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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie Loosduinen. Het jaarverslag geeft een
beeld van de activiteiten die in 2015 hebben plaatsgevonden.
Het verslagjaar viel samen met de gemeentelijke ambitie om o.a. aandacht te besteden aan:
- het project “ruimte voor de stad” (de verdichtingsnota),
- een nieuw te ontwikkelen strandnota,
- ontwikkeling van de gebieden Kijkduin bad en Kijkduin binnen en
- hoe om te gaan met het vluchtelingenvraagstuk.
Ook de Commissie Loosduinen werd daar nadrukkelijk bij betrokken.
Binnen de Commissie Loosduinen werd tijdens 2015 enthousiast samengewerkt. De grote
betrokkenheid van de leden van de Commissie droeg wederom bij aan de totstandkoming van
reguliere adviezen in het algemeen en van adviezen gericht op een actueel onderwerp in het
bijzonder.
In 2015 hebben we afscheid genomen van verschillende wijkvertegenwoordigers, maar gelukkig hebben de wijkorganisaties nieuwe vertegenwoordigers aangemeld voor de twee projectgroepen ROV en WB en voor de Commissie Loosduinen.
De installatie van de nieuwe CL-leden voor hun zittingsperiode, wordt via een officiële benoemingsbrief bekrachtigd.
“Vertrouwen op Haagse kracht” is het thema van deze coalitie en dit moet de wijken, haar
besturen en alle vrijwilligers ten goede komen.
Burgerinitiatieven worden positief bekeken! Hierbij is een goede samenwerking erg belangrijk en dat proberen we te bereiken door niet alleen gasten uit te nodigen, die betrokken zijn
bij de nodige projecten, maar met name de communicatie zo breed mogelijk te houden.
Communicatie blijft onze aandacht vragen. We hebben er wederom over gesproken hoe nog
beter je wijkbewoners, je achterban, te kunnen bereiken.
De wijken gebruiken allemaal hun website en we proberen zoveel mogelijk informatie te delen en te plaatsen op de websites. Daarnaast wordt er ook nog steeds een wijkblad uitgebracht.
Het opzetten van een 4-jarenplan, gebaseerd op de visie van de Commissie, is bijna klaar en
wordt in 2016 ter goedkeuring aangeboden aan de CL-vergadering. Dit plan vertaalt zich per
jaar in een jaarplan en een jaarverslag met bijgevoegd de financiële onderlegger.
Tevens heeft de voorzitter voorgesteld om, ondanks de opgelegde bezuinigingen, te kijken of
er een meer representatieve vergaderruimte is voor de Commissie Loosduinen.
Het nostalgische idee dat werd geopperd, en inhield een terugkeer naar de trouwzaal in Loosduinen, is gerealiseerd.
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Andere zaken welke zich afspeelden in 2015, zullen bij de jaarverslagen van ROV en WB
worden behandeld, maar de Commissie Loosduinen heeft zich ook beziggehouden met:
 De revisie van de Visie Loosduinse Vaart in relatie tot het project “Ruimte voor de Stad”.
De bedoeling van deze Visie is om te zorgen dat alle nieuwe ontwikkelingen op, aan en
langs de Loosduinse Vaart leiden tot een samenhangend stedenbouwkundig ensemble. De
Loosduinse Vaart wordt een herkenbare route in de stad met een eigen specifieke kwaliteit. De vaart is in 1974 gedempt en de route is nu een stedelijke as die het Haagse centrum verbindt met het stadsdeel Loosduinen, met een tramtracé in plaats van de vaart
 Communicatie in haar breedste vorm.
In zijn Nieuwjaarsrede heeft uw voorzitter het thema van vorig jaar aangehaald: ”Loosduinen
bruist” en dit een update gegeven voor 2016 met als thema: “Loosduinen beweegt”.
De Commissie Loosduinen hoopt met haar inzet wederom een bijdrage te hebben geleverd
aan de (verdere) bruisende ontwikkeling van het stadsdeel Loosduinen en in het bijzonder aan
haar wijken en hoopt inderdaad in 2016 nog meer mensen tot ‘bewegen’ te kunnen verleiden.
We hebben elkaar nodig en samen staan we sterk, waardoor we dit prachtige stadsdeel nog
beter op de kaart kunnen zetten.
Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van alle leden van de Commissie Loosduinen en het secretariaat en hen langs deze weg hartelijk dankzeggen voor hun
deskundige inzet tijdens het verslagjaar.

Het dagelijkse bestuur:
Het dagelijkse bestuur is verder gegaan met het uitnodigen van gasten. Door het opmaken van
een gastenlijst kunnen de afzonderlijke wijken ook bepalen of ze willen aansluiten bij deze
gesprekken. Het is nog steeds de bedoeling dat we, naast de nieuwe raadsleden die kennismaken met de Commissie Loosduinen, zoveel mogelijk mensen uitnodigen vanuit de diverse maatschappelijke disciplines om ons bij te praten over eventueel op stapel staande veranderingen c.q. probleemsituaties.
Dit uitnodigen van gasten wordt voortgezet in 2016.
Uw voorzitter Pjer Wijsman
De samenstelling van het DB in 2015 was:
Pjer Wijsman
:voorzitter CL
Ineke Weijs
: secretaris CL en portefeuillehouder ROV
Wouter van Elst
: onafhankelijk opererend voorzitter ROV
Hans van Gelderen
: penningmeester CL en onafhankelijk opererend voorzitter WB
Herman v.d. Muijsenberg
: algemeen lid CL en portefeuillehouder WB per juli 2014
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Overleggen van het Dagelijkse Bestuur met Externen in 2015
Gesprekspartner(s)

Onderwerp

dhr. Van Otterloo en dhr. Schaap

Bouwplannen uitvaartcentrum CUVO

dhr. Bianchi

Openbaar Vervoer

wethouder Revis

Kennismaking

dhr. Van Asten, fractievoorzitter D66

Kennismaking

dhr. Noordermeer, dhr. Birza, dhr. Louwerens

Winkelcentrum Loosduinen

dhr. Spruijt, projectontwikkelaar

Bouwplan Aldi

mw. Gendronneau en mw. Post, gemeente

Ockenburgh en hondenbeleid

dhr. Oostra, Parnassia

Ontwikkelingen Vastgoed Parnassia

dhr. Eggen en Labots, gemeente

Parkeren Vruchtenbuurt/Ln. v. Meerdervoort

vertegenwoordigers gemeente en fietsersbond

Noord Westelijke Hoofd Route

dhr. Caprino, regisseur DSO

Kennismaking

dhr. Rogier, CDA

Regulier overleg div. onderwerpen

dhr. Van Vulpen, HSP

Regulier overleg div. onderwerpen

dhr. Honning, gemeente

Ockenburgh

mw. Van Exel en Jakobs, Academie voor de stad Kennismaking
mw. Röwekamp, gemeente

Groenvisie

dhr. Van der Maas, Cultuurschakel

Kennismaking

Diversen

Bouwplan Oude Haagweg 42-46

dhr. Caprino, regisseur DSO

Diverse DSO-onderwerpen

dhr. Noordermeer, winkelmanager Loosduinen Regulier overleg
Diversen

Woningbouw op v/h tennispark Waldeck
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De Commissie Loosduinen
was in 2015 ook betrokken
bij o.a.:

Bouwplan
Oude Haagweg
(Gammalocatie)

Bouwplan
Oude Haagweg
42-46

Bestemmingsplan
Kijkduin
Ontwikkeling
Kijkduin Bad
en
Kijkduin Binnen

Ontwikkeling
Landhuis
Ockenburgh
(Plan B)

