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Gespreksonderwerp: Diverse zaken ivm Wonen, Wijken en Welzijn 

De voorzitter van de Commissie Loosduinen (CL), dhr. Wijsman, heet dhr. Balster en dhr. 

Venekamp welkom. 

Stand van zaken m.b.t. het ZKD-terrein (wonen op het bedrijfsterrein): 

Dhr. Balster zegt dat er een dilemma is. Aan de ene kant is er de doelstelling om bedrijvigheid op 

het bedrijfsterrein te stimuleren. Het ZKD speelt een belangrijke economische rol voor Loosduinen 

en Escamp. Het bedrijfsterrein moet wel een kwaliteitsimpuls krijgen. De veiligheid en kwaliteit 

van de bedrijfsruimtes zijn belangrijke issues. Aan de andere kant heeft de stad te maken met 

zorgdoelgroepen. Afgelopen jaren is de behoefte aan huisvesting van kwetsbare mensen fors 

toegenomen. Het ZKD heeft in het verleden natuurlijk de Zilverstraat-locatie gehad. Op dit moment 

speelt er een discussie over een pand van Haagwonen. Het is ingewikkeld omdat het een 

kantoorpand is. Een kantoorbestemming kan je niet makkelijk omzetten naar een bedrijfsruimte. De 

gemeente wil kwetsbare doelgroepen in het pand van Haagwonen huisvesten mits alle 

randvoorwaarden goed op de orde zijn. Dhr. Balster wil graag zien dat er een locatie voor deze 

doelgroep beschikbaar komt maar tegelijkertijd wil hij ook echte afspraken maken hoe het ZKD tot 

ontwikkeling gebracht kan worden. De gemeente heeft een discussie met de CL gehad. De CL heeft 

het signaal afgegeven dat ze zich zorgen maakt over de doorontwikkeling, over de veiligheid en 

over het begeleiden van doelgroepen. De gemeente probeert dit zo veel mogelijk te realiseren. Als 

het lukt gaat straks een nieuw voorstel naar de raad.  

- Zou de woon-zorg functie belonend zijn voor de ontwikkeling van ZKD? 

Dhr. Balster antwoordt dat er verschillende belangen zijn. Leger des Heils en Haagwonen willen 

met de bedrijven samenwerken. Dit is de doelgroep die op het punt staat te re-integreren. Op basis 

van hun ervaring is er een grote kans dat dat goed gaat.  

- Hoe verhoudt zich de gedachte over de ontwikkeling van bedrijfsterreinen t.o.v. woningbouw? 

Toen Mos nog de wethouder was, is er gesproken over bouwplannen op Oude Hageweg en op 

Connexion terrein. De woningbouw op de Oude Hageweg is tot stilstand gekomen, het Azivo 

gebouw is nu gelukkig aangepakt. ZKD waar het bedrijfsterrein goed loopt, komt een 

woningbouw. De CL suggereerde toen dat de woonfunctie op het Connexion terrein zou kunnen 

komen.  

Dhr. Balster zegt dat de gemeente niet blind moet staren op de oppervlaktes. Het idee hiervoor is 

dat de bedrijfspanden verhoogd kunnen worden van 2 naar 4 verdiepingen. Op die manier kan er 

bedrijfsruimte toegevoegd worden. Het leegstaand pand van Haagwonen is ook niet goed voor het 

terrein. Het gaat inmiddels om 700-800 mensen per jaar die gehuisvest moeten worden. 

Tegelijkertijd is er ook de noodzaak van werkgelegenheid. Op het ZKD en het Connexion terrein 

zijn er al stappen gezet. De wethouder gaat daarnaar vragen en daarna stelt hij de CL op de hoogte.  

- Als er woonruimte wordt gerealiseerd op het bedrijfsterrein, dan hebben de huidige bewoners 

misschien last van stank, geluid enz. Hoe wordt geregeld dat de bewoners hiervoor niet naar de 

rechter gaan stappen en daar hun gelijk kunnen halen?  



