Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
d.d. 08-12-2020, gehouden in de, WB Walboduin,
Alphons Diepenbrockhof 2 te Loosduinen

Aanwezig:

dhr. P.F.M. Wijsman, (voorzitter), dhr. S. Develing, (p.ver. Kom Loosduinen),
dhr. R.A.W. Meesters, Mw. F. Beeloo-Planken (beiden Houtwijk), dhr. J.A.
Hofker, dhr. J.H.A. v.d. Muijsenberg (beiden Bohemen, Waldeck en Kijkduin),
dhr. J.H. Janssen, (Kraayenstein), dhr. W. Bianchi (OV/Fietsersbond), mw. M.
Griffioen-Van den Hoek, (WB), dhr. W. van Elst, (ROV), dhr. M. el
Boumeshouli (gemeente Den Haag, stadsdeeldirecteur), dhr. R. van den Broek,
(Politie) en mw. O. Vrolijk, (secretariaat CL, verslag).

Afwezig:

Dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck).

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen
hartelijk welkom. Hij deelt mee dat sinds kort dhr. Janssen een lid van het Dagelijks Bestuur
van de CL is. Dhr. Jansen zegt dat zijn eerste prioriteit nog steeds bij Kraayenstein ligt.
De CL houdt een minuut stilte voor de slachtoffers van COVID-19.
Vaststelling agenda: de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen:
- Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. H. de Valk.
- De voorzitter maakt bekend dat Thijs Zaat, de voorzitter KOM, heel ernstig ziek is. Een
boeket wordt door de voorzitter aan huis gebracht.
- Bezoek wethouders: ondanks corona hebben we regelmatig wethouders op bezoek gehad.
Op 5 december heeft wethouder Balster verschillende projecten bezocht en daar met de
mensen gesproken. Wat hem opviel was dat het stadsparkje bij het Wingsgebouw
aangelegd is. Het ziet er heel mooi uit en omwonenden zijn er erg blij mee.
Wethouder Bredemeijer fietst af en toe een rondje om verschillende objecten te bezoeken.
Hij is zeer positief. Afgelopen donderdag is Anne Mulder, de nieuwe wethouder van
financiën, gebiedsontwikkeling, kust en Scheveningen bij de DB vergadering geweest. Hij
was zeer onder de indruk over onze manier waarop we ons namens alle Wijkorganisaties
presenteerden.
- Het 100-jarige bestaan van de CL: in 2023 vieren we 100 jarige bestaan van de CL. We
willen dit groots aanpakken en dat zal het nodige geld kosten, veel tijd en moeite. We
zullen in 2021 een werkgroep opzetten. Wethouder Mulder heeft tegen de CL gezegd dat
er een mogelijkheid is om financiële ondersteuning aan te vragen, als het ingediende plan
‘een goed plan’ is. We moeten als CL ook aandacht besteden aan het 100-jarige bestaan
van de Burgemeestersbuurt en het 300-jarige bestaan van de Molen.
- Nieuwjaarsreceptie: er is een andere opzet gekozen voor de Nieuwjaarsreceptie. Het wordt
misschien een midzomerreceptie.
- Manifest: een aantal jaren geleden hebben we een goede sessie gehad en er een manifest
van gemaakt. Het manifest wilden we herzien en in het DB hebben we voor ieder van de 6
thema’s gekeken naar de actualiteit, zijn er onnodige dingen uitgehaald en het nieuwe
thema veiligheid is er bijgezet. Bureau ‘Graswortel’ heeft de vorige versie gemaakt en
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gaat een moderne versie maken. Op basis van het Manifest zullen we het vier-jaren plan
van de CL maken.
ZKD: er is een hele toestand geweest, welke zich afspeelde op het bedrijventerrein ZKD.
Dit betrof met name het gebouw van Haagwonen, dat al jaren leegstaat. De gedachte was
om daar 69 mensen van het Leger des Heils te huisvesten. De CL heeft een paar keer
ingesproken en de gemeente heeft uiteindelijk een ‘beheercommissie’ in het convenant
vast laten leggen. In de beheercommissie zitten naast de gemeente, het ZKD, de politie,
een aantal welzijnsvereniging, die op het terrein zijn gehuisvest en de CL. Er zijn 4
wethouders bij betrokken: Saskia, Kavita, Martijn en Hilbert. Het contract voor deze
huisvesting is voor een periode van 10 jaar; na 5 jaar wordt het officieel project
geëvalueerd. Dhr. Wijsman zal de notulen van de beheercommissie doorsturen.