Ontwikkeling en
bouwplannen
Vroondaal
Ontwikkeling
Landgoed
Ockenburgh

Gemeentelijke
wijkprogramma’s

Buurthuis
van de
Toekomst

Zorgvoorzieningen
(WMO)
Ondergrondse
Rest Afval
Containers
(ORAC’s

Armoedeproject
Loosduinen

Buren
Hulp
Centrale
Welzijnswerk
Loosduinen
(St. VÓÓR)
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Verslag uit vergaderingen Commissie Loosduinen
27 januari 2015
De voorzitter opent deze eerste vergadering van het jaar met een welkom voor eenieder en in
het bijzonder voor dhr. Wijsmuller, wethouder van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid,
wonen en cultuur. Ook bibliotheken en archeologie vallen onder zijn verantwoordelijkheid.
Dhr. Wijsmuller begint met zijn waardering voor de manier waarop de CL haar adviserende
taak vervult en hij licht zijn brede portefeuille toe: er zijn nu minder wethouders dan in het
vorige college en er rusten door de decentralisatie meer taken op de schouders van het gemeentebestuur. Verder hoopt hij in de CL een partner te vinden bij de verdere invulling van
het Loosduins museum en het popcentrum enerzijds en de duurzame ontwikkeling van woningen en omgeving anderzijds.
Hij bespreekt ook een aantal ontwikkelingen in het stadsdeel:
Vroondaal: de plannen zijn aangepast: er komen meer villa’s, maar de villawijk wordt meer
verdicht en er komen ook kluskavels en kavels voor zelfbouw.
Kijkduin: Er is nu een planologische basis voor verdere ontwikkeling van de plannen. Wel
moet er nog goed gekeken worden naar verbetering v.w.b. verkeer, groene verbindingen en de
busbuffer.
Ockenburgh: de gesprekken met de initiatiefnemers van plan B zijn geopend.
Visie Loosduinse Vaart: binnen de gemeente heeft deze visie nog geen duidelijke plek in beleid. Nieuwe ontwikkelingen bieden wel mogelijkheden om vanuit de visie eventueel meer
samenhang te brengen in het gebied Loosduinse Vaart en de wethouder is gemotiveerd om
samen met bewoners actief naar mogelijkheden te zoeken en ze te benutten.
Nadere uitleg in verband met opmerkingen en vragen, onder andere over de Gamma-locatie
en de busbuffer in Kijkduin, Infra, bouwlocatie aan de Escamplaan enz. volgen en zijn te lezen op de website van de Commissie Loosduinen.
Naar aanleiding van de visie Loosduinse Vaart brengt de voorzitter de zichtlijnentheorie naar
voren, omdat deze door ontwikkelaars als argument wordt gegeven om hoger te bouwen.
Volgens de wethouder gaat het hier om een stedenbouwkundig begrip. Er zijn steeds stedenbouwkundige belangen, alsook belangen van de projectontwikkelaar en het belang van de
gemeente om de groeiopgave te realiseren.
Het participatieplatform
Het doel is dit onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen van een ieder. Tijdens de
vorige CL-vergadering is er uitgebreid voorlichting over gegeven.
Dhr. Rooseboom voegt toe dat de pilot in de Notenbuurt succesvol is qua aantal mensen dat
op het platform zijn mening geeft. Opnieuw wordt ingebracht dat veel ouderen, vooral in verzorgingshuizen, geen computer hebben, wijkkranten en bijvoorbeeld muurkranten zullen, mede daarom, altijd blijven bestaan.
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Terugblik 2014
Zowel de voorzitter als wethouder Van Engelshoven hebben stilgestaan bij al hetgeen in 2014
gedaan is en op stapel gezet. Net als ‘armoede achter de voordeur’ blijft ‘verkeer’, waaronder
(vrij) parkeren en het openbaar vervoer, een belangrijk onderwerp. Het motto voor 2015 is
verbinding: samenwerken en communiceren: elkaar informeren en interesse hebben voor elkaar.
Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
ROV:
- De planpresentatie Oude Haagweg 42-46 is verplaatst naar 31 maart.
- Over de Gammalocatie is eerder gesproken in deze vergadering met de wethouder.
WB:
Onderwerpen voor 2015 zullen zijn:
- de activiteiten van VÓOR Welzijn
- de ontwikkelingen in de zorg
- het ogen- en orenproject van b.o. BWK
- buurthuis van de toekomst
- de ORAC’s
- de grote groengebieden
Openbaar vervoer/fietsersbond
- In het kader van de Noord-Westelijke Hoofdroute worden buslijnen en –haltes mogelijk
aangepast.
- De Fietsersbond heeft ingesproken tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Kijkduin i.v.m. de lijnvoeringen.
- De bond heeft contact met Haaglanden over fietsstalmogelijkheden bij RR-haltes.
- Er is een plan om tussen Monster en Scheveningen een voetpad aan te leggen naast het
fietspad.
- En er zijn de al eerder vermelde geruchten uit het Westland dat lijn 31 doorgetrokken gaat
worden, welke verandering een risico vormt voor lijn 26, en dat de halte van lijn 86 op de
Escamplaan wordt opgeheven.
Dhr. Bianchi bewaakt de ontwikkelingen en zal verslag uitbrengen aan de CL.
Mededelingen stadsdeel en politie
Stadsdeel:
- Dhr. Benthem stelt mw. Renate Heuseveldt voor. Zij is teammanager bij het stadsdeelkantoor. Zij zal ook regelmatig bij de CL-vergaderingen aanwezig zijn.
- Het contract met de molenaar van de Loosduinse molen wordt eind december beëindigd.
- Voor het winkelgebied Loosduinse Hoofdplein is een winkelgebiedsmanager in dienst
getreden, die als taak heeft oplossingen te vinden voor de leegstand.
- In o.a. Houtwijk en Nieuw-Waldeck gaat het stadsdeelkantoor met woningcorporaties aan
de slag om hang- en sluitwerk van woningen te verbeteren.
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Politie:
- De jaarwisseling is in vergelijking met andere jaren positief verlopen, hetgeen vooral toe
te schrijven is aan de goede samenwerking tussen allerlei partijen, o.a. het jeugd- en jongerenwerk en het stadsdeelkantoor.