 

 

Er zijn behoorlijk wat juridische kaders voor geluids- en geurnormen. Als je een nieuwe 

woonfunctie gaat realiseren moet je heel goed kijken naar wat er met de bedrijven afgesproken is 

over geluid, geur en ander soort overlast.   

- Er wordt gezegd dat het na 5 jaar wordt geëvalueerd. Wordt daarover nagedacht en is er een 

tussentijdse evaluatie in het nieuwe voorstel opgenomen?  

De gemeente, het ZKD, de CL en partners hebben met elkaar afgesproken om een 

begeleidingscommissie te vormen. Als er signalen zijn, kunnen we elkaar per direct vinden om te 

kijken wat er aan de hand is. Dat is in ieders belang.  

De CL heeft er slechte ervaringen mee dat er eerst ergens postzegeltjes gebouwd worden, en dat de 

infrastructuur er altijd achteraankomt. De bouwprojecten in Loosduinen hebben in de afgelopen 

periode een enorme bijdrage geleverd aan het oplossen van het woningtekort in Den Haag. 

Wethouder Revis zei dat er alleen een bouwproject zal komen als dit een verbetering betekent. 

Daarnaast loopt de kwaliteit van de bouw achteruit en zijn bewoners niet tevreden. 

Wethouder Balster is het er mee eens. Het Connexion terrein is bijvoorbeeld een locatie waar de 

gemeente in eerste instantie naar op zoek is. De gemeente kijkt waar een passende bouwlocatie is, 

waar het kan en waar tegelijkertijd de buurt er niet erg negatief tegenover staat. Er is altijd een 

algemeen belang bijvoorbeeld sociale huurwoningen. 

Onttrekken van woonruimte:  

CL: Op Schaapenduinen wordt straks een bed & breakfast georganiseerd en de huizen worden 

daarvoor gebruikt. Het is het onttrekken van woonruimte en dat is anders dan het oorspronkelijke 

plan. Dhr. Balster is op dit moment het B&B beleid aan het evalueren. Als het 1-2 maanden duurt, 

is het oké. Maar als het 6 maanden wordt en het via airbnb verhuurd wordt, dan is het een groot 

probleem. Bed & breakfast zit tussen het hotel en airbnb functie in. In algemene zin moet de 

gemeente de onttrekking van woonruimte voorkomen.  

Gebiedsontwikkeling Den Haag en Westland 

Dhr. Balster geeft aan dat de discussie over arbeidsmigranten heel actueel is. DH is hier volop mee 

bezig en in het Westland moet ook een bijdrage geleverd worden. De wethouder zou het als een 

regio willen zien. Betaalbare nieuwe woningproducten gaan vóór op de huisvesting van 

arbeidsmigranten bij beide gemeenten. Daar moet een regie op komen. Tegelijkertijd zie je dat er 

problematiek ontstaat bij de kwetsbare wijken in Den Haag omdat daar betaalbare kamers zijn 

afgekondigd. Het bouwen in Den Haag is ontzettend complex en duur. Daarnaast is er het punt dat 

de Haagse woningcorporaties financieel niet sterk zijn.  

- Wordt het huisvestingsprobleem vanzelf opgelost bijvoorbeeld doordat mensen de woning hier 

te duur vinden of omdat Westland goedkopere woonruimte heeft? 

Wethouder Balster: nee, je ziet het nu al dat DH haar best doet qua accommodatie terwijl Westland 

het erg moeilijk vindt dat het te maken heeft met de bouwprojecten. Als je niet accommodeert met 

de nieuwe woningen, dan gaan mensen uiteindelijk het slachtoffer worden van overbewoning.  

- Is het lastig om met Westland samen te werken m.b.t. gebiedsontwikkeling?  

De wethouder heeft zelf met 2 collega’s van Westland aan de tafel gezeten. Ze hebben het over het 

economisch belang van DH gehad en hoe dan ook is Westland een banenmotor voor DH. Als je van 

elkaar wilt profiteren, is het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen DH en Westland. 

Omgekeerd heeft Westland veel aandacht voor de stedelijke voorziening die DH heeft. Hij vindt het 

erg jammer dat in de politiek, in de gemeenteraad mensen tegenover elkaar staan met dit onderwerp 

ipv een gesprek hebben mét elkaar.  

