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Commissie Loosduinen 
 
 
Dhr. drs. P.W.M. Smit  
Wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone 
Sp D06.10 
Spui 70 
Den Haag 
 
 
 
Den Haag:   03-07-2012 
Ons kenmerk :   12.22 
Uw kenmerk:  
          
Onderwerp: Diversen 
 
 
 
 
Geachte wethouder, geachte heer Smit, 
  
Hartelijk dank voor de brief betreffende het parkeren. 
Ik denk echter wel, dat het belangrijk is om een nader onderzoek te doen onder de bewoners, maar dat 
kunnen we eventueel later ook nog bespreken. 
  
Belangrijker is, dat ik u wil uitnodigen voor een vergadering van de Commissie Loosduinen op 2 oktober. 
Wij hebben eerder bij elkaar gezeten tijdens de presentatie voorstellen nieuwe halte lijn 2. Tijdens deze 
presentatie is beloofd, dat er een voorstelnota gepresenteerd zou worden, op het moment dat alles 
duidelijker werd/wordt! 
Er is al een presentatie geweest, waarbij de bewoners konden inlopen en hun vragen stellen. Hierbij kwam 
heel duidelijk naar voren, dat er eigenlijk geen alternatieven zijn en het gepresenteerde de “waarheid” is. 
Dit is duidelijk tegen onze afspraak in; plannen moeten gepresenteerd worden aan de projectgroep of de 
commissie en ruimte voor een duidelijk advies van onze kant moet er zijn en moet gevraagd worden. 
Om de zaken goed te kunnen bespreken, is het denk ik belangrijk dat we elkaar treffen en de nota kunnen 
bespreken. 
Dus: ik nodig u uit voor de vergadering van 2 oktober 2012, Abdijkerk Loosduinen. 
  
Daarnaast wil ik u een voorstel doen. De laatste vergadering betreffende de ringweg Zuid en de 
Noordwestelijke Hoofdroute is gehouden en wat er precies gaat gebeuren is afhankelijk van veel 
verschillende zaken.  
Mijn voorstel zou zijn om 2x per jaar bij elkaar te komen en zeker de lopende zaken, maar ook een zekere 
voortgang te bespreken. Als er geen voortgang meer is en ook geen mogelijkheid om standpunten uit te 
wisselen, is het jammer dat de klankbordgroep en de werkgroepen zoveel goede ideeën bij elkaar hebben 
gebracht en dat er zoveel is gesproken! 
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Wij zelf als commissie hebben toentertijd een brief geschreven over alle problemen, die je tegenkomt als 
je de Noordwestelijke Hoofdroute afrijdt richting Kijkduin. Dit begint op het moment dat je de 
Escamplaan kruist met de Lozerlaan. Ik hoop dat er nog gelegenheden zijn om de problemen, waarbij wij 
ook oplossingen aanreiken, te bespreken. 
  
In afwachting van uw antwoord en hopende dat 2 oktober past in uw agenda, verblijf ik, 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pjer Wijsman 
Voorzitter Commissie Loosduinen 
 
 
Cc. dhr. drs. K. P. Klein, stadsdeelwethouder  
       Griffie 
        
        
 


