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Inleiding
De financiële en economische crisis, die zich in 2010 aandiende, speelt helaas in 2011 ook een
grote rol. Dit uit zich door niet alleen nog meer aangekondigde bezuinigingen, maar vooral door
het uitvoeren van de voorgestelde bezuinigingen.
Veel masterplannen zijn ‘afgesteld’ en verdwenen; sommige masterplannen zijn uitgesteld met
de duidelijke boodschap dat de gemeente geen geld heeft voor deze plannen en het nu aan de
markt is om verder initiatief te tonen. En hier wringt de schoen.
Ook de markt moet op de kleintjes letten en veel van de plannen blijven op de tekentafel liggen
of worden mondjes maat uitgevoerd. Het is in ieder geval aan de Commissie om elk plan op haar
merites te bekijken en hierover te adviseren.
Voor Loosduinen betekent dit, dat de Loosduinse Vaart visie wel ontvangen is door de
gemeente, maar zij hebben gezegd zich hieraan niet direct te conformeren. Dit vertaalt zich ook
in de gepresenteerde deelplannen rond het aangegeven gebied, die niet direct stroken met onze
totale visie. In de projectgroep ROV wordt hier aandacht aan besteed en wordt tevens bekeken
of zaken passen binnen de gestelde kaders en ideeën, die binnen Loosduinen leven.
In het hoofdstuk ROV worden de bouwplannen 2011 verder besproken.
Inspraak, samenspraak en burgerparticipatie zijn woorden, die telkens terugkeren en veelvuldig
door de gemeente worden gebruikt. Vooral de woorden burgerparticipatie en burgerinitiatief zijn
in deze tijd ‘mode-woorden’ geworden. Door bezuinigingen worden beroepskrachten steeds
meer uit projecten teruggehaald, soms met gevolg dat het project totaal moet stoppen en/of kan
blijven draaien alleen met de inzet van steeds meer vrijwilligers.
Vrijwilligers en de inzet van deze mensen; een terugkerend onderwerp in de gesprekken met
B&W en de gemeenteraad. Een onderwerp dat elke wijkorganisatie raakt, omdat bedacht is, dat
“meer voor minder gedaan moet worden”! Draaien op vrijwilligers; in besturen, als
ondersteuners binnen bestaande projecten of als ‘opzetters’ van nieuwe ideeën.
Iedereen zit in deze vrijwilligers-vijver te vissen en het wordt er niet gemakkelijker op. Mensen
willen nog wel voor duidelijke, kortlopende projecten, vaak in eigen buurtje, ingezet worden,
maar voor meer langlopende zaken en/of bestuursfuncties kunnen nauwelijks vrijwilligers
worden gevonden.
Dit laatste baart mij als voorzitter veel zorg. Het heeft er al toe geleid, dat de Tuinenbuurt zijn
zetel binnen de projectgroepen en de Commissie heeft moeten opzeggen. Gelukkig worden de
zaken van de Tuinenbuurt behartigd door de aanpalende wijk, maar we hopen van harte dat snel
vrijwilligers gevonden kunnen worden om een bestuur binnen deze buurt op te willen zetten.
De bezuinigingen hebben ook toegeslagen binnen de financiële steun, die elke wijkorganisatie
krijgt. Vaste posten als huisvesting en administratieve ondersteuning worden nog gegeven. Ook
hier is het credo:”Broekriem aantrekken en roeien met riemen, die je hebt”.

Voor het ontwikkelen van activiteiten is de regeling veranderd en kan iedereen binnen de wijk,
zijnde een rechtspersoon, een subsidie aanvragen voor zijn/haar activiteit. Dit geldt ook voor de
wijkorganisaties zelf en zij zullen moeten leren ‘hoe aan te besteden’!
Belangrijk is ook om op de hoogte te blijven wat er precies speelt binnen de wijk en wie voor
welke activiteit subsidie heeft aangevraagd.
Het blijft moeilijk communiceren met een apparaat, dat niet per definitie weet, dat de Commissie
Loosduinen, gebaseerd op het convenant, gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Voor een
gefundeerd advies heb je informatie nodig en die wordt niet altijd geleverd of in onvoldoende
mate. Dit bemoeilijkt ons werk enigszins en zeker door de hoeveelheid projecten, die spelen
binnen Loosduinen, is het niet altijd even makkelijk om adequaat te kunnen reageren.
We zijn dus duidelijk afhankelijk van andere informatiebronnen, anders dan de gemeente. Dit is
een van de redenen dat besloten is om een eigen Commissie Loosduinen website op te zetten.
Dichter bij de bewoners van Loosduinen komen om niet alleen via de wijkorganisaties te horen
wat er speelt, maar ook via de bewoners zelf. Andere vormen van communicatie zullen ook
worden ingezet.
Belangrijk blijft in ieder geval, dat de wijken, die een eigen taak hebben, wel de Commissie
blijven informeren over hun doen en laten.
Het dagelijkse bestuur
Het dagelijkse bestuur wil niet alleen geïnformeerd worden via de projectgroepen of via de
wijkberaden, maar heeft ook tijdens haar vergaderingen een gastenlijst aangelegd. Vanuit de
diverse disciplines (politieke partijen, sociaal maatschappelijke organisaties, de gemeente)
worden mensen uitgenodigd, die ons iets kunnen vertellen over de voorgenomen plannen, ideeën
en hun inzet naar de toekomst toe.
We proberen als DB meer uit te stralen naar de politieke partijen en we willen duidelijk maken
waarvoor we staan en wat we mogelijk voor elkaar kunnen betekenen.
Daarnaast heeft de voorzitter besloten, indien zich wijkoverstijgende zaken aandienen, hier extra
aandacht aan te besteden middels een extra Commissie Loosduinen vergadering (Themavergadering). Dit middel kan worden ingezet om meer tijd en aandacht te besteden aan een
specifiek onderwerp. Hetzelfde middel kan ook worden gebruikt door de projectgroepen.
Indien noodzakelijk nodigen we de verantwoordelijke vakwethouder en zijn beleidsmedewerkers
uit om sneller meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies speelt.
De samenstelling van het DB was:
Pjer Wijsman
voorzitter CL
Helen Fransen
secretaris CL
Cor de Zeeuw
penningmeester CL en portefeuillehouder WB
Ineke Weijs
lid en portefeuillehouder ROV
Hans van Gelderen
adviseur; onafhankelijk opererend voorzitter WB
Wouter van Elst
adviseur; onafhankelijk opererend voorzitter ROV
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Verslag van de vergaderingen van de Commissie Loosduinen (CL)

