorgverleners (huisartsen, thuiszorg, Radius) en niet-professionele 

zorg (kerkpastoraat, buurtambassadeurs), onder voorzitterschap van Sietske Steenbergen. Met in 

acht neming van de privacy wordt casuistiek besproken en leren we van elkaar. 

Dit overleg wordt nu ook opgestart in andere wijken van Oegstgeest. 

Vanuit dit kader organiseert Flip de Leeuw vanuit de Oranjelaan een lunch voor 80+ers, verzorgd 

door de Dames Dietz. De deelnemers van het overleg kunnen gegadigden hiervoor opgeven bij Flip. 

 

 

Ad 3) Jaarverslag 

Geen vragen over het jaarverslag 

Ad 4) Financien 

Jan Blom licht het financieel overzicht toe. 

Hans Baljet zat samen met Cees van der Kaaden in de kascommissie. Ze hebben alle stukken bekeken 

en met de penningmeester gesproken. Hans: “Jan past uitstekend op het geld”.  

Met complimenten wordt de penningmeester en het financieel jaaroverzicht 2021 gedechargeerd. 

mailto:info@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl
https://www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl/wp-content/uploads/2022/04/UITNODIGING-Oegstgeester-Sociale-Kaart-Quiz.pdf
https://www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl/wp-content/uploads/2022/04/UITNODIGING-Oegstgeester-Sociale-Kaart-Quiz.pdf


 
 

www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl   

info@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl 

 

 

4 

Ad 5) Jaarplan 2022 

geen vragen 

 

Ad 6 Rondvraag 

Hans Baljet zit in ouderenraad van de Schouwburg Leiden. 

Ze organiseren een aantal keren per jaar een voorstelling op een middag voor ouderen die moeite 

hebben met theaterbezoek ’s avonds. 

Carla Felici heeft een artikel geschreven “Tips van Carla” op de website langer zelfstandig thuis 

https://langerthuisinhuis.nl/ 

Na afloop was er nog een kop koffie of thee en werd er nog nagepraat. Het was een boeiende 

bijeenkomst. 
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