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Gespreksonderwerp: Loosduinse Hoofdplein 

Er is vanuit de gemeente een mandaat gegeven en een financiële onderbouwing voor het doen van 

een haalbaarheidsstudie “Upgrading winkelcentrum Loosduinen in de meest brede zin van het 

woord. In het coalitieakkoord is opgenomen dat men aan dit plein iets wil doen. Wethouders Revis 

en de Mos staan hierachter; vandaar dit mandaat en het zakje met geld. 

Hoe kan dit plein een ‘betere smoel’ krijgen? 

Er zijn veel stakeholders, die allemaal iets willen en hiermee moet gesproken worden. 

Parkeren is een groot issue; veel verborgen plekken en bekeken wordt in hoeverre onder het plein 

geparkeerd kan worden. De overgebleven gebieden kunnen bebouwd worden. 

Winkelbranchering is belangrijk; wat is nodig, waar is vraag naar. De markt; in hoeverre kan deze 

speler ‘aangepast’ gaan worden. De bewoners, wat willen zij. 

Diverse eigenaren van de winkels; wat willen zij; kunnen/willen zij investeren. 

Het moet een breed gedragen plan worden uiteindelijk. 

De haalbaarheidsstudie, die eind dit jaar (2019) afgerond moet zijn, brengt mogelijk aan het licht 

wat wel/niet kan. 

Hierbij is afgesproken om op enig moment een project- werkgroep in het leven te roepen, waar in 

ieder geval de Kom Loosduinen als ‘beherend’ wijkberaad, en de Commissie Loosduinen zitting in 

willen hebben. Daarnaast moeten alle stakeholders een plekje krijgen.  

Wij zullen ons beraden op onze eventuele taak binnen deze projectgroep. 

Doelstelling is: 

1. Fysieke verbeteringen: delen van het centrum breed; parkeren-woningbouw- openbare 

ruimte etc. Aanpakken en opknappen. 

2. Slagen maken op korte termijn: winkeliers erbij betrekken; Acres is een grote eigenaar en 

AH; wat willen zij en kunnen zij op korte termijn iets doen. Levendigheid vergroten; 

ambulante handel kan dit werken; horeca op het plein etc. 

Bewegwijzering is ook erg belangrijk. 

Rond het centrum op de wegen met borden al aangeven dat er een winkelcentrum is ‘vol leven’! 

Financiën is een groot probleem; het gaat de nodige duiten kosten en er moet geïnvesteerd worden 

en de gemeente staat niet te dringen! Anderen zullen ook over de brug moeten komen. 

Voormalig SDK en bibliotheek erbij betrekken; levendigheid als een groot service punt overdag, 

maar bewoning voor bewegingen in de avonduren; tevens aantrekken voor de winkels en 

bewegingen op ’t plein. 

Rol van de gemeente: randvoorwaarden opstellen; parkeren; gezelligheid terugbrengen; eigendom 

van de gemeente zelf aanpakken en eigenaren bewegen te willen investeren. 

Er moet ‘een loop komen naar dit plein’; een reden om hier te willen zijn! Het moet wel een 

duurzame impuls krijgen en toekomst bestendig! 

 