In 2011 is de Commissie Loosduinen 7 maal in vergadering bijeengekomen, waarvan op
1 november 2011 de themavergadering Openbaar Vervoer en Parkeren Notenbuurt gehouden is.
15 februari 2011.
- De heer H. Postma en de heer M. van de Bosch, beide heren van Politie Haaglanden, zijn als
gast aanwezig. Betreffende de jaarwisseling 2010/2011 delen zij mee dat deze beheersbaar is
verlopen, er waren wat kleine brandjes en helaas zijn 2 collega’s gewond geraakt. Er is goed
gecommuniceerd en samengewerkt met bewoners, jongeren en jongerenwerkers. De schade is
meegevallen.
- Financiën: de leden van de vergadering zijn van mening dat de Commissie Loosduinen mede
keuzes moet kunnen maken met de bestedingen van de gelden.
- Namens de 7 wijken stuurt de Commissie Loosduinen een brief aan wethouder mevrouw I.
van Engelshoven waarbij protest wordt aangetekend.
29 maart 2011.
- Als gasten zijn aanwezig mevrouw M. de Jong en mevrouw Van Maarseveen.
De plannen inzake Masterplan Kijkduin, Park Ockenburgh, Internationale Ring en
windturbinepark worden door mevrouw De Jong toegelicht.
Het Masterplan Kijkduin is vastgesteld. Door de crisis staan de uitwerking van de plannen op
een lager pitje. De rol van de gemeente is facilitair, men wacht op ontwikkelaars.
Park Ockenburgh: dit plan ligt half mei ter inzage en zal na de zomer worden vastgesteld en
vergunningen worden verleend.
Internationale Ring: de gemeente is bezig met verkenning. Een tijdpad is nog niet vastgesteld.
Windturbinepark. Het Rijk heeft het verzoek om de aanlanding van de kabels te verplaatsen
naar Kijkduin ingewilligd. Hiertegen heeft de Gemeente Den Haag beroep ingesteld.
Tussentijds onderhoud van de openbare ruimte in Kijkduin zal plaatsvinden. Voor het extra
onderhoud zal 3 ton nodig zijn. Fortress komt met een plan en geld om in Kijkduin te
investeren. In het bedrijventerrein ZKD is veel verbeterd en fase 1 is afgerond.
- Stadsdeelgesprekken hebben plaatsgevonden. Volgens mevrouw Van Engelshoven is
verontrusting niet nodig. Per 1 januari 2012 vinden haar plannen hun beslag.
De heer Bovenlander zegt dat er een nieuw verantwoordingsregime is. Leidraad van het
bestedingsprogramma, de toetsingskaders zijn activiteitenplannen en welzijnsperspectieven.
Als men het niet eens is met de besluiten dan dient beroep ingediend te worden bij wethouder
Van Engelshoven.
10 mei 2011.
- Het nieuwe beleidskader bewonersorganisaties wordt besproken. In de nota van de wethouder
is vermeld dat het democratische niveau van de wijkberaden uit de evaluaties moet blijken, de
zittingsduur van het bestuur wordt gesteld op 3 jaar met eenmalig een verlenging van de
zittingstermijn en de bestedingsruime wordt vergroot naar 15 %. Iedereen kan een aanvraag
doen, de betaling geschiedt aan een rechtspersoon.
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De politie vermeldt dat het aantal incidenten van gewelddelicten, jeugdoverlast en inbraak
dalend is waaraan de Buurt en Preventieteams hebben bijgedragen.
De aanleg van een duinfietspad langs de kustlijn van Kijkduin tot Hoek van Holland wordt
door de CL als een positieve ontwikkeling gezien.
Er is sprake van betaald parkeren in de Notenbuurt. Hierover is een discussie gaande.