24 maart 2015
Mededelingen:
- Er is een concept- beheerplan samengesteld door het beheerplatform Ockenburgh voor het
park.
- Tot 11 april is er tijd om ideeën te sturen aan mlaming@zhl.nl.
- Winkelcentrum Loosduinen heeft het keurmerk Veilig Ondernemen.
- Zichtenburg: er zijn vragen gesteld over de toekomst van Dekkerhout waar een en ander is
afgebroken. Dhr. Benthem zal navraag doen over de ontwikkelingen in dit gebied.
Nieuws uit WB- en ROV vergaderingen
WB:
Het Buurthuis van de Toekomst op de agenda. Belangrijke vragen waren:
 Wordt hun functioneren kritisch bekeken?
 Zijn de accommodaties bijvoorbeeld daadwerkelijk ook ’s avonds open?
 Worden signalen van bewoners en b.o.’s bij de beoordeling meegenomen?
 Wordt er naar de spreiding van deze buurthuizen over het stadsdeel gekeken?
 Aangedrongen wordt dit punt in de WB vergadering terug te laten komen.
ROV:
 Oude Haagweg 42-46 stond op de agenda van de laatste vergadering. Er was discussie.
 Infra Kijkduin voor de zomer agenderen
Bespreken Uvo (uitvoeringsoverleg)
Voor het eerst hebben b.o.’s elk kwartaal overleg met een ambtenaar van het stadsdeelkantoor
en vertegenwoordigers van bijv. winkeliers en woningcorporaties. Het doel is nu te bespreken hoe deze overleggen verlopen:
 Houtwijk is tevreden: aan problemen waar de b.o. mee komt wordt aandacht besteed en er
wordt naar oplossingen gezocht.
 Nieuw-Waldeck: het gaat nu goed, men staat nu meer open voor wat de b .o. wil inbrengen. De b.o. vindt het belangrijk dat de betrokken professionals weten van de plannen
voor de wijk en dat de b.o. op de hoogte is waar de verschillende professionals mee bezig
zijn.
 Kom Loosduinen heeft vergelijkbare ervaringen. Er is veel van voorzitter gewisseld en
men accepteerde aanvankelijk niet dat het wijkberaad met een ruime delegatie aanwezig
was maar nu verloopt het overleg goed. Delen van het activiteitenplan worden ook besproken.
Volgens dhr. Benthem hoort het activiteitenplan steeds geagendeerd te zijn zoals afgesproken.
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Rattenoverlast wordt besproken als voorbeeld van een onderwerp dat in het Uvo ter sprake is
geweest. In bijna alle wijken is er sprake van, omdat mensen etensresten buiten gooien. De
stadsdeeldirecteur wil nog eén keer een preventieprogramma ontwikkelen. Daarnaast roept hij
de b.o.’s op in hun wijkblad aandacht te besteden aan de materie. Ook wordt geopperd dat de
BIT’s informatie kunnen geven.
Oude Haagweg 42-46
Medewerkers van bouwbedrijf Waal hebben tijdens de laatste ROV-vergadering een presentatie gegeven m.b.t. de plannen voor deze locatie. De heer Brons, DSO, verwacht spoedig een
reactie van de CL. De CL conformeert zich vooraleerst aan de reactie vanuit de wijken.
De gepresenteerde plannen komen niet overeen met de Visie Loosduinse Vaart (VLV), zowel
qua hoogte als qua volume. Ook de parkeernorm wordt ter discussie opgeworpen.
Zie uitgebreid verslag op de website van de Commissie Loosduinen.
Samengevat wordt op welke punten vanuit de CL het ontwerp bekritiseerd kan worden gezien
de uitgangspunten van de VLV:
- het ontbreken van de set back van de bovenste twee etages, een onderdeel immers van de
uitspraak van de Raad van State
- de parkeernorm in relatie tot de hoogte
- de parkeernorm en de 8 openbare parkeerplaatsen die daarbij meegeteld zijn maar die in
feite nu al in gebruik zijn door forensen
- en de verkeersafwikkeling wordt nog ter sprake gebracht: bewoners die met hun auto uit
de parkeergarage komen, kunnen alleen rechtsaf de Oude Haagweg op. Ook in de VLV
wordt een doorgang op dat punt bepleit.
De aangepaste maquette van de Visie Loosduinse Vaart zal tijdens de vergadering van de
Commissie Ruimte op 25 maart worden opgesteld, zodat de verhoudingen tussen het ontwerp
en de overige bebouwing voor iedereen duidelijk is. Dhr. De Boer ( projectgroep VLV), dhr.
Wijsman (voorzitter CL) en dhr. Fransen (architect) gaan inspreken.
Mededelingen Stadsdeel:
- de burgemeester heeft het stadsdeel bezocht en diverse onderwerpen zijn besproken zoals
de ontwikkeling van het winkelgebied Loosduinse Hoofdplein en de inbraken in NieuwWaldeck en Houtwijk.
- het carillon speelt nog 4 keer per dag.
- 3 april wordt het strandseizoen geopend.
- in het Loosduins Museum is nu een tentoonstelling over psychiatrie in de oorlogsjaren.
- er komt een Bokkefortfestival in Houtwijk.
- als experiment wordt in Houtwijk een buurtbestuur ontwikkeld.
- hij wil graag een afscheidsconcert organiseren voordat de Marathon tegen de vlakte gaat.
Hij is daarvoor in overleg met het popcentrum.
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Mededelingen Politie:
- Het veiligheidsbeeld in Loosduinen wijkt niet af van voorgaande jaren.
- W.b. inbraken wordt op dit moment het maximale gedaan qua preventie: ook is er door de
politie een vraag bij de burgemeester neergelegd om strengere straffen voor inbrekers.
- Het aantal fietsdiefstallen stijgt. Er wordt extra aandacht aan gegeven.
- Dhr. Van den Bosch deelt mee dat hij Loosduinen gaat verlaten omdat hij in Zoetermeer
gaat werken. Vanavond is hij voor het laatst bij een CL-vergadering aanwezig.
De voorzitter bedankt dhr. Van den Bosch daarop voor zijn inbreng in de afgelopen jaren.
Mededelingen Loosduinse winkelcentra:
- Het winkelgebied Loosduinen ontwikkelt zich in goede richting, er zijn al 5 nieuwe winkels.
- In Houtwijk start in april een overleg tussen b.o. , de winkeliers en eigenaren van het
vastgoed in het winkelgebied over het winkelcentrum en te organiseren evenementen.
- De hoop wordt uitgesproken dat in de tweede helft van het jaar de bouw in Kijkduin
daadwerkelijk zal gaan starten.

19 mei 2015
Afscheid heer Rooseboom
Dhr. Rooseboom is zo’n 20 jaar actief in het bestuur van de bewonersorganisatie Notenbuurt ,
in de CL, in de Projectgroep ROV en in diverse werkgroepen en heeft in die periode veel verschillende en juist ook wijkoverstijgende onderwerpen voor het voetlicht gebracht. Hij heeft
zich o.a. beziggehouden met de bouwplannen voor de z.g. Gammalocatie, parkeren in de Notenbuurt en de aanlanding van kabels van het op de Noordzee geplande windmolenpark. Op
vele andere gebieden heeft hij zich voor zaken ingezet. De voorzitter spreekt de hoop uit dat
dhr. Rooseboom de CL zal blijven voeden.
Dhr. Rooseboom op zijn beurt dankt ieder voor de prettige samenwerking en verwacht zeker
nog langs te komen bij onderwerpen aangaande het strand en windmolens.
Dhr. Baldewsingh, wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport.
De voorzitter overhandigt de wethouder het jaarverslag van de CL en licht de voorpagina toe
met daarop een afbeelding van de maquette van de Visie Loosduinse Vaart.
Tijdens bijeenkomsten met b.o.’s zijn de volgende zaken besproken:
Stadsdeelorganisatie
Stadsdeelorganisatie verbeteren en verder ontwikkelen door ook de financiën meer te decentraliseren en het stadsdeelkantoor op meer terreinen actief te laten zijn.
Kortom, de stadsdeelorganisatie wordt sterker gemaakt.
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Bewonersparticipatie:
Veel b.o.’s doen het goed maar vele ook zijn niet in goeden doen; soms in financieel opzicht
maar regelmatig ook qua menskracht.
In de subsidiëring van de b.o.’s zal een en ander veranderen:
- De bezuiniging op de subsidie is tot nu 50% maar blijft 50% en zal niet toenemen.
- Subsidie zal in één keer uitgekeerd worden i.p.v. 90 % en later nog 10 %.
- Tot 10.000 euro is geen verantwoording nodig met bestuursverklaring.
- Subsidieaanvragen worden eenvoudiger en worden binnen 4 weken afgehandeld.
Meer middelen en verantwoordelijkheid naar bewoners:
Zijn streven is om verantwoordelijkheid en middelen steeds meer te geven aan de burgers, die
verbeteringen realiseren. De wethouder hoopt in september te kunnen starten met buurtbegrotingen.
De wijkaanpak:
Er is een aantal wijken gekozen waar de nood het hoogst is.
De bijeenkomsten met bewonersorganisaties:
Het plan is dergelijke bijeenkomsten twee keer per jaar te organiseren.
Rol van de CL:
De wethouder zoekt nog naar organisatorische vormen voor de zeggenschap over de middelen, die naar de stadsdelen gaan. Hij wil ook het model van de gebiedscommissies, zoals o.a.
Amsterdam die vormgeeft, onderzoeken. De wethouder wil ook graag van de CL weten hoe
ze haar rol in de nieuwe ontwikkelingen in deze 21e eeuw ziet.
Reactie van de voorzitter: de ideeën over ontschotting van budgetten en over meer financiële
middelen onder verantwoordelijkheid van stadsdelen en hun bewoners sluiten zeer aan bij het
gedachtegoed van de CL.
Omdat dhr. Baldewsingh ook wethouder van Sport is, vraagt de voorzitter hem nog even in te
gaan op de vraag hoe Loosduinen haar relatie met sport kan versterken.
Sport: Een belangrijk onderwerp volgens de wethouder, een middel tot integratie ook. Hij
werkt dan ook aan een sportnota waarin een visie op sport voor de komende 15 jaar en een
plan van aanpak voor de komende 4 jaar. Hij wil meer aandacht voor de breedtesport en zeker
voor de minder zichtbare. Hij gaat dit jaar alle 271 Haagse sportverenigingen bezoeken.
Werkgelegenheid: In Den Haag is de werkeloosheid groter dan in andere steden. Het college
werkt aan een 10.000 banenplan. De wethouder zou blij zijn met ideeën vanuit Loosduinen.
Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
WB:
Beleid en uitvoering van de ORAC’s zijn aan de orde geweest. Veel bewoners willen graag
dat de ORAC’s spoedig geplaatst worden.
ROV:
De plannen voor zelfbouwkavels aan de Oude Haagweg zijn toegelicht en besproken. Er is
veel verzet van omwonenden.
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Openbaar vervoer/fietsersbond
- Noordwestelijke Hoofdroute: er is 14 miljoen beschikbaar voor het oplossen van knelpunten, er volgt een inspraakprocedure.
- De Lozerlaan wordt langs de Uithof een 70 km weg ( Erasmusweg – Escamplaan).
- Op 2 juni is er een hoorzitting in het kader van het meerjarenplan Fiets.
- De fietsersbond heeft één keer per zes weken overleg met de gemeente over fietsonvriendelijke situaties. Burgers kunnen dergelijke situaties ook melden bij
www.denhaag.nl/fiets.
Mededelingen Stadsdeel:
- Stadsdeelplannen zullen vervangen worden door gebiedsprogramma’s. Daartoe wordt een
analyse van de wijken gemaakt, vakdiensten worden gevraagd om prioriteiten en ook andere belanghebbende partijen zoals de b.o.’s worden gehoord. Daarna worden bewonersavonden georganiseerd waar de gebiedsprogramma’s worden voorgelegd.
Mededelingen Politie:
- Aantal inbraken daalt door steeds betere samenwerking tussen verschillende partijen.
Er is samenwerking met jongerenwerk t.b.v. overlast jongeren C. Debussystraat.
- De schoolwijkagent organiseert samen met scholen voorlichtingsactiviteiten over veilig
pinnen en over zakkenrollen.
- Scholieren werken mee aan een actie waarbij bewoners van de Chinese muur getest worden op babbeltrucs en voorgelicht worden over evt. te nemen maatregelen.