- Sommige mensen staan al 10 jaar op een lijst om een woonruimte te krijgen maar de 

arbeidsmigranten krijgen dit heel snel. Hoe wordt dit met de burgers gecommuniceerd? 
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Dhr. Balster antwoordt dat volgens zijn analyse de regio economisch gigantisch profiteert van de 

laagbetaalde arbeidskrachten uit Oost-Europa. Het is heel belangrijk dat de gemeente veel aandacht 

besteedt aan de arbeidsomstandigheden en de woonomstandigheden van arbeidsmigranten. De 

gemeente zou in staat moeten zijn om werkgevers steviger aan te pakken zodat ze hun 

verantwoordelijkheid gaan nemen. Hij is nu bezig om kwaliteitseisen op te leggen aan de 

vergunning om woonruimte te mogen verhuren. De arbeidsmigranten krijgen in hun land van 

herkomst een arbeidscontract, een wooncontract, een vervoerscontract en een zorgverzekering. Op 

het moment dat ze ergens in opstand komen dan is op de volgende ochtend het contract voorbij. 

Dan hebben ze geen werk, geen inkomsten. Dat is een van de oorzaken van de toename van alcohol 

gebruik en criminaliteit. De gemeente heeft hiervoor een adviesorganisatie ingeschakeld, er komt 

straks een tweede advies.  

Huisvesting Stadsdeelkantoor Loosduinen 

CL: Het stadsdeelkantoor Loosduinen is totaal onzichtbaar, het SDK is achter 3 verdiepingen hoog 

gebouw wegstopt. Het servicepunt is ook weggehaald terwijl we hier een relatief oudere bevolking 

hebben. Bovendien hebben we hier een enthousiast publiek, een goed werkend SDK, actieve 

wijkberaden maar van buitenaf kunnen bewoners ons nauwelijks vinden/zien.  

- Is het goed dat het SDK wegstopt is en van buitenaf onzichtbaar is? Met wie zouden we het 

hierover moeten hebben? 

Dhr. Balster kan hierop geen antwoord geven omdat het niet in zijn portefeuille zit. Hij snapt het 

probleem goed. Hoewel hij niet de voorstander van de centralisering is, is het opheffen van het 

servicepunt ook begrijpelijk vanuit efficiencyoverwegingen. In december hebben ze in de raad 

besproken dat ze slechts een aantal aanspreekpunten van de gemeente over willen houden. Het zit 

waarschijnlijk in de portefeuille van wethouder Bruines. 

- Wat is jouw deel van Welzijn in je portefeuille? Hoe werkt het als er bezuinigd gaat worden? 

Hoe is de versnippering van welzijnstaken tussen Bert, Kavita en jij in jullie portefeuille? 

Alles over collectieve en preventieve voorzieningen zitten in de portefeuille van wethouder Balster, 

alles wat te maken heeft met de zorg gaat naar Kavita. Er hoeft nu niet meer bezuinigd te worden 

volgens het nieuwe coalitieakkoord. Er moest 8 mlj bezuinigd worden maar ze hebben dit 

afgeschaald tot 4 mlj. Nu zijn ze aan het werk om een nieuwe welzijnsvisie te maken en aan het 

begin van het volgende jaar komt er een nieuwe welzijnsvisie.  

Communiceren en informeren 

Dhr. Wijsman zegt dat goed communiceren en informeren erg belangrijk voor de CL is. De CL 

vraagt aan alle gemeenteraadsleden, wethouders en ook aan de burgemeester om het alstublieft te 

laten weten, als er ergens een ontwikkeling is. Het is niet voor niets dat de CL de enige officiële 

commissie in heel DH is. We weten heel goed dat niet alles lukt wat je zou willen, maar als er goed 

over gesproken wordt en als je mensen goed informeert over waar de dingen vandaan komen, dan 

heb je de helft van de strijd al gewonnen.  

Dhr. Wijsman dankt dhr. Balster en dhr. Venekamp voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

Verslag door Odko Vrolijk 