5 juli 2011.
- Het stadsdeelplan 2012-2015 wordt gepresenteerd. Dit plan is de uitslag van de gesprekken
die hebben plaatsgevonden met de bewonersorganisaties. Op 4 oktober 2011 komt het plan
nogmaals in de CL nadat de ingekomen wijzigingen zijn meegenomen en op 25 oktober 2011
wordt het plan vastgesteld door de Raad.
Vanuit de CL wordt opgemerkt dat het gebruik van statistische cijfers uit 2007 en gegevens
uit 2010 niet relevant kunnen zijn voor het stadsdeelplan 2012-2015. Ook heeft men er
bezwaren tegen dat de door de gemeente gehanteerde wijkgrenzen anders zijn dan de grenzen
die gelden voor de bewonersorganisaties.
- Betaald parkeren Thorbeckelaan. Het voorstel is om per 1 december 2011 het betaald
parkeren op de Thorbeckelaan in te voeren. Als tegemoetkoming aan de wensen geuit door
de leden van de CL worden in de Notenbuurt mogelijk 25 extra parkeerplaatsen gecreëerd.
4 oktober 2011.
- Een uitgebreide presentatie van de totstandkoming van het stadsdeelplan 2012-2015 wordt
door de heer Verzijden gegeven. De heer Klein, verantwoordelijk voor het stadsdeel
Loosduinen, vertelt dat hij wijkwandelingen heeft gemaakt waarbij hij heeft gemerkt dat het
vele groen ook veel onderhoud vergt. Er zijn veel kinderen en jongeren die voor nogal wat
overlast zorgen maar met 90 tot 95 % van de jongeren gaat het goed. Extra handhavers zullen
worden ingezet. Als reactie van de CL leden is vermeld dat de wijkgrenzen in relatie tot de
statistieke gegevens een punt van aandacht moeten blijven. De welzijnskant is onvoldoende
aan bod gekomen. De taken en bevoegdheden van de handhavers zijn niet bekend. De
ontwikkelingen in de wijk Vroondaal zijn niet bekend.
Wethouder Klein geeft vervolgens antwoord op gestelde vragen.
- Met de jaarwisseling in zicht zal voor de voorbereidingen er van een breed overleg worden
ingesteld. Aan de wijkberaden wordt het verzoek gericht om ideeën en initiatieven te melden.
- Ockenburgh: het 5 sterrenhotel wordt een 4 sterren hotel en de omvang wordt kleiner.
- Bouwplan Oude Haagweg 42-46: aan het stadsdeelkantoor is verzocht om rekening te
houden met de wensen genoemd in de “visie Loosduinse Vaart”.
- Kustversterking Zandmotor: het systeem voldoet.
1 november 2011.
- Het Openbaar Vervoer wordt aan de orde gesteld en hiervoor zijn de volgende gasten
aanwezig: de heren P. Smit (wethouder verkeer) J. van Es (ingenieursbureau) J. Klad
(haltebeheerder HTM) en mevrouw J. Tideman (sr. Projectleider DSO).
Uitgelegd wordt dat door de bezuinigingen men keuzes heeft moeten maken uit bijvoorbeeld
een ander efficiënter OV-systeem ofwel prijsverhogingen.
Men tracht hierin een goed evenwicht te vinden. 3 Bezuinigingsmaatregels worden
gehanteerd: efficiëntere inzet van lijn, prijsverhogingen en een efficiencyslag bij HTM.
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De plannen voor een nieuwe halte voor tramlijn 2 voor de Loosduinse Hoofdstraat worden
gepresenteerd. De haltes van de Hovylaan en de Loosduinse Hoofdstraat (Lippe
Biesterfeldlaan) vervallen. Deze laatste halte voldoet niet meer vanwege de ligging in een
bocht. Ook omdat de twee haltes vlak bij elkaar liggen is voorgesteld deze samen te voegen.
De nieuwe halte is gelegen in de Loosduinse Hoofdstraat ter hoogte van de huisnummers103
en 105.
De onduidelijkheid en onvrede betreffende betaald parkeren komt aan de orde. De heer Smit
zegt toe in de Vruchtenbuurt en de Notenbuurt meer dan 600 plaatsen te realiseren. Een
advies betreffende de herinrichting van de Okkernootstaat zal hij niet aan de CL vragen. Het
voorlopige ontwerk zal hij opsturen.
Betreffende de voorgenomen sluiting van de kinderboerderijen wordt duidelijk dat de dienst
Stadsbeheer verzuimd heeft het stadsdeelkantoor te informeren.

28 november 2011.
- De Zandmotor is opgeleverd en de aanleg is succesvol verlopen. De herinrichting van de
Loosduinen Hoofdstraat is afgerond. De CL is niet ingelicht over de ontwikkelingen van het
Kantoorgebouw De Savornin Lohmanplein. De bewoners zijn wel goed betrokken bij de
plannen.
- Quick zal een multifunctioneel buurthuis bouwen voor de club en de buurt. Op 28 november
is hierover het besluit genomen. Plannen voor hoogbouw gaan definitief niet door.
- Den Haag Schoon: het veegbestek wordt herzien. De heer Verzijden vermeldt dat de
gemeente alleen verantwoordelijk is voor de hoofdwegen betreffende het sneeuwvrij maken
van openbare ruimtes.
- Acon: Er worden veel preventieve maatregelen voorbereid voor de komende jaarwisseling.
Boog en Vóór ontplooien activiteiten voor en met jongeren in de wijk.
- Financiën: Op 15 november heeft wethouder mevrouw Van Engelshoven bij het DB van de
CL de plannen toegelicht. In 2012 gebeurt er niet veel. De 7% kaasschaaf methode heeft de
commissie doorgevoerd. De CL wordt in de gelegenheid gesteld na te denken over de
bezuinigingen voor 2013 – 2014. In 2013 wordt de CL gekort met 10 % en in 2014 nogmaals
10 % op haar budget. De wethouder vindt dit een schappelijk voorstel. Zij ziet de Commissie
Loosduinen wel als een aparte commissie maar met dezelfde doelstelling als de wijkberaden.
Dit wordt door het DB bestreden.
- Mededelingen Stadsdeel: Binnenkort is er een afrondende bijeenkomst over het wel of niet
oprichten van een Bedrijventerrein Investerings Zone (BIZ). Op Zichtenburg is een
bedrijvenvereniging waaraan 100 bedrijven deelnemen. 320 Bedrijven profiteren van de
investeringen en het bedrijventerrein Zichtenburg presteert landelijk gezien erg goed.
Voor de fontein op het Loosduinse Hoofdplein wordt gezocht naar een andere plek.
- De politie vermeldt bezig te zijn met de voorbereidingen voor Oud en Nieuw. Momenteel is
er weinig overlast van de jeugd. In de wijken is het rustig. Bij een project in Houtwijk zijn
broertjes en zusjes van bekende oproerkraaiers benaderd in het kader van preventief
optreden. Deze manier van benadering wordt in Den Haag waarschijnlijk overgenomen door
andere wijken.
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SAMENSTELLING COMMISSIE LOOSDUINEN