30 juni 2015
Mededelingen
- De provincie is nu mondeling akkoord met het plaatsen van strandhuisjes op het strand van
Kijkduin en de bouw is gepland vóór de zomer van 2016.
- Op 10 oktober vindt in het Loosduins museum de opening plaats van de tentoonstelling
over de Busvervoersmaatschappij WSM.
- Er is een gesprek geweest met dhr. Wijsmuller over o.a. de verdichtingsnota en de geplande zelfbouwkavels aan de Oude Haagweg.
Voor dhr. Hofman (voorzitter b.o. Kraayenstein) is het vandaag zijn laatste dag als lid van de
CL. Hij heeft het besluit echt genomen om nu te stoppen en verlaat deze ‘eminence grise’ de
CL. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het feit dat dhr. Hofman tot op hoge leeftijd actief is gebleven. Dhr. Hofman op zijn beurt dankt ieder voor de samenwerking.
Ockenburgh
De gemeente is in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van Plan B over hun plannen voor
dit vastgoed. Er is nu een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting tot behoud
van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO), voorheen Plan B.
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De gemeente gaat groot onderhoud plegen aan het landhuis en de SHBO zal fondsen werven
om de restauratie af te maken. De Stichting wil Ockenburgh kleinschalig houden maar levendiger maken en toegankelijk voor verschillende doelgroepen, zowel zij die sportief geïnteresseerd zijn als zij die interesse hebben in culturele activiteiten. De scoutinggroep ‘de Rimboejagers’ wil het chalet kopen, activiteiten ontplooien en mogelijk een natuureducatief centrum
realiseren.
Mw. Hollaar van de Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren: Zij heeft contact met de bewoner van de dienstwoning op het landgoed en ze hebben een plan gemaakt voor de dienstwoning. Dit hebben zij gepresenteerd aan wethouder Wijsmuller en zouden het, mede op zijn
advies, ook graag presenteren aan de SHBO met als doel samenwerking. De dienstwoning is
op dit moment een stilteplek; mensen komen er tot rust.
De CL heeft een positief advies gegeven over Plan B met een kanttekening dat het plan gedragen moet worden door de bewoners van Loosduinen. De CL benadrukt dat Ockenburgh
behouden en verbeterd wordt en toegankelijk moet zijn voor allerlei doelgroepen.
Mededelingen Openbaar vervoer/ fietsersbond
- Er zijn geen berichten meer over aanpassing tramhalte Oude Haagweg / Burgemeester
Hovylaan.
- Veilig op de fiets naar Kijkduin: een voorstel voor verbetering van de route.
- Meerjarenplan Fiets: er was een informatieavond.
Mededelingen Politie
Diefstal van (elektrische) fietsen, vooral bij winkelcentra, heeft de aandacht.
Mededelingen Stadsdeelkantoor
- Op het strand worden de voorzieningen voor rolstoelgebruikers uitgebreid.
- In september: ‘Het Geluid van Loosduinen’.
- Voor het nieuwe gebiedsprogramma (voorheen stadsdeelplan) is een bijeenkomst geweest.
- Nieuw- Waldeck wordt onderdeel van de gemeentelijke Wijkaanpak. Dit betekent speciale
(financiële) aandacht voor meerdere problematieken die in deze wijk(en) spelen.

