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Even voorstellen…
Langs deze weg wil ik mijzelf, als kandidaat bestuurslid van de
Wijkvereniging Pieterswijk, kort aan u voorstellen. Mijn naam is
Fred van der Loo, 63 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. In
het dagelijks leven ben ik directeur-bestuurder bij
Gezondheidscentrum De Rubenshoek dat gevestigd is midden in de
Haagse Schilderswijk. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd als
bestuurslid van het district Hollands Midden van het Rode Kruis
belast met de portefeuille Noodhulp en trek ik graag op mijn
racefiets de polder of de duinen in om door inspanning een stukje
ontspanning voor mijzelf te realiseren.
Inmiddels wonen wij ruim 32 jaar op de plek waar het voormalige parkeerterrein van de
Garenmarkt inmiddels plaats heeft gemaakt voor een enorme bouwput en waar het, mede
vanwege het gebruik van het plein als evenementenlocatie, in de afgelopen jaren steeds
zoeken is geweest naar de juiste balans tussen wonen en vertier. Gebleken is dat je daarbij
als omwonende niet vanzelfsprekend een te betrekken partij bent voor organisatoren van
evenementen en de gemeente en dat het daarom essentieel is om als burger zelf ook de
bekende ‘vinger aan de pols’ te houden. Ook de plannen om in onze wijk een hostel voor 92
bedden te vestigen zien wij als direct betrokkenen als een grote bedreiging voor de
leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt.
Door mijn bemoeienissen met de huidige bezwaarprocedure rondom het hostel ben ik in
contact gekomen met bestuursleden van de wijkvereniging. Samen zijn wij opgetrokken in
deze zaak en daarbij heb ik het belang gezien van een actieve wijkvereniging die zich met de
wijkbewoners inzet om ongewenste situaties te voorkomen. Dat heeft mij er ook toe
aangezet om na te denken over een manier waarop ik een meer structurele bijdrage kan
leveren aan de leefbaarheid in de wijk en het welzijn van haar bewoners. Ik denk dat een
bestuurslidmaatschap daar zeer goed bij past en graag zet ik mij de komende jaren, samen
met mijn collega-bestuursleden, in om daar een bijdrage aan te leveren.
Fred van der Loo