Actie: voorzitter.
Loosduinse Hof: Men wil bedrijfjes vestigen in de plint van het Loosduinse Hof. Heeft
men leuke ideeën voor de bedrijven, welke zich daar willen vestigen, geef dit door. Eric
Quint, die hierbij betrokken is, heeft alle bewonersorganisaties uitgenodigd voor een
digitale vergadering.
Koffie-uurtje: de stadsdeelkantoordirecteur, de teamchef van de politie en de voorzitter
van de CL houden iedere woensdagmiddag een spreekuur (koffie-uurtje). Zaken rond
groen, wegen en communicatie worden tijdens het koffie-uurtje be(af)gehandeld. Ze
bellen de mensen tijdens het uurtje op en proberen binnen een week na de melding een
antwoord te kunnen geven. De mensen ervaren deze snelle aanpak als zeer prettig. Het
wordt erg gewaardeerd. Dhr. Jansen merkt op dat de terugkoppeling naar de burger uiterst
belangrijk is. De voorzitter stelt voor om een lijstje met geanonimiseerde meldingen en
afhandelingen te maken en deze naar de wijkberaden te sturen. Actie:
voorzitter/secretariaat.
T-mobile: Een nieuw netwerk van kabels wordt aangelegd in Loosduinen. Nu legt Tmobile de kabels, zo meteen doet Ziggo dit en mogelijk daarna KPN. T-mobile heeft
toestemming hiervoor middels een APV (Algemene plaatselijk verordening). Je hoeft in
dit geval niet samen te werken maar je moet de kabels beschikbaar stellen voor een derde.
Het is triest hoe de kabels gelegd worden. Dhr. Jansen zegt dat de gemeente in
Kraayenstein net is begonnen met het opknappen van o.a. de Dalen. Hopelijk wordt niet
alles overhoop gehaald voor het aanleggen van die vervelende kabeltjes. Er wordt besloten
dat de CL leden hierover allemaal apart een klacht indienen bij de gemeente Den Haag.
Dhr. el Boumeshouli geeft aan dat de gemeente ermee bezig is om de werkzaamheden van
T-mobile te schouwen. Men komt hierop terug.
Mogelijke coffeeshop: er is een mogelijke bizarre toestand ontstaan m.b.t. de snackbar
Monique aan de Oude Haagweg. Het zal misschien een coffeeshop worden. Er is een
beginselverklaring aangevraagd voor het plaatsen van ‘iets nieuws’. Bewoners zijn ermee
bezig alsmede Groep de Mos en WB Nieuw Waldeck. Men blijft de zaak volgen.
Wijkagenda: de wijkagenda KOM Loosduinen is op een leuke manier gepresenteerd. De
tweede wijk, welke aan de beurt is, is Houtwijk. Plannen zijn besproken en worden
samengevoegd in de wijkagenda. Er is veel betrokkenheid vanuit de gemeente en de wijk
Houtwijk.
Namens de CL plaatsen we volgende week een Kerstgroet in de Posthoorn.
Beleidskader bewonersorganisaties: alle wijken worden gevraagd of ze het eens of oneens
zijn met de nieuwe regels van het beleidskader. Op basis hiervan gaat er straks een nieuw
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‘Beleidskader bewonersorganisaties’ komen. Het DB probeerde in contact te komen met
de schrijvers van het beleidskader, maar dat wilden zij niet, omdat CL geen
bewonersorganisatie is. Dhr. el Boumeshouli brengt de CL in contact met de
bestuursgroep.
Stichting Media platform Loosduinen is opgericht. Ze zijn zeer actief bezig. Er is een
documentaire gemaakt over eenzaamheid en connectie met de buurt in Loosduinen.
SDK heeft nu een facebook pagina; de CL krijgt daar een plekje om dingen te posten.
2. Goedkeuren verslag van 11 februari 2020

Het verslag is ongewijzigd goedgekeurd.