Onafhankelijk voorzitter

dhr. P.F.M. Wijsman

Secretaris

mw. H. Franssen

Onafhankelijk opererend voorzitter van de
Projectgroep Welzijn en Beheer

dhr. J.F.A. van Gelderen

Onafhankelijk opererend voorzitter van de
Projectgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer dhr. W. van Elst
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin
Leden

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg
vacature

Plaatsvervangende leden

dhr. J. Hofker

Vereniging Wijkberaad Houtwijk
Leden

dhr. R.A.W. Meesters
vacature

Plaatsvervangende leden

mw. H. Franssen
dhr. K.A. Hakemulder

Stichting Wijkberaad Kom Loosduinen
Leden

mw. H.H.M. Weijs
dhr. J.H.Bakker

Plaatsvervangende leden

vacature

Stichting Wijkberaad Nieuw-Waldeck
Leden

dhr. C. de Zeeuw
dhr. H. de Valk

Plaatsvervangende leden

dhr. W. van Elst
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Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
Leden

dhr. L.J. Hofman
mw. W. Zee – van den Dool

Plaatsvervangende leden

dhr. J. van derKruk

Stichting Wijkberaad Notenbuurt
Lid

dhr. A.J. Rooseboom

Plaatsvervangend lid

vacature

Stichting Bewonersbelangen Tuinenbuurt
Lid

mw. J. de Coo

Plaatsvervangend lid

dhr. O. Olierook

Van gemeentewege namen de volgende personen als deskundigen/adviseurs deel aan de
vergaderingen van de Commissie Loosduinen
Politie Haaglanden

dhr. M. van den Bosch

STADSDEELKANTOOR:
Stadsdeeldirecteur

dhr. H. Bovenlander

Dienst Publiekszaken

dhr. H. Verzijden,
dhr. R. Wekker
dhr. M. Nikolic
dhr. J. Meijer
dhr. M. Molenkamp
dhr. M. Schoon

-7-

Jaarverslag Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)

De projectgroep ROV, onderdeel van de Commissie Loosduinen, is samengesteld uit een
onafhankelijk voorzitter, een portefeuillehouder en een afvaardiging van leden uit de zeven
wijkorganisaties van Loosduinen.
De projectgroep bespreekt alle nieuw binnengekomen bouwzaken, die wijkoverstijgend zijn en
geeft daarna een eensluidend advies af aan DSO van de gemeente Den Haag. Bij bouwzaken die
niet wijkoverstijgend zijn, maar waarbij wel een advies van ROV is gewenst, wordt hier
uiteraard aan voldaan. Ook de infrastructuur is een belangrijk onderdeel van ROV, evenals de
gehele ontwikkeling van de kust.
De financiële malaise heeft nog steeds gevolgen voor de uitvoering van diverse plannen.
ROV is in de zomer op de fiets langs de verschillen bouwterreinen gegaan en kreeg van de
wijkvertegenwoordiger informatie. Tevens is met de voorzitter van de vruchtenbuurt (de heer
Wim Abbenhuis) contact geweest over betaald parkeren op de Thorbeckelaan.
De volgende bouwplannen werden besproken in ROV:
Landgoed en park Ockenburgh
Gezien de financiële situatie is de bouw van het hotel nog niet gestart. Zolang nog niet zeker is
of het een haalbaar plan is, blijft het chalet mede dankzij de verzoeken van de CL open.
Uiteindelijk zal het chalet worden afgebroken waarvoor nieuwbouw in de plaats zal komen. Het
bestemmingsplan en de vergunning Natuurbeschermingswet omvat het gehele landgoed dat in
beheer bij het Zuid-Hollands Landschap is ondergebracht. De CL bewaakt bij de
ontwikkelingen van het landgoed de openbaarheid voor bezoekers en met name de balans tussen
recreatie en natuurwaarden. Aan het recreatief gebruik van de “Koeweide" hecht de CL grote
waarde. Ook moet er duidelijkheid komen over het hondenlosloopgebied.
De boswachterswoning blijft van de gemeente en wordt dus niet overgenomen door de stichting
Zuid-Hollands Landschap. De stichting Zuid-Hollands Landschap (de heer Maarten van der
Valk) heeft een presentatie gegeven, waarin ondermeer werd uitgelegd hoe de herinrichting van
het park Ockenburgh vorm gaat krijgen.
Bouwplannen Oude Haagweg 42-46
Van der Vorm Vastgoed (de heer Robin Wagner) heeft een presentatie gegeven over een
vernieuwd plan aan de Oude Haagweg 42-46. Het nieuwe ontwerp wijkt niet veel af van het
vorige. Het is een mooi ontwerp, echter het geheel kwam toch nog erg kolossaal over en direct
omwonenden maakten bezwaar tegen de bebouwing in de directe nabijheid van hun woningen.
Wijkberaad Houtwijk heeft haar advies samengesteld waaraan de CL zich heeft geconformeerd.
De voorkeur van ROV om de visie Loosduinse Vaart met kleinschaligheid als leidraad te
hanteren tijdens te ontwikkelen bouwplannen werd wederom niet gehonoreerd.
Bouwplannen Gammalocatie
Madevin en Van der Vorm Vastgoed zijn plannen aan het ontwikkelen voor deze locatie. Allerlei
procedures en bodemverontreiniging stagneren de voortgang. Momenteel is een anti-kraakgroep
in het pand gehuisvest en wordt met de gemeente onderhandeld om de nodige nutsvoorzieningen
in orde te brengen.
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Bouwplannen Azivo-gebouw Oude Haagweg
De gemeente (DSO) heeft twee ingediende concept bouwplannen negatief afgesloten.
ROV heeft exemplaren van de visie Loosduinse Vaart aan de huidige eigenaar toegestuurd, met
het verzoek om bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen rekening te houden met de breed
gedragen visie Loosduinse Vaart. We zijn nu in afwachting van een nieuw plan.
Bouwplannen Preva
De bouw van het 1e gebouw schiet al aardig op. Voor het 2e gebouw voor Korsakov-patiënten
zijn de bouwplannen voor advies ingediend en door ROV positief beoordeeld.
Internationale Ring
ROV was gematigd positief over het Loosduinse deel.
Voor ROV is vooral het Loosduinse gedeelte in de plannen van belang en dan met name het
tracé gelegen vanaf de kruising Sportlaan via Machiel Vrijenhoeklaan-KijkduinsestraatOckenburghstraat-Lozerlaan.
Aan dit tracé liggen een aantal belangrijke knelpunten die qua veiligheid en doorstroming extra
aandacht behoeven. Ook de parkeerplaatsen aan de Ockenburghstraat en Kijkduinsestraat moeten
blijven bestaan. Vraag is of dit tracé wel zonodig moet worden veranderd tot 70km gebied, in
plaats van de huidige situatie met 50km te handhaven. Voorkeur heeft het laatste, met enkele
aanpassingen qua veiligheid met name bij de Wijndaelerweg/Internationale School.
De (voorlopig) laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep Internationale Ring zal in de eerste
helft van 2012 plaatsvinden.
Loosduinse Hoofdstraat
De revitalisering van de Loosduinse Hoofdstraat tussen de Tramstraat en de Lippe
Biesterfeldweg is afgerond en een speciale straattegel is door wethouder Karsten Klein samen
