Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
d.d. 11-05-2021, Abdijkerk Loosduinen

Aanwezig:

dhr. P.F.M. Wijsman, (voorzitter), dhr. R.A.W. Meesters (Houtwijk), dhr. J.A.
Hofker (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), dhr. J.H. Janssen, dhr. F.
Helvenstein (beiden Kraayenstein), dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck), 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), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond) en mw. O. Vrolijk, (secretariaat CL,
verslag).

Afwezig:

dhr. B. Bakker, dhr. S. Develing, dhr H. v.d Muijsenberg en dhr. P. Viallé.

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen
hartelijk welkom.
Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
▪ KOM Loosduinen heeft zich afgemeld i.v.m. een gezondheidsrisico.
▪ Het jaarverslag 2020 en een boek over de Burgemeestersbuurt zijn uitgedeeld.
▪ Viering van 4 mei: de voorzitter heeft met de wethouder Bredemeijer bij de Naald
bloemen gelegd en daarna onthulde de wethouder een maquette met drie foto’s van de
bombardementen in de Burgemeestersbuurt. Marian was aanwezig bij de kranslegging
op de Algemene Begraafplaats.
▪ We willen de volgende CL vergadering weer fysiek houden en wethouder Liesbeth
van Tongeren uitnodigen om het o.a. over energie-transitie te hebben.
▪ Volgende week krijgt het DB de proefdruk van het nieuwe manifest. Als het officieel
is, verspreiden we dit o.a. onder de wijkberaden.
▪ De Conferentie ‘Toekomst van Loosduinen’ wordt op 2 juni georganiseerd. Een aantal
wethouders en deskundigen praten over belangrijke Loosduinse thema’s met de
bedoeling om Loosduinen nog beter op de kaart te zetten. De verschillende thema’s
worden van tevoren aan de hand van thematafels door de experts gepresenteerd en
bediscussieerd.
▪ Een van de nieuwe bestuurders van KOM Loosduinen is Marjolijn Kool en zij wil
graag een jeugdraad oprichten in haar eigen wijk en wil hierover praten om eventueel
een CL-jeugdraad op te richten.
▪ Brinkpad: de CL heeft een e-mail ontvangen over hangjongeren, die daar een hangplek
hebben gevonden en voor overlast zorgen. Dhr. Wijsman heeft deze melding naar het
koffie-uurtje gestuurd en hij gaat ook naar het wijkberaad.
▪ De voorzitter heeft een mail gestuurd naar de burgemeester dat hij tot nu toe de CL
nog niet heeft bezocht. De burgemeester is uitgenodigd voor de agenda van 28
september. Op 18 juni brengt de burgemeester een officieel bezoek aan Loosduinen en
hij wil met de voorzitter van CL over een aantal zaken bespreken.
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2. Rondje Wijkorganisaties
Bohemen-Waldeck-Kijkduin: BWK krijgt een wijkbudget toegekend. De bewoners worden
gevraagd om met projecten te komen met de nadruk op Kijkduin-bad. Later wordt bepaald
welke projecten financieel ondersteund zullen worden.
De hondenuitlaatservice laat bijvoorbeeld tegelijkertijd 18 honden los op het landgoed Meer
& Bos. Dit soort voor overlast. Het Wijkberaad wil dit eventueel beperken.
Middin heeft het nieuwbouwplan bij de locatie Binnenklingen gepresenteerd. Er wordt 3 laags
gebouwd en de kamers worden voor de cliënten duidelijk verbeterd. De omwonenden zijn er
niet blij mee en hebben bezwaar gemaakt en gestuurd aan de CL. Middin is op de hoogte
gebracht en er wordt binnenkort nog een voorlichtingsavond georganiseerd. Het wijkberaad
staat aan de zijlijn en wacht af, welke actie eventueel ondernomen moet worden.
Nieuw Waldeck: het wijkberaad heeft twee nieuwe voorzitters; samen vullen ze het
voorzitterschap in. Dit jaar worden er weinig activiteiten georganiseerd vanwege COVID. Het
wijkberaad probeert nu meer binding te krijgen met de bewoners door eenvoudige activiteiten
te organiseren o.a. vogelhuisjes plaatsen en bloemzaadzakjes in de brievenbus te stoppen. Er
is een petitie tegen de vestiging van de coffeeshop richting de gemeenteraad gestuurd. Op 7
juli staat het ‘coffeeshop-beleid’ op de agenda van de gemeenteraad.
Kraayenstein: het Wijkberaad zit nu in de fase om te regelen dat er een heleboel dingen in de