Vergadering 29 september 2015
Bespreekpunten dhr. B. Revis, wethouder
De voorzitter heet dhr. Revis welkom en licht het doel toe: de wethouder zal per punt een toelichting geven en er is daarna ruimte voor een korte discussie.
Groenvisie
In de tweede versie van de Groenvisie is niets veranderd ondanks het commentaar van bewoners. Er is te weinig aandacht voor ecologische verbindingszones en slootkanten. Klein groen
wordt op grote schaal verwijderd. Onderhoudskosten lijken maatgevend?
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Dhr. Revis benadrukt in zijn antwoord dat het stadsbestuur samen met de wijken de visie wil
formuleren. In die wijken wonen mensen met verschillende belangen. Het klopt dat het beheer
van het groen een belangrijke invalshoek is. Financiën zijn reden daarvoor, maar evengoed
ook al die verschillende belangen.
Gemist wordt ook aandacht voor de verschillen in groen binnen het stadsdeel.
De wethouder zegt dat de CL nu kan reageren op de Visie en dat deze volgende maand aan de
raad wordt voorgelegd om hem vast te stellen.
Groenvisie: bomen
De voorzitter vraagt aandacht voor de verschillende onvolledige berichten die de ronde doen
over bomenkap op het terrein van o.a. het vakantiepark Kijkduin. Hoe is het bomenbeleid?
Dhr. Revis licht toe dat er twee uitgangspunten zijn: het huidige bestand van zo’n half miljoen
bomen in de stad wordt op peil gehouden en ten tweede wordt onnodige kap voorkomen. In
Den Haag is een Commissie Monumentale Bomen. Monumentale bomen worden alleen gekapt na advies van deze cie.
Elk kap vereist een vergunning. De wethouder vraagt vertrouwen, dat deze echt alleen wordt
verleend i.g.v. risico van omvallen door ziekte of ouderdom of i.g.v. bijvoorbeeld onbereikbaarheid van het riool. Voor een boom die heel beeldbepalend is voor een buurt zal minder
snel een vergunning verleend worden. Er kan altijd bezwaar worden gemaakt.
De wethouder adviseert bewoners wel om bij twijfel over de gezondheid van een boom altijd
een controle te vragen aan de groenbeheerder.
Er wordt ook aandacht gevraagd voor het grote areaal groen waarover dit stadsdeel van oudsher beschikt en het feit dat het budget voor onderhoud al heel lang niet toereikend is. Het
groen verpietert. Er is eerst een inhaalslag nodig en pas daarna kan met de Groenvisie in de
hand onderhoud gepleegd worden.
Groenvisie: openbare ruimte en communicatie
De CL heeft een brief gestuurd over de openbare ruimte. Dezelfde straten worden kort na elkaar meerdere keren opgebroken voor verschillende werkzaamheden. Kan dat niet anders?
Dhr. Revis vindt dat zelf ook heel irritant al was het alleen maar om financiële redenen.
Groenvisie: Kraayenstein
Ook hierover zijn in de brief van de CL vragen gesteld. Dhr. Revis is n.a.v. de vragen met de
stadsdeeldirecteur gaan kijken in de wijk. Onderhoud heeft te lang niet plaatsgevonden. Het
betreft o.a. wortels van bomen en bestrating. Helaas zal het onderhoud ook op korte termijn
niet plaats kunnen vinden, aldus dhr. Revis. Er is geen geld om al het achterstallige onderhoud
in de stad tegelijk aan te pakken.
Dhr. Revis zal een brief schrijven aan Kraayenstein, maar zal dit, volgens protocol, pas doen
nadat de raadsvragen over dit onderwerp gesteld en beantwoord zijn.
14070
Betere en duidelijke communicatie wordt op prijs gesteld.
Visie Loosduinse Vaart (VLV)
Op de vraag hoe de CL de VLV verder kan brengen, antwoordt de wethouder dat collega
Wijsmuller ermee bezig is en dat de Visie bij hem in goede handen is. Een dergelijk plan
komt altijd in het college. Als uiting van Haagse Kracht wordt de VLV gewaardeerd.
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Strandbeleid/strandhuisjes
Men is positief over het beleid, dat de gemeente van onderaf, de bewoners eerst, worden geraadpleegd. De twee bijeenkomsten waren nogal verschillend van opzet en bestreken verschillende onderwerpen; zandmotor, surfers, strandtenten in de winter, Kijkduin familiebadplaats
en veiligheid van surfers en zwemmers. Tot slot pleit men voor een juiste definitie van ‘het
stille strand’.
Volgens de wethouder wil men met de startbijeenkomsten een begin maken met het proces
waarin verschillende sessies georganiseerd worden over verschillende aspecten/ belangen
m.b.t. het strandgebruik. Veiligheid valt onder verantwoordelijkheid van de burgemeester.
Brandweer en reddingsbrigade zullen betrokken worden bij dit onderwerp.
De stromingen, die door de Zandmotor worden veroorzaakt, zijn zeker aandachtspunt in dit
kader. Gevraagd wordt of de gemeente het zinvolle gebruikersoverleg Zand-motor weer kan
opstarten?
Wat is er geregeld m.b.t. afval en aan- en afvoer van de huurders van de toekomstige strandhuisjes? De wethouder weet dat dit allemaal geregeld is en info staat op de website.
Winkelcentra
Een aantal winkelcentra in het stadsdeel behoeft aandacht. Loosduinen heeft een winkelgebiedsmanager aangesteld. Hoe kijkt de gemeente hiernaar? Dhr. Revis geeft aan dat de detailhandel in de portefeuille zit van dhr. Klein. De inrichting van de openbare ruimte speelt een
belangrijke rol bij de winkelcentra evenals de levendigheid, die bevorderd wordt door horeca
en terrassen. Samenwerking tussen de winkeliers levert vaak goede winkelcentra.
Verontreiniging bodem Gammalocatie
De verontreiniging is 3 weken geleden als ernstig beoordeeld. Er komen gassen uit de bodem.
Bewoners wordt geadviseerd om niet te eten van de groente die verbouwd is op die grond.
Veel bewoners worden gedupeerd, ook bij de verkoop van hun woning. De wethouder geeft
aan dat deze kwestie onder de gemeentelijke afdeling Milieu valt en onder de portefeuille van
dhr. De Bruin. Hierna sluit hij zijn bezoek aan de CL af en geeft aan het zinvol te vinden bij
deze vergadering van betrokken bewoners te zijn geweest.
Openbaar vervoer/fietsersbond
De bond bestudeert het Haagse plan m.b.t. inrichting van fietspaden.
Mededelingen stadsdeel
Er is overleg met de eigenaar van het Azivo-gebouw over ontwikkeling.
Dhr. Appeldooren wordt beheerder groen, de functie wegbeheer is vacant, dhr. Wekker gaat
op het stadhuis werken en er komt een extra wijkmanager voor Nieuw-Waldeck.
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17 november 2015
Gast dhr. J. Aartsen (burgemeester)
Bespreekpunten burgemeester dhr. J. Aartsen
De voorzitter heet dhr. Aartsen welkom en licht het doel toe: de burgemeester zal per punt een
toelichting geven en daarna is er ruimte voor een korte discussie.
Veiligheid:
Strand (buiten het seizoen)
Er komen steeds meer gebruikers van het strand, die elk hun eigen bedoeling hebben. Naast
de ‘zonaanbidders’, de wandelaars, de sporters (kit surfers, zeilers, plankzeilen) enz. komen
zo meteen ook de tijdelijke bewoners van de strandhuisjes en steeds meer toeristen na de herontwikkeling Kijkduin bad. De vraag, die de voorzitter stelde, was; “Hoe kan dit alles in
goede harmonie, afweging juiste veiligheid, allemaal gebruik maken van het strand.” Nu er
een nieuwe strandvisie ontwikkeld gaat worden, dit valt onder wethouder Revis, is het van
belang de veiligheid goed te regelen. De burgemeester onderkent het probleem en denkt dat
o.a. zonering een mogelijkheid geeft om alles te regelen. Natuurlijk zijn mensen zelf ook verantwoordelijk, maar met de juiste afspraken en aanwezigheid binnen bepaalde zones, moet
iedereen kunnen genieten. In tijd van direct gevaar zijn de politie, brandweer en reddingsbrigade aanwezig. Tijdens het natte najaar en de koude winterperiode kunnen andere diensten
ingrijpen als dingen mis gaan; Dit geldt m.n. voor de KNRM, brandweer en politie, mits op
tijd gebeld.
Oud en Nieuw
“Het hebben van vuren; waar, hoe en wat mag dit wel/niet”? De CL participeert in een overleg dat Decentrale-ACON (ambtelijk coördinatieorgaan Oud en Nieuw) heet.
De burgemeester is heel helder betreffende het ‘hebben van een vuur’.
Indien een groep mensen dit aangeeft en hiervoor de verantwoording op zich wilt nemen, dan
is een vuur op het strand mogelijk, of indien er locaties te vinden zijn, die aan alle veiligheidsnormen voldoen, binnen een wijk, dan kan daar een vuur gemaakt worden. Verantwoordelijkheid en veiligheid zijn de key-woorden.
De voorzitter geeft aan dat de afgelopen jaren de jaarwisseling goed verlopen is. Dit is mede
te danken aan de samenwerking tussen jongerenwerk, politie, handhavingsteam, vrijwilligers
en het stadsdeelkantoor.
Vluchtelingenproblematiek
Loosduinen heeft intussen 40 alleenstaande minderjarige statushouders opgenomen. Dit alles
is in goed overleg met de buurt gegaan en menigeen reageert enthousiast en probeert deze
‘kinderen’ op allerlei manieren te helpen.
Ons ZKD gebied, dat al winteropvang kent en andere opvang herbergt, is duidelijk niet geschikt en dat werd ook als boodschap meegegeven aan de burgemeester.
We willen als Loosduinen zeker samenwerken, maar als locaties eventueel gevonden gaan
worden, gaarne vroegtijdig de mensen informeren en een goede communicatie hierover starten. De burgemeester kan zich in dit laatste zeker vinden. Elkaar informeren en hierover
communiceren is hierbij erg belangrijk.
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Samenwerking BIT teams
Een goedwerkend mechanisme, dat eigenlijk in geen wijk mag ontbreken. Het zijn de oren en
de ogen van de wijk; vaak in de avonduren en ze werken heel nauw samen met wijkagenten
en het politiebureau Loosduinen. Zowel de politiechef dhr. Postma als burgemeester van
Aartsen zijn trots op dit goedwerkende fenomeen en het is gewoon niet meer weg te denken.
Er is extra subsidie aan te vragen voor de aanschaf van o.a. goed werkende communicatiemiddelen. Daarnaast werd geopperd om de Bit-teams van fietsen te voorzien; bepaalde wijken
liggen relatief ver uit elkaar en een fiets kan helpen. Er was zelfs sprake van een ‘weesfiets’ te
gaan uitgeven; fietsen in het gemeentedepot, waar niets meer mee wordt gedaan, omdat de
rechtmatige eigenaar zich nooit gemeld heeft. “Geweldig idee”, vond de burgemeester en dit
gaat hij verder uitzoeken. Zo spelen de Bit-teams rond oud en nieuw ook een belangrijke rol.
Visie Loosduinse Vaart
Als laatste onderwerp in bijzijn van de burgemeester vertelt de voorzitter over de Visie Loosduinse Vaart, een geweldig burgerinitiatief dat tot stand kwam onder leiding van de Commissie, met de hulp van enthousiaste Loosduiners. De visie is door de politiek omarmd, maar het
moet nog een prominentere rol gaan spelen in de daadwerkelijke ontwikkeling van plekken,
voor bouw of herinrichting geschikt, langs de Oude Haag. We hadden de maquette meegenomen en de architecten konden hier nog een nadere uitleg bij geven. De voorzitter overhandigde de burgemeester het boekje, dat verdere uitleg geeft over hoe deze visie tot stand is gekomen en wat we werkelijk voorstaan. Hopelijk kan het ‘meegenomen’ worden in de gesprekken, die de verantwoordelijke wethouder gaat voeren met de stad met het thema: ”Ruimte
voor de stad”!
Loosduins Museum
Dhr. Aartsen vraagt hoe het gaat met het Loosduins museum. De voorzitter geeft aan dat het
heel goed gaat. Er zijn veel vrijwilligers en er worden ook veel dingen gedoneerd aan het museum. Namens het museum geeft de voorzitter aan dat er wel de wens is om meer ruimte te
maken voor het museum omdat het vol raakt en Loosduinen een rijke geschiedenis kent!
Nieuws uit projectgroepvergaderingen
WB:
- WMO praktijk tot nu toe. Heel verhelderend. Er is wat achterstand in maatwerksituaties.
- Gebiedsprogramma’s zijn besproken en het proces is doorlopen. Aandacht gevraagd voor
de problematiek van wijkgrenzen.
ROV:
- Voortgangslijst zal opnieuw opgezet gaan worden per 2016.
- Plan met busbuffer zal naar de projectgroep Kijkduin-bad gestuurd worden voor advies.
Dan gaat het naar college en dan kan ook de CL een advies uitbrengen.
Terugblik 2015
Er is veel gedaan in 2015. De CL staat steeds beter op de kaart. Burgemeester en wethouders
zijn steeds vaker aanwezig bij CL vergaderingen. Alle wethouders zullen weer opnieuw uitgenodigd worden in 2016.
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Er zijn zorgen over de bezetting van sommige besturen in de wijken. Er is hier zeker aandacht
voor. Het is duidelijk dat het heel moeilijk is om hiervoor mensen aan te trekken.
De CL is in 2015 bij minder projecten betrokken maar vaak is de betrokkenheid bij deze projecten juist veel diepgaander geweest. Ook dit jaar was het weer een hele goede samenwerking met het stadsdeelkantoor. Het contact met de stadsdeeldirecteur verloopt open en goed.
Meerjarenplan CL
Er wordt hard gewerkt aan dit plan voor de periode 2016-2019. We zitten in de derde visie.
Binnenkort wordt het plan aan de CL gepresenteerd.
Openbaar vervoer/fietsersbond
- In de week van 2 november werd de nieuwe tram Avenio op lijn 2 ingezet.
- Op het Centraal Station komt de E-lijn aangeland boven het busplatform. Helaas komt er
maar één lift naar het busplatform.
- Het tweerichtings fietspad op de Mient gaat verdwijnen ten behoeve van parkeerplaatsen.
Mededelingen stadsdeel
Investering ZKD terrein is akkoord bevonden. Er komt innovatieve smart verlichting.
Mededelingen politie
- Er is een prima actie met fietsendiefstal op Loosduinse Hoofdplein geweest.
- De bewonersavond Houtwijk over woninginbraken is zeer druk bezocht.
- Personele bezetting: geen hele grote veranderingen n.a.v. reorganisatie.
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SAMENSTELLING COMMISSIE LOOSDUINEN