met Sinterklaas gelegd ter hoogte van Ringfoto.
Doorn in het oog is de niet werkende lelijke fontein op het Loosduinse Hoofdplein.
Bouwplannen Wijndaelerplantsoen
Met de bouw van het nieuwe complex (1e fase) is inmiddels gestart. Over de ontwikkeling van
de (2e fase) 20 koopwoningen zijn nog geen gegevens bekend.
Escamplaan (voormalige woonwagenlocatie)
Middels een uitgebreide enquête onder haar bewoners heeft wijkberaad Houtwijk een advies
uitgebracht over de ontsluiting van de voormalige woonwagenlocatie. De CL-ROV heeft zich
aan dit advies geconformeerd.
Windturbinepark West Rijn
Het te ontwikkelen windturbinepark in zee t.h.v. Scheveningen-Kijkduin heeft ons lange tijd
bezig gehouden. De aanlanding van de hoogspanningskabels en het vervolgtraject richting
hoogspanningscentrale in Wateringseveld was een grote zorg. Er zijn al diverse
bezwaarprocedures ingezet en we hopen op een gunstige ontknoping.
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Tramlijn 2
De tramhaltes aan de Burg Hovylaan en de Lippe Biesterfeldweg worden volgens de plannen,
gepresenteerd op de extra CL vergadering van 1 november, in het bijzijn van wethouder Peter
Smit, opgeheven. De bedoeling is daarvoor in de plaats één nieuwe halte te maken in het midden
van de weg op de Loosduinse Hoofdstraat, ter hoogte van het advocatenkantoor / dansstudio.
Nieuwe haltes zijn nodig, enerzijds omdat de nieuwe tramstellen de doorgang Oude HaagwegBurg. Hovylaan blokkeren en anderzijds omdat de bestaande halteplaats aan de Lippe
Biesterfeldweg niet kan worden aangepast aan de toegankelijkheidseisen voor rolstoelgebruikers. Verwijzing van de ROV-leden naar kapitaalvernietiging van de onlangs opgeknapte
en voor RandstadRail voertuigen geschikt gemaakte halte aan de Burg. Hovylaan werd door de
gemeente weggestreept tegen de vermeende onmogelijkheid de bochtige halteplaats aan de Lippe
Biesterveldweg aan te passen. De tekeningen van de plannen zijn nog niet ontvangen, zodat een
gedetailleerd gesprek met omwonenden nog niet mogelijk is. Op voorhand werd op de
vergadering via het inspreekrecht door bewoners desondanks bezwaar gemaakt tegen de aanleg
op grond van de aantasting van de historische waarde van de omgeving. Ook door de
vergadering werd het vooruitzicht van een verkeersblokkade in de vorm van een tramhalte niet
positief beoordeeld.
Betaald parkeren
De CL heeft in de afgelopen jaren wethouder Smit geadviseerd om het betaald parkeren niet uit
te breiden naar het stadsdeel Loosduinen, omdat invoer van betaald parkeren in woongebieden in
Loosduinen geen oplossing geeft maar juist een probleem aan de randen van het woongebied zou
opleveren. Voor de Thorbeckelaan en de Notenbuurt is bij de advisering een uitzondering
gemaakt aangezien hier de invoer van betaald parkeren in Segbroek (Eykenduinen en
Vruchtenbuurt ) tot parkeeroverlast heeft geleid. De CL heeft daarbij geadviseerd om in de
Notenbuurt extra parkeerplaatsen aan te leggen.
Zandmotor
De zandmotor, Deltaduin genaamd, is eind van het jaar officieel geopend en opengesteld voor
het publiek. Deze kunstmatig aangelegde zand/landtong dient in de komende jaren door water en
wind bij te dragen tot een natuurlijke aanwas aan de kust, m.a.w. geleidelijk neemt de omvang
van Deltaduin af. Het experiment blijkt een groot succes voor wandelaars en kitesurfers, maar
levert nog enkele onvoorziene problemen op (drijfzand en sterke stroming) die in het reguliere
beheersoverleg van het Zuid-Hollands Landschap, waarin ook de CL zitting heeft, worden
behandeld. De CL prijst zich gelukkig met haar deels ook opgevolgde advies om de kop van
zandmotor niet te dicht bij Kijkduin aan te leggen, waardoor mogelijk gevaarlijke zandbanken
voor onze badplaats zouden kunnen ontstaan. Experimenten om berekeningen te toetsen mogen
immers niet ten koste van onze badrecreatie gaan. Na de flinke najaarsstorm blijkt de zandmotor
echter tegen alle verwachtingen en berekeningen in, qua omvang al 5 jaar voor te liggen op het
afnemen van de berekende omvang. De verwachte slibvorming in het binnenmeer is gelukkig
niet opgetreden, maar de fijne stofstormen waaronder Kijkduin en strandbezoekers hebben
geleden bleek een nieuw fenomeen in dit experiment.
Vroondaal
Een nieuwe wijk in ontwikkeling. De Commissie Loosduinen houdt de ontwikkelingen in
Vroondaal in het vizier en maakt zich tegelijkertijd zorgen omdat de verkoop van de bouwkavels
niet volgens planning verloopt. Alle hoop is er uiteraard op gevestigd dat de markt weer aantrekt
en Vroondaal de wijk wordt waarvoor het is opgezet.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING

EN VERKEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. W. van Elst

Portefeuillehouder ROV

mw. H.H.M. Weijs

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid:

dhr. L.J. Hofman

plv. lid:

dhr. J. van der Kruk

lid:

dhr. H. de Valk

plv. lid:

vacature

lid:

dhr. W. F. Koumans

plv. lid:

dhr. C. Gans

Wijkvereniging Bohemen, Waldeck

lid:

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg

en Kijkduin

plv. lid:

dhr. J. Hofker

Wijkberaad Notenbuurt

lid:

dhr. A. Rooseboom

plv. lid:

vacature

lid:

dhr. R.A.W. Meesters

plv. lid:

dhr. KA. Hakemulder

lid:

mw. B. Jansen

plv. lid:

vacature

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

Wijkberaad Kom Loosduinen

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

Bewonersbelangen Tuinenbuurt

STADSDEELKANTOOR:
Dienst Publiekszaken

dhr. J. Meijer
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Jaarverslag Projectgroep Welzijn en Beheer (WB)

De taak van de projectgroep Welzijn en Beheer (WB), één van de twee projectgroepen van de
Commissie Loosduinen (CL), is het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het gebied
van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen.
In het jaar 2011 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden met o.a.:
25 januari:
• Gezien de financiële situatie is besloten om het notuleren niet meer door de stichting BOOG
te laten uitvoeren. Het voorstel is dit wisselend door de leden te laten uitvoeren, maar
hiertegen zijn de nodige bezwaren.
• De heer J.F.A. van Gelderen wordt met algemene stemmen gekozen als onafhankelijk
opererend voorzitter van de projectgroep WB.
• De werkgroep Openbaar Vervoer zal worden ge(re)activeerd, o.a. in verband met de
werkzaamheden voor de Nieuwe Randstadrail Lijn 2.
• De werkgroep Communicatie van de Commissie Loosduinen start haar activiteiten.
1 maart:
• De Natuurgebieden in Loosduinen. Daarbij wordt ook gesproken over de knelpunten in
verband met de aanlanding van de kabels van het windturbinepark in zee.
12 april:
• De notulen voor de CL en de projecten zullen worden verzorgd door mevr. Krol.
• De heer Barents, diaken van de Bethelkerk, en mevr. J. van de Akker van de stichting BOOG
geven een toelichting op het initiatief voor het project “Maakt Loosduinen werk van
armoede?”. Doel van het project is verbetering van de keten van signalering, advies, WMOloket, stadsdeelkantoor, zorg, advisering tot nazorg. In Loosduinen ontbreekt een meldpunt
voor armoede. De projectgroep WB ondersteunt dit initiatief van harte.
• Mevr. R. Bos van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) geeft een presentatie van de werkwijze
van het CJG. Het hoofddoel van het CJG is een gezinsgerichte aanpak. Hiermee wordt
bedoeld dat de hulp zoveel mogelijk onder één dak geboden wordt, ook is de zorg gericht op
het gezin en niet op één kind.
• Er een brief ontvangen van wethouder Klein inzake sluiting van club/buurthuizen. Bekend is
dat in Loosduinen de Tandem wordt gesloten. Volgens deze brief zullen de activiteiten
daarvan geen hinder ondervinden.
• In de Bundeling Kleine Regelingen worden ook de subsidies aan Bewonersorganisaties
meegenomen In de toekomst dienen de aanvragen daarvoor door tussenkomst van de
Stadsdeeldirecteur worden gedaan.
• Het jaarverslag 2010 van de projectgroep wordt vastgesteld. In het totaalverslag van de CL
zal ook een financiële bijlage worden gevoegd.
• Voor het stadsdeelplan zullen door de gemeente alle bewonersorganisaties afzonderlijk
benaderd worden over de opzet. De wijkperspectieven uit 2009 lopen tot 2014, deze worden
onderdeel van het stadsdeelplan.
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31 mei:
• De heer Verzijden van het Stadsdeelkantoor presenteert de resultaten van Den Haag Schoon.
In Loosduinen worden extra veegbeurten gedaan op zaterdagen in de winkelcentra. In de
Kom Loosduinen zijn klachten over het beplakken van transformatorhuisjes.
• In de presentatie door de heer Verzijden van het stadsdeelplan wordt duidelijk welke
activiteiten door de Bewonersorganisaties zijn voorgesteld voor het nieuwe activiteiten-/
stadsdeelplan. De door de gemeente vastgestelde grenzen van wijken zijn niet altijd gelijk
met de werkgebieden van de bewonersorganisaties. Det zal door de gemeente worden bezien.
• Loosduinse Ouderen Commissie (LOC). Mevr. Henkelman, lid van het LOC, geeft een
toelichting op de historie en werkwijze. De LOC is in 1991 opgericht. Het doel is de
belangen van de ouderen in Loosduinen zo goed mogelijk te behartigen. Er zijn drie
jaarlijkse activiteiten: * Sport/fitweek voor 55+ers van Loosduinen; * Dag van de ouderen;
* Eindejaarsbijeenkomst. Naast deze activiteiten doet de LOC ook verjaardagsbezoeken bij
ouderen in de wijk om het welbevinden van de ouderen in de wijk na te gaan.
6 september:
• Mevr. A. Hans en mevr. S. Wensink van de Stichting BOOG en mevr. F. Jansen en mevr. M.
Meelker van de stichting VOOR geven een presentatie over de inzet en resultaten over de 2e
helft 2010 en de 1ste helft 2011. Voorts presenteren zij de plannen voor 2012.
BOOG werkt veel samen met wijkpartners zoals politie, maatschappelijk werk,
jeugdrecherche etc. en is vooral werkzaam in Houtwijk en Nieuw Waldeck. Voor de
buurtkamer in de Walnootstraat zal de ondersteuning vanuit Boog eind 2011 ophouden.
Voor 2012 bestaat de doelstelling van de Stichting VOOR uit het investeren in sociale
verbanden en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners. Ook krijgen bewoners
die kwetsbaar zijn en in de problemen raken alle hulp die nodig is, en wordt de informatie en
adviesfunctie gehandhaafd. Door de leden van WB wordt een financiële onderbouw gemist.
• De vertegenwoordigers van de Bewonersorganisaties worden er op attent gemaakt op de
nieuwe formulieren voor subsidie voor activiteiten.
• Mevr. Jansen van de Tuinenbuurt deelt mee dat de bewonersorganisatie Tuinenbuurt per 31
december 2011 houdt op te bestaan. Er zijn geen vrijwilligers meer
8 november:
• Mevrouw Geusebroek van de I-Shop in de Henneberg en de dames Postma en Smilde van
Den Haag Op Maat in het Stadsdeelkantoor geven een toelichting op het onderwerp
“Ontwikkelingen en knelpunten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)”.
De I-Shops in de Henneberg, Bokkefort en de buurtkamer in de Walnootstraat zijn tot stand
gekomen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en zijn een
initiatief van de gezamenlijke welzijnsorganisaties in Den Haag en de gemeente.
De functie van de I-Shop is, naast het geven van informatie, het ondersteunen van mensen bij
onder andere kwijtscheldingen, belastingen, vrijwilligerswerk.
Bij Den Haag Op Maat worden de burgers geholpen bij onder andere schuldhulpverlening,
inburgering en participatie.
• Bij het onderwerp Veiligheid wordt zowel naar de openbare als de sociale veiligheid
gekeken. Vastgesteld wordt dat er vaak een goede relatie is tussen de wijkorganisaties en de
politie/wijkagent.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. J.F.A. van Gelderen