3. Nieuws uit projectgroepen WB en ROV
Projectgroep WB:
WB is dit jaar drie keer bijeengekomen. De laatste bijeenkomst ging over waar we nu zijn in
deze Corona situatie en waar we elkaar kunnen versterken. Alle wijken hebben heel veel
gedaan: ze houden kwetsbare mensen in de gaten, ze brengen voedsel rond en sommige
wijken proberen gezamenlijk iets te doen.
Projectgroep ROV:
ROV had niet veel kans om bijeen te komen. De voortgangslijst is naar alle WB gestuurd met
het verzoek om deze te actualiseren. Staedion, Middin en Park Bloemendaal hebben hun
project bij DB gepresenteerd. De voortgangslijst wordt naar de Wijkberaden gestuurd met het
verzoek om te checken of op de lijst staat klopt. Actie: secretariaat CL.
4. Rondje Wijkorganisaties:
Kraayenstein:
- Het gaat goed met het bestuur (nieuwe leden). Het bestuur is nu bezig met het verdelen
van taken.
- De opknapbeurt in de Brasemdaal gaat goed en er moet een stapje gemaakt worden naar
Karperdaal en Steurendaal. Dit project zit op de goede weg.
- Kraayenstein wil een slagvaardige gesprekpartner worden naar het Stadhuis en andere
partijen toe.
- Er is een hele goede inventarisatie geweest van de burgerinitiatieven. WB Kraayenstein
heeft hiervoor goede contacten met de desbetreffende ambtenaren.
Houtwijk:
- Houtwijk is met Kraayenstein begonnen om Dickens kleding zelf te naaien.
- Houtwijk en Kraayenstein staan komende zaterdag in de winkelstraten om kerstballen aan
de mensen te geven. De bedoeling is dat iemand, die de kerstbal krijgt, er een mooie wens
voor iemand op schrijft en de kerstbal doorgeeft aan die persoon. Ze zullen die ballen
onder muzikale begeleiding naar de mensen brengen.
- Ze gaan starten met de pilot met zwaaistenen. Die stenen worden in probleemgebieden
geplaatst om de sfeer te verbeteren.
- Het WB heeft sinds vandaag een Instagram account en het project ‘Houtwijk knapt op’
gaat goed.
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5 jaar geleden is er een parkeerregeling ingevoerd. Er is in drie buurten een enquête
gehouden naar de behoefte voor een parkeerregeling. De Architectenbuurt heeft er
behoefte aan en de andere twee buurten hebben er waarschijnlijk geen behoefte aan.
Erfgoedpark: deze week start het Erfgoedpark met de enquêtes om mensen te vragen wat
ze ervan vinden. Zaterdag kun je bij het Loosduinse Hoofdplein de enquête invullen.

KOM Loosduinen:
- Het Wijkberaad heeft twee nieuwe enthousiaste bestuursleden.
- Op 11 december staat het Bestuur van de KOM Loosduinen samen met de
winkeliersvereniging op het Loosduinse Hoofdplein om mandarijntjes uit te delen en om
mensen te groeten.
Bohemen-Waldeck-Kijkduin:
- Kijkduin gaat goed, fase 1 loopt aardig op schema. Het wordt binnenkort opgeleverd. Er is
achterstand opgelopen bij fase 2 door de vergunning. Maar ze zijn nu bezig met het
verwijderen van asbest en binnenkort wordt er gesloopt.
- Een belangrijk punt is de Eef. Er moet een verkeersveilige oplossing komen. Het hotel
begint het derde kwartaal van volgend jaar (2021) met de verbouwing. Het tweede punt is
verlichting. Er zijn te veel donkere hoekjes.
- Wingsparkje: het ‘stadspark’ is bijna klaar. Het is een groot succes voor de omgeving. We
zijn blij dat de bouwplannen zijn tegengehouden.
- Ontmoetingskerk: het ging inderdaad heel goed met het plan. De ontwikkelaar heeft naar
de omgeving geluisterd en het plan aangepast. Het is aan de projectontwikkelaar om aan
de slag te gaan. Op dit moment is er een discussie ontstaan of deze kerk behoort tot het
religieus erfgoed en dus niet gesloopt kan/mag worden. Wat gaat er nu gebeuren?
Notenbuurt:
De voorzitter deelt mee dat het bestuur van de Notenbuurt is gestopt. Omstandigheden
zorgden ervoor dat de bestuursleden hun taken niet naar behoren konden uitvoeren. De CL
houdt de Notenbuurt zoveel mogelijk in de gaten. Er spelen 2 dingen:
- Staedion heeft drie opties neergelegd: sloop-nieuwbouw, een hele grote renovatie en een
kleinschalige renovatie. De mensen hebben voor de laatste optie gekozen. Na 10 jaar
wordt er echt sloop-nieuwbouw toegepast.
- Harvest-gebouw: Wethouder Balster, dhr. Wijsman en dhr. el Boumeshouli hebben een
bezoek gebracht. De mensen waren erg enthousiast, de moestuin is gered, maar in de
tweede fase worden nu tiny houses geplaatst. Wordt dit een bedreiging voor de tuin?
Dhr. P. Vialé, een betrokken bewoner, wil actief blijven in de projectgroep ROV en ons
op de hoogte houden.
Opmerking: de grond was/is zwaar vervuild. De vraag is of deze grond geschikt is voor het
kweken van groentes?
Nieuw Waldeck:
Het WB heeft vandaag een AB-vergadering gepland. Henk is afgetreden als voorzitter en er
zijn twee nieuwe (co- voorzitterschap) voorzitters. De CL wil zo snel mogelijk met hen kennis
maken. Ze hebben ons allen een heel fijn nieuwjaar toegewenst.
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5. Mededelingen
a) Stadsdeel, dhr. M. el Boumeshouli
Door de Stadsdeeldirecteur dhr. el Boumeshouli wordt de stand van zaken toegelicht.
Kijkduin: de gemeente heeft de bewoners en ondernemers geïnformeerd over inrichting,
bereikbaarheid en tijdelijke maatregelen over verkeersveiligheid. De mensen zijn erg trots op
hoe het strandseizoen verlopen is mede dankzij inzet politie, handhaving en collega’s van
verschillende diensten.
Wingsgebouw: de ultieme poging om de maatschappelijke functies van het gebouw te
behouden, zullen uiteindelijk gaan lukken. Het is zeker dat de exploitatie geen probleem is. Er
zijn genoeg geïnteresseerden.
Spreekuur: de kracht van het spreekuur is dat mensen zich veilig kunnen voelen om te delen
wat ze willen delen. De terugkoppeling is een belangrijk aandachtspunt.
Communicatie: een tv-uitzending over Loosduinen zal binnenkort worden uitgezonden via
Omroep West. De presentator van het programma was enorm onder de indruk van wat hij
allemaal heeft gezien in Loosduinen: de collectieve trots voor de geschiedenis, de cultuur, de
dorpssfeer en de authenticiteit van het Stadsdeel. We zijn in positieve en negatieve zin op
SBS 6 geweest. Een vrouw is in Kraayenstein gevallen, dat is heel vervelend. Het andere is
het kookproject om jong en oud te verbinden.
Jongeren activiteiten: SDK heeft enorm veel activiteiten georganiseerd, zodat de jongeren
zich niet gaan vervelen. Hij roept de bewoners op om signalen, welke ze zien of horen, aan
het stadsdeel door te geven. Stadsdeeldirecteur stuurt de lijst met jongerenactiviteiten.
Actie: Stadsdeeldirecteur.
SDK-directeur wil een oproep doen om een soort van panel te vormen om de leesbaarheid en
toegankelijkheid van de bewonersbrieven te verbeteren. De raad heeft het budget van
Opknapbeurt vrijgegeven. We kunnen vanaf nu starten.
b) Politie, dhr. Van den Broek
Door de teamchef Van den Broek wordt toegelicht dat Loosduinen tijdens de jaarwisseling in
het algemeen vrij rustig is in vergelijking met Scheveningen, Segbroek. Vorig jaar waren er
problemen i.v.m. brandstichting in de Notenbuurt en ook op een aantal andere plekken. Het
vuurwerkverbod is bedoeld om o.a. ziekenhuizen te ontlasten. We zullen daar wel tegen
optreden, maar de hoogste prioriteiten liggen bij de veiligheid, leefbaarheid en brandstichting.
Door de teamchef Van den Broek wordt vervolgens de stand van zaken m.b.t. veiligheid en
leefbaarheid toegelicht. Er was een algemene daling in woninginbraken aan het begin van de
Corona periode. In de zomer was er echter een piek in Bohemen. De gemeente heeft preventieve
acties gehouden, waardoor de woninginbraken weer daalden. In Loosduinen zijn op aanwijzing
van burgers mensen aangehouden. Er is op meerdere plaatsen chemisch afval gedumpt. Dankzij
wijkbewoners en de wijkagent zijn in een kelderbox dezelfde soort chemicaliën gevonden.
Het stadsdeel heeft zijn best gedaan, in alle opgangen naar het strand zijn fietsenstallingen
gemaakt en er zijn verkeersregelaars ingezet tijdens het hoogseizoen.
Eén van de 8 wijkagenten gaat de politie Loosduinen verlaten. Er mogen 2 wijkagenten bij
komen. De opleiding is verkort van 4 naar 2 jaar, waardoor de agenten sneller op straat kunnen
komen. Er is nu echter nog een tekort aan blauw op straat. Er zijn meer aangiften over digitale
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fraude gedaan. Voor valse bankbrieven wordt ook veel gewaarschuwd. Opsporing van digital
crime vindt landelijk plaats.
c.) Fietsersbond, dhr. W. Bianchi
Vanuit het Rijk is er veel geld binnen gekomen voor o.a. de ontsluiting van Brinkhorst. Er is
nog geen update over de tramtunnel, die naar Wijnburg wordt doorgetrokken. Er is ook
discussie geweest over lijn 23 richting Kijkduin, nu gaat de bus niet verder dan het zwembad.
Mensen, die moeten overstappen van Bohemen naar tramhalte lijn 3, moeten een paar honderd
meter lopen. Er is met de wethouder gesproken over ‘ruim baan voor de fiets’ en over het
voorstel van de snelfietsroutes. Ruimbaan betekent dat fietsers ten koste van auto’s meer ruimte
krijgen, zo zou er bij de zevensprong 1 rijstrook minder zijn voor de auto’s en dubbele rijen
voor fietsers. Bij het Valkenbosplein wordt meer ruimte voor de fietsers gemaakt. Er is extra
geld vanuit de Metropoolregio gekomen voor sterroutes naar de buitengebieden. Het
verplaatsen van de bussluis is bijna achter de rug. Het fietspad in Houtwijk richting Escamplaan
is op 6 plaatsen gerenoveerd.
Door dhr. Wijsman wordt gevraagd of dhr. Bianchi iets heeft gehoord over de Mient? In de
Mient komen parkeerplaatsen, mogelijk ten koste van het fietspad (het fietspad wordt
verkleind). De CL heeft hierover indertijd met wethouder Ton de Bruijn gesproken en ook nog
een brief geschreven, dat het een heel belangrijk fietspad is dat van de stad naar Loosduinen
loopt. Een deel van het plantsoengedeelte worden wel parkeerplaatsen. Dhr. Bianchi: je moet
er echter wel op letten dat er nu een andere actiegroep bezig is, die ‘ten koste van alles’, de
bomen wil behouden.
8. Rondvraag
Dhr. van Elst spreekt zijn complimenten uit over groenbeheer, die nu heel goed bezig is met
het groen in Houtwijk; er wordt netjes opgeruimd en er wordt gras ingezaaid.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het overleg en wenst iedereen een gezond en
succesvol jaar toe. Hij sluit vervolgens de vergadering om 21.00 uur.
ACTIELIJST
1. Actie: CL. Invulling vacature DB (penningmeester). Invulling ondernemerszetel
CL. Invulling ondersteunende functie van de voorzitter projectgroep WB.
2. Actie: voorzitter. De notulen van de ZKD-beheercommissie rondsturen.
3. Actie: CL. Voortgangslijst ROV actualiseren.
4. Actie: CL voorzitter/secretariaat. Een lijstje met geanonimiseerde meldingen en
afhandelingen van Koffie-uurtje maken en deze naar de wijkberaden sturen.
5. Actie: DB. Kerstgroet in de Posthoorn plaatsen.
6. Actie: SDK-directeur. Een lijst van jongerenactiviteiten doorsturen.
7. Actie: voorzitter/secretariaat – contact opnemen met het bestuur groep
‘Beleidskader bewonersorganisatie’.
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