Onafhankelijk voorzitter

dhr. P.F.M. Wijsman

Secretaris

mevr. H.H.M. Weijs

Penningmeester

dhr. J.F.A. van Gelderen

Onafhankelijk opererend voorzitter Project-

dhr. W. van Elst

groep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. J.F.A. van Gelderen

Projectgroep Welzijn en Beheer
Secretariaat

mevr. S. Lautenslager

Vertegenwoordiging Organisaties:
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin
Lid

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg

Plaatsvervangend lid

dhr. J. Hofker,

Wijkberaad Houtwijk
Lid

dhr. R.A.W. Meesters

Plaatsvervangend lid

mevr. L. Gordijn

Wijkberaad Kom Loosduinen
Leden

mevr. H.H.M. Weijs
dhr. J.H. Bakker

Plaatsvervangend lid

dhr. S. Develing

Wijkberaad Notenbuurt
Lid

dhr. A.J. Rooseboom *

Lid

mevr. N. Olvers **
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Wijkberaad Nieuw-Waldeck
Lid

dhr. H. de Valk

Bewonersoverleg Kraayenstein
Leden

dhr. L.J. Hofman *
mevr. W. Zee – v.d. Dool

Plaatsvervangende leden

dhr. J. van der Kruk
mevr. J. Witsiers *

Vertegenwoordiger winkelcentra

dhr. W. Louwerens

Adviseur Vervoer

dhr. W. Bianchi

Politie

dhr. M. van den Bosch *
dhr. H. Postma **

Vertegenwoordiging gemeente tijdens de Commissie Loosduinen vergaderingen
Stadsdeelkantoor Loosduinen
Stadsdeeldirecteur

dhr. H. Benthem

Stadsdeelmanager

mevr. R. Heuseveldt

Team Welzijn Jeugd Participatie Loosduinen:
Welzijn

dhr. R. Wekker *
mevr. M. el Adlouni **

Groenbeheer

mevr. L. Buwalda *
dhr. F. Appeldooren

Milieubeheer

dhr. M. Molenkamp

Wegbeheer

dhr. F. Appeldooren

* in de loop van het jaar afgetreden
** in de loop van het jaar toegetreden
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Verslag Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)
20 januari
Gasten dhr. F. Appeldooren (Weg- en milieubeheer, stadsdeel Loosduinen), dhr. V. Groen en
dhr. H. Floor ( sv. Die Haghe)
De toren aan het De Savornin Lohmanplein zal slechts huurappartementen gaan bevatten en
Bellavista gaan heten.
Bouwplannen in de wijken
Het doel van dit agendapunt is een voortgangslijst te maken met lopende en ophanden zijnde
bouwprojecten/-plannen en de ontwikkelingen daarin regelmatig in de projectgroep te bespreken.
Notenbuurt:
Bij de z.g. Gammalocatie is op verzoek van het wijkberaad verlichting aangebracht t.b.v. veiligheid. Op het terrein moet nieuw bodemonderzoek worden gedaan waardoor de beslissing
over de bouw is opgeschort. Gamma heeft bezwaar aangetekend tegen de sloopplannen en de
winkel op die locatie is nog altijd open.
Gemeld wordt dat dhr. Olaf van der Aa bij DSO Den Haag contactpersoon is voor dit soort
ontwikkelingen.
Houtwijk:
Op het terrein van het voormalige woonwagencentrum aan de Escamplaan gaan 68 woningen
gebouwd worden i.p.v. de oorspronkelijk geplande 100 woningen. Het beroep van de bewonersorganisatie (b.o.) bij de Raad van State is gedeeltelijk ingewilligd. De omwonenden zien
straks wel problemen ontstaan bij de verkeersafwikkeling van het bouwverkeer en gaan de
gemeente preventieve maatregelen voorstellen. Er wordt nu bekeken wat er gedaan kan worden aan de verwachte parkeeroverlast. Kan er een doorbraak komen naar het naastgelegen
bedrijventerrein?
Kennismaking Fred Appeldooren, weg- en milieubeheer, stadsdeel Loosduinen
Dhr. Appeldooren is de nieuwe weg- en milieubeheerder van het stadsdeel. Hij heeft ook lange tijd bij het groenbedrijf van het Zuiderpark gewerkt.
ORAC’s:
Op de vraag over de stand van zaken m.b.t. de plannen voor ORAC’s in het stadsdeel antwoordt dhr. Appeldooren dat er een gemeentelijke stuurgroep ORAC’s is en dat zijn nieuwe
collega de communicatie met die stuurgroep als taak heeft. Er zijn al metingen gedaan in het
stadsdeel en de stuurgroep zal binnenkort een inloopavond organiseren over de definitieve
plannen. Daarna kan er nog bezwaar worden gemaakt.
Tot slot wordt gevraagd naar de functie van Sander van Pelt. Hij blijkt bij Wegbeheer van
stadsdeel Loosduinen te werken.
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Presentatie plan buurthuis van de toekomst s.v. Die Haghe
Dhr. Vincent Groen en dhr. Hans Floor zijn beiden al lang lid van Die Haghe en lid van de
commissie buurthuis van de toekomst (bvdt) . Zij willen graag meer vertellen over het plan
voor een nieuw buurthuis voor Die Haghe waarmee zij ook bvdt willen zijn. Zij zoeken daarnaast steun en meer toekomstige gebruikers.
Het plan ligt bij de gemeente en zij hopen subsidie te krijgen die 50 % van de kosten zal dekken. In de andere helft van de kosten zullen zij via fondsen en eigen inkomsten uit verhuur en
horecaverkoop moeten voorzien. Er wordt samengewerkt met o.a. The Hungry Mind, gelegen
aan het naburig sportveld, de ISH, VÓOR Welzijn en de Voetbalacademie.
Die Haghe wil en moet als bvdt het nieuwe buurthuis openstellen voor de samenwerkende
organisaties en zeker ook voor activiteiten van andere organisaties en van (groepen) bewoners. Ruimtes kunnen gehuurd worden tegen betaling. Op de begane grond van het nieuwe
gebouw zullen de activiteiten- en vergaderruimtes komen en op de eerste verdieping de horeca. Er zal een lift komen en een invalidentoilet. Er wordt aan gedacht om ook andere, kleine,
sportfaciliteiten aan te bieden, zoals een jeu de boulesbaan. Er volgt een discussie over de
ligging van het nieuwe pand t.o.v. de zon in relatie tot de kans dat bezoekers de horecavoorzieningen gebruiken en er wordt gesproken over een oud plan om de sportvelden onderling en
met de duinen te verbinden door een (wandel)pad tussen de sportvelden door. Ook wordt er
gesproken over vindbaarheid van het buurthuis vanwege de wat afgelegen ligging en over
parkeermogelijkheden. De beide heren verwachten niet heel veel parkeerproblemen omdat de
grootste drukte op zaterdag en in de avonden zal zijn. Het maatschappelijk plan van s.v. Die
Haghe is te vinden op: http://www.svdiehaghe.nl/informatie/clubhuis
Het digitaal platform.
Het inloggen om het platform te kunnen bezoeken wordt door sommigen als een onnodige
drempel beschouwd. Ten tweede wordt door een aantal aanwezigen de meerwaarde van het
platform betwijfeld. Daar wordt door anderen tegenover gesteld het directe contact met
nieuwe groepen bewoners en met professionals in de wijk, de mogelijkheid dat men onderling
een discussie voert en meer legitimiteit voor het wijkberaad omdat zij de mening van meer
bewoners hoort. Een aantal wijkberaden heeft ook een facebookpagina via welke de communicatie met bewoners goed werkt, in een aantal opzichten beter dan via de website van de b.o.
Loosduinse Hoofdplein:
Dhr. Hans Noordermeer is sinds 2 maanden winkelgebiedsmanager voor 8 uur per week voor
de duur van een jaar.
Vrijdag 23 januari is de feestelijke ingebruikname in het winkelgebied van een vestiging van
Subway en van een damesboetiek.
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17 maart 2015
Gasten mw. L Buwalda (groenbeheerder stadsdeel Loosduinen), dhr. P. Wijsman (voorzitter
CL), dhr. R. de Pagter en mw. D. Bexkens ( bouwbedrijf Waal)

Visie Loosduinse Vaart
In de gemeentelijke Commissie Ruimte komt op 25 maart de Visie Loosduinse Vaart (VLV)
aan de orde. Er zal een presentatie van de visie gegeven worden en er vindt ook een inhoudelijke behandeling plaats. Iedere fractie kan er iets over zeggen en de visie zal aan de voorzitter
worden aangeboden. Dhr. Wijsman zal namens de CL inspreken en dhr. De Boer van de projectgroep VLV zal z.s.m. gevraagd worden om eveneens in te spreken. Hij of een andere direct betrokkene heeft de voorkeur opdat de inbreng zo gedegen mogelijk is. Hoe eerder de
Visie een formele status kan verwerven, hoe eerder bouwplannen eraan kunnen worden getoetst. Daartoe moet er wel over de Visie in de gemeenteraad gestemd worden en wil het ooit
zover komen dan moet een lid van de cie. Ruimte daartoe wel een voorstel doen. Er ontstaat
een gesprek hoe de behandeling zo effectief mogelijk kan zijn.

Bouwplannen in de wijk
Houtwijk: voor de locatie tussen het Hagaziekenhuis en de Nijkamphoeve zijn plannen. Zeker
komt er een parkeergarage die hopelijk de parkeerdruk in Houtwijk verminderen zal. Verder
zijn er geluiden dat daar 300 á 400 woningen gebouwd gaan worden met evt. enorme gevolgen voor verkeersstromen aldaar. Hoewel het stadsdeel Escamp betreft, is er wel contact vanuit het wijkberaad Houtwijk. Dhr. Meesters zit bijv. in de werkgroep parkeerproblematiek.
Vroondaal: de 1ste fase van de bouw aan de Boomaweg start binnenkort.
Kijkduin: de werkgroep infrastructuur Kijkduin kijkt nog naar de ontsluiting van het gebied
rond de Wijndaelerweg waar binnenkort gebouwd zal gaan worden.
Loosduinen: CUVO gaat uitbreiden. Er komt een crematieoven.
Presentatie bouwplannen Oude Haagweg 42-46 door
Gasten: Dhr. Robert de Pagter en mw. Denise Bexkens, beiden werkzaam bij bouwbedrijf
Waal, ontwikkelaar namens Van der Vorm Vastgoed.
Het doel is een toelichting te geven op de plannen zoals die er nu liggen en op de status ervan.
De plannen zijn gebaseerd op het bestemmingsplan zoals dat door de gemeente is goedgekeurd. Daarnaast vindt Waal het heel belangrijk dat de ontwikkeling plaats vindt samen met
de consument. Deze is op drie momenten aan het woord geweest.
De variant van architect Klunder is daarna gekozen. Dit ontwerp leende zich er ook het meest
voor om met de wensen van o.a. de CL m.b.t. de plint van het gebouw aan de slag te gaan. De
kelder is nu lager gelegd en er is nu een plint van 1.20 m. Dit ten behoeve van het gewenste
contact met de straat.
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In het ontwerp van najaar 2014 is er een geleding in de gebouwen aangebracht, het is niet een
eenvormig gebouw.
Er is ook apart overleg geweest tussen de architect en de welstandscommissie. De ontwikkelaar wilde diversiteit aanbrengen in de gebouwen: een deel met een meer stedelijk, modern
karakter en een deel met een meer klassiek karakter m.b.v. een kapconstructie. De commissie
wilde o.a. meer samenhang in de bovenlagen.
In het huidige ontwerp is de massa meer naar beneden bijgesteld en is er meer eenheid tussen
de 2 gebouwen. Er is een binnenhof met bomen die ook vanaf de straatzijde is te zien.
Er komen 2 x 33 appartementen, de helft te koop, de andere helft te huur, maar mogelijk worden het toch allemaal huurappartementen. Binnen bepaalde voorwaarden bepaalt de bewoner
de indeling van het huis. Er is een parkeergarage, de uitrit ervan is aan de zijkant van het gebouw, aan de Van der Goes laan.
Vragen en antwoorden:
Er worden 55 parkeerplaatsen gerealiseerd, hetgeen voldoet aan de parkeernorm van de gemeente, inclusief een aantal parkeerplaatsen buiten voor bezoekers.
Het ontwerp strookt niet met de VLV waarin richting Loosduinen de bebouwing steeds lager
wordt. Dhr. De Pagter beaamt dat dit ontwerp een hele ingreep is op die locatie maar er is
lang gezocht hoe binnen de marges van het bestemmingsplan een mooi ontwerp te maken dat
meer wordt dan een galerijflat. Hij oppert dat het gebouw ook te zien is als verbinding met de
stad. Bij de opdrachtgever is nog wel enige twijfel of er voldoende belangstelling is voor deze
wat luxere appartementen, maar de ontwikkelaar constateert veel belangstelling.
De eerder toegezegde maquette blijft uit omdat volgens dhr. De Pagter een maquette pas nu
mogelijk is omdat nu pas het ontwerp redelijk definitief is.