Portefeuillehouder WB

dhr. C. de Zeeuw

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid:

mw. T. Zee

plv. lid:

dhr. J. van der Kruk

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid:
plv. lid:

dhr. C. de Zeeuw
dhr. L. Holleman

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid:
plv. lid:

dhr. J.H. Bakker
dhr. C. Snijhorst

lid:
plv. lid:

mw. N. Spaans

Wijkberaad Notenbuurt

lid:
plv. lid:

vacature
vacature

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

lid:
plv. lid:

mw. B.J.C. Stigter
mw. D. van Hes

Bewonersbelangen Tuinenbuurt

lid:
plv. lid:

mw. W. Janssen
vacature

Loosduinse Ouderen Commissie

mw. T. Henkelmann

STADSDEELKANTOOR:
Stadsdeeldirecteur Loosduinen
Dienst Publekszaken
Milieubeheerder

dhr. H. Bovenlander
dhr. R. Wekker
dhr. M. Molenkamp

Stichting Vóór Segbroek/Loosduinen

mw. F. Drenth

Stichting BOOG

mw. J. v.d. Akker

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck
en Kijkduin
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FINANCIËN

2010
Begroting

2011

Realisatie

2012

Begroting Realisatie Begroting

Huisvesting

17.000,00

15.400,00 11.000,00

Bijdrage OCW

10.000,00

Vacatiegelden

15.000,00

26.181,18 15.000,00 16.181,18 12.000,00

Secretariaat

26.000,00

38.460,49 26.000,00 29.460,49 27.000,00

0,00

9.800,00 13.000,00

0,00

Geluidsapparatuur

3.500,00

2.562,50

1.500,00

512,50

0,00

Vergaderkosten Projectgroepen

3.850,00

2.835,00

1.000,00

1.475,75

1.500,00

Vergaderkosten CL

5.000,00

1.690,44

2.000,00

1.983,38

2.500,00

Notuleren

4.500,00

3.500,00

1.500,00

1.026,00

1.500,00

Onkosten DB

1.500,00

1.250,00

1.500,00

950,00

1.500,00

Porti

500,00

114,40

0,00

109,23

500,00

Kantoorbehoeften

500,00

462,50

0,00

47,45

500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

250,00

201,53

250,00

155,40

250,00

0,00

1.656,90

1.000,00

265,20

2.400,00

400,00

50,00

250,00

178,60

350,00

3.500,00

0,00

1.500,00

276,20

2.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Deskundigheidsbevordering
Bankkosten
Algemene kosten
Representatie
Teambuilding/Samenspraak
Bijdrage Nieuw-Waldeck

2.337,20

Nieuwjaarsreceptie

2.500,00

1.100,00

Website

1.000,00
Totaal

95.500,00

97.802,14 66.000,00 64.421,38 70.000,00

N.B.: de realisatie van de Nieuwjaarsreceptie is als nog te betalen geboekt.
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Toelichting:
In de begroting van de gemeente ’s-Gravenhage is ten behoeve van de Commissie Loosduinen
een bedrag opgenomen van € 70.000,00 . Hierin is niet verdisconteerd het aandeel betreffende
apparaatskosten. Deze kosten zijn voor 2011 en volgende jaren op de begroting apart vermeld.
Door de gemeente is een bedrag van € 9.000,00 ter beschikking gesteld voor betalingen die
rechtstreeks onder beheer van de Stadsdeeldirecteur zijn gedaan.
Huisvesting, Voor het jaar 2011 is ten behoeve voor het gebruik van locaties op het
stadsdeelkantoor in rekening gebracht 14 m2 tegen de prijs van € 700,00
Vacatiegelden. Die worden op grond van gemeentelijke regelingen toegekend aan de leden van
de Commissie Loosduinen en de leden van het Dagelijks Bestuur. Plaatsvervangende leden zijn
hiervan uitgesloten.
Secretariaat. De kosten voor het secretariaat van de Commissie Loosduinen zijn het salaris van
de management assistent inclusief de verschuldigde Sociale Lasten.
Geluidsapparatuur. Deze kosten waren nog verschuldigd over het jaar 2010.
Vergaderkosten. Dit zijn de kosten voor huur van de vergaderruimten in de Abdijkerk,
inclusief de kosten van consumpties.
Notuleren. Het notuleren en uitwerken van vergaderverslagen door de Stichting BOOG
is beëindigd en wordt gedaan door mevrouw Krol.
Dit heeft in 2011 tot een aanzienlijke besparing geleid.
Onkosten Dagelijks Bestuur. De leden hiervan doen veel administratief werk thuis.
Ter bestrijding van de daarmee gepaard gaande kosten wordt een bescheiden bedrag toegekend.
Porti., Kantoorbehoeften en Algemene kosten. De kosten daarvan worden door de
gemeentelijke dienst in rekening gebracht.
Deskundigheidsbevordering. Op deze post is voor het jaar 2011 geen realisatie geweest.
Bankkosten. Deze kosten worden ten behoeve van de Rekening-Courant door de Rabo-bank in
rekening gebracht.
Representatie. Voor deze post is, inclusief attenties, een bescheiden bedrag besteed.
De kosten verbonden aan de kranslegging tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij het
Loosduins monument en begraafplaats Westduin zijn hierbij inbegrepen.
Teambuilding De kosten daarvoor zijn betaald voor een extra overleg met deskundigen.
Op basis van de brief van de Voorzitter van de Commissie Loosduinen en het antwoord van de
Wethouder van Financiën is voor het jaar 2012 nog een bijdrage van € 70.000,00 geraamd.
Voor de komende jaren is de gemeente voornemens 10% van laatst geraamde bedrag in
mindering te brengen resulterend in 2013 tot € 63.000,00 en voor 2014 tot € 56.700,00.00

- 16 -