Dalen worden opgeknapt. Dhr. Janssen wil graag samen met de CL optrekken. Ze zijn bezig
met de actie: geveltuintjes.
Het verlichtingsplan voor achterkant van de Lozerlaan: het pad wordt veel gebruikt door
hondenbezitters. Het is daar heel donker, waardoor men er niet durft te lopen. De bewoners
proberen het op te lossen door lampen op te hangen maar er is een concrete actie nodig. Dhr.
el Boumeshouli geeft aan dat het Stadsdeelkantoor hiermee bezig is.
Dhr. Janssen geeft aan dat er een vervelend gerucht rondgaat dat het gebouw naast de
Abdijkerk gaat verdwijnen en dat er mogelijk hooggebouw zal komen. Dhr. Wijsman voegt
hieraan toe, dat hij hierover een vraag heeft gesteld aan Francien de Hoop. Wij moeten haar
reactie afwachten.
Houtwijk: een paar manden geleden is de gemeente begonnen met het opknappen van de
wijk; ze zijn er goed mee bezig. Houtwijk is nu van plan om volgend jaar een
sportevenement te organiseren; sloot je springen en andere activiteiten, welke zich afspelen
rond het water. De bijzonderheid van Houtwijk is dat de wijk bestaat uit buurten/
ewoningblokken, die door slootjes gescheiden zijn. Femke heeft Corona opgelopen en heeft
last van restverschijnselen.
Notenbuurt: Dhr. Vialle heeft een aantal punten doorgestuurd. De eerste fase plaatsing Tiny
Houses is vandaag afgerond. Het adres van deze huizen is de Nieuwe Rozenburgstraat, maar
hoe gek het ook klinkt; deze straat bestaat niet. Mensen kunnen hun huis dus niet verkopen en
ook geen gas, water en elektriciteitsaansluiting krijgen. Men is hiermee bezig…….
Voor 31 mei wordt de tuin en bestrating aangelegd en straks begint de 2e fase plaatsing Tiny
Houses. Hij heeft een onderzoek gedaan over de grondvervuiling. In februari 2020 is de
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grondvervuiling aangepakt en de grond zit ‘technisch’ goed in elkaar. Hierover heeft hij de Cl
bericht.
3. Goedkeuren verslag van 8 december 2020
Het verslag is goedgekeurd met in achtneming van de volgende wijzigingen:
Pag. 1: dhr. Bianchi kon niet het systeem komen en kon daarom niet aanwezig zijn.
Pag. 3: Landgoed Meer & Bos is klaar maar het moet voorlopig op de voortgangslijst blijven
staan.
4. Cornelie van Zantenstraat
Dhr. Hofker: de gemeente is van plan om op de plek van het voormalige schoolgebouw aan de
Cornelie van Zantenstraat een 22 meter hoge flat met 47 sociale woonunits te gaan bouwen.
De helft van deze woningen is bestemd voor uittreders van de zorginstelling Anton
Constandse, een instelling voor cliënten met psychische, sociale en een
verslavingsachtergrond. Mensen in de omgeving zijn tegen deze hoogbouw, maar vooral
tegen de manier waarop zij in een heel laat stadium zijn geïnformeerd. Ze hebben een petitie
gestart en de politiek hierbij ingeschakeld. Binnenkort gaat het plan naar de commissie en de
gemeenteraad.
Dhr. Wijsman geeft aan dat dit plan een verrassing was geweest voor de CL. De CL heeft
hierover meteen een brief gestuurd naar de gemeente. Wethouder Beredemeijer heeft hierop
gereageerd dat een goede communicatie tussen de gemeente en de CL heel belangrijk is.
Chris vd Helm heeft bij de gemeenteraad een motie ingediend, die aangenomen is. De motie
houdt in dat men eigenlijk terug moet naar de ‘tekentafel’ en iedereen wordt opnieuw
uitgenodigd voor overleg. Wethouder Balster moet reageren op deze motie ( ‘deze motie
afdoen’) en we wachten zijn reactie hierop af.
Er is een klankbordgroep ingesteld en dhr. Hofker zit daarin namens de BWK en de CL. Bij
de tweede klankbordgroep meeting is dhr. el Boumeshouli aangehaakt en meegeluisterd.
Mustapha el Boumeshouli, Pjer Wijsman en 3 bewoners van de Cornelie van Zantenstraat
hebben een afspraak gemaakt met de projectleider voor nadere uitleg. Op 1 juni gaan ze
samen zitten om te kijken wat de stand van zaken is n.a.v. de moties.
5. 100 jarige bestaan van de CL
Op 1 juli 2023 bestaat de CL 100 jaar. De CL wil zo snel mogelijk een werkgroep opstellen
en nadenken wat we hiermee kunnen combineren. Ideeën en suggesties voor de viering zijn
welkom. Er zijn een paar ideeën om het 100 jarige bestaan te vieren:
-

Bekende bewoners van Loosduinen zeggen iets over zijn/haar leven in Loosduinen.
Onze oude stadsdeelwethouders, oude voorzitters van de CL en stadsdeeldirecteuren
kunnen over hun ervaringen schrijven.
Op bezoek gaan bij 100 jarigen in Loosduinen.
High-tea organiseren voor 100 jarigen.
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6. Mededelingen
a) Stadsdeel, dhr. M. el Boumeshouli
Door de Stadsdeeldirecteur dhr. el Boumeshouli wordt de stand van zaken toegelicht.
- Binnenkort verschijnt de participatiekrant met mooie bijdragen van de burgemeester
van Zanten, Hilbert Bredemeijer, Martijn Balster, Ronald van den Broek en Pjer
Wijsman.
- Bij het Wingsgebouw is een participatietraject gestart. De initiatieven zijn inmiddels
geïnventariseerd en er is genoeg ruimte voor alle initiatieven. Dhr. el Boumeshouli zal
de omgeving informeren middels een brief.
b) Politie, dhr. Van den Broek
Door de teamchef Van den Broek wordt toegelicht:
- Het gaat relatief goed met de veiligheid in Loosduinen. Het laatste halve jaar is er veel
geïnvesteerd in de veiligheid vooral, in Bohemen. Het aantal inbraken is gedaald, maar
wees alert.
- De jeugd voelt zich verveeld door corona en een aantal jongeren hebben met elkaar
ruzie gehad en met elkaar gevochten zonder enige reden. De politie heeft een goed
overleg met de jongerenwerkers gehad tijdens het veiligheidsoverleg. Wijkagenten
van Houtwijk en Bohemen houden de sociale mediakanalen in de gaten. De gemeente
stelt een bedrag ter beschikking voor het organiseren van jongerenactiviteiten.
Sportclubs proberen om sportactiviteiten voor de jeugd te organiseren in deze
moeilijke tijd.
c) Fietsersbond dhr. Bianchi
Door de vertegenwoordiger van de fietsersbond/OV dhr. Bianchi wordt toegelicht:
- Door de corona zijn er veel vergaderingen afgeblazen en is het contact met de gemeente
minder geworden. Daardoor is er minder informatie binnen gekomen.
- Lijn 23: de situatie blijft dezelfde; komt een zomerregeling.
- Bussluis: fijn dat deze er is het haalt de snelheid uit de Escamplaan zijnde niet meer een
Dhr. Wijsman voegt eraan toe dat bij Mient de bomen weg zouden moeten ten behoeve
van parkeerplaatsen. Het gerucht gaat dat dit deels ten koste zou gaan van het fietspad, dat
is echter onwenselijk, omdat het een belangrijk doorgaand fietspad is.
7. 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
2x per jaar door de voorzitter van ZKD. Hij wordt uitgenodigd voor de volgende
vergadering.
2. Invulling ondersteunende functie van de voorzitter projectgroep WB.
3. Actie: CL. Werkgroep ‘100-jarig bestaan van Commissie Loosduinen’ opstarten.
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