12 mei 2015
Gasten dhr. F. Appeldoorn (beheerder wegen, groen, milieu, stadsdeel Loosduinen)
dhr. H. Sparreboom (manager kleinschalig opdrachtgeverschap, gemeente Den Haag)
Presentatie bouwplannen CUVO
CUVO heeft gevraagd aan de projectgroep haar bouwplannen ter vergadering te mogen toelichten. Echter, niemand van CUVO is aanwezig.
Daarom wordt besloten a.d.h.v. de aan ieder meegestuurde afbeeldingen de plannen te bespreken.
De plannen betreffen de aula, een ovencapaciteit en renovatie van de gevel van het gebouw.
Het grootste deel van de uitbreiding betreft de aula en zal plaatsvinden aan de kant van de
begraafplaats. Het gaat maar om een klein stukje uitbreiding buiten het bestaande terrein.
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Parkeren:
Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat het aantal uitvaarten per dag kan en zal toenemen
door de uitbreiding en daarmee de parkeerdruk. Op de plattegrond worden door CUVO parkeerplaatsen getekend achter het benzinestation maar dat moet een openbare parkeerplaats
blijven. In het hele gebied zal de komende tijd de parkeerdruk toenemen door de doelstelling
meer mensen naar Kijkduin te trekken en door de diverse bouwwerkzaamheden. Voorstel om
aan te dringen op een verandering van de Ockenburghstraat in een stedelijke hoofdweg in
plaats van een regionale. Een stedelijke biedt namelijk meer mogelijkheden voor parkeren.
De ovencapaciteit:
Vanaf de publieke tribune wordt de vraag gesteld of de vergunning voor de oven al is afgegeven. De voorzitter haalt het verslag erbij van een eerdere presentatie van CUVO aan het DB.
Daarin wordt over een aantal reeds verkregen vergunningen gesproken maar niet over een
vergunning voor de oven. Het verslag van die presentatie is te vinden op de website van de
CL, onder tab ‘commissie Loosduinen’, en vervolgens onder ‘nieuws’.
De vraagsteller meent ook dat er straks sprake zal zijn van overcapaciteit aan crematieovens.
CUVO meent echter duidelijke aanwijzingen te hebben dat er voldoende vraag zal zijn.
Maar ook wordt de plaats van de oven aan de orde gesteld. Zou er niet beter een crematorium
aan een andere kant van de stad kunnen komen zodat meer mensen een crematorium binnen
bereik hebben?
Dhr. Appeldoorn weet dat de vergunning door DSO wordt afgegeven. Hij zal informeren wat
de stand van zaken is en hierover berichten aan de voorzitter.
De gemeente toetst o.a. op verkeerstechnische, bouwtechnische en milieutechnische aspecten.
De algemene stemming onder de leden van de projectgroep is dat het plan er wel goed uitziet
en mogelijk een verbeterd gevelaanzicht geeft.

Presentatie verkoop zelfbouwkavels Oude Haagweg (Nieuw-Waldeck)
Dhr. Sparreboom zal aan de hand van de meegestuurde plattegrond de plannen voor de kavelverkoop presenteren en vragen beantwoorden. Hij wil graag van de CL een officiële reactie op
de plannen. Hij licht deze eerst toe.
Presentatie
Het is al eerder ter sprake geweest: de gemeente Den Haag heeft een verdichtingsagenda, er
moeten meer woningen gerealiseerd worden om alle inwoners een passende woning te kunnen
bieden. Daarom is men steeds op zoek naar nieuwe locaties. De locatie Oude Haagweg wordt
als een goede locatie gezien omdat scouting De Rimboejagers er weg wil en de moestuintjes
en het speelveld niet intensief gebruikt worden én omdat het een welkome vernieuwing kan
brengen in het stadsdeel Loosduinen, een welkome uitbreiding met nieuwe, jongere bewoners.
Zelfbouw is hiertoe een geschikt gebleken middel. De zelfbouwlocaties worden bewoond
door een in meerdere opzichten gevarieerde groep mensen en leveren gevarieerde architectuur.
De grond wordt in stroken verkocht. Mensen kunnen meerdere stroken naast elkaar kopen.
De gemeente gaat de grond in erfpacht uitgeven. Er zijn veel bezwaren vanuit de wijk.
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Er is een gemeentelijke nota ‘Samenspelen’ waarin veilig en goed kunnen spelen dichtbij huis
speerpunt is. Daarnaast wil Den Haag een groene stad zijn en wil groen niet inruilen voor stenen.
Vanaf de publieke tribune wordt gevraagd waarom uitbreiding van het woningbestand niet
gezocht wordt in de vele al jaren leegstaande kantoorgebouwen. Dhr. Sparreboom legt uit dat
een speciaal team daarmee bezig is, maar dat het niet makkelijk te realiseren is omdat bijvoorbeeld gebouwen in bezit zijn van buitenlandse investeerders die financieel niet veel belang hebben bij verkoop.
De procedure wordt geschetst: na buurtconsultaties worden de plannen aangepast en opnieuw
aan het college voorgelegd. Als het college akkoord gaat, wordt het aan de raad voorgelegd
alwaar inspraakmogelijkheid. Als de raad akkoord gaat, komt er een bestemmingsplan. Dat
komt ter inzage en bewoners kunnen een zienswijze op dat plan indienen. Daarna stellen B en
W het plan vast en daartegen kan ieder die een zienswijze heeft ingediend in beroep gaan bij
de Raad van State.
Tot slot vraagt dhr. Sparreboom de CL om een reactie met daarin aandachtspunten.
Nabespreking.
Dhr. De Valk (b.o. Nieuw-Waldeck) wordt om een reactie gevraagd maar hij geeft aan tijd
nodig te hebben om de situatie ter plekke nader te onderzoeken. Hij gaat een afspraak maken
met de bewoners en zal eind volgende week een reactie sturen aan het DB.
Bewoners zijn een burgerinitiatief gestart met als inzet behoud van het speelveld, het voetbalveld en de moestuintjes. Het terrein heeft volgens hen veel maatschappelijke functies en zij
hebben ideeën voor andere functies bijvoorbeeld een ouderenfitplaats, zij willen zelf actief
bijdragen en de gemeente ook vragen noodzakelijk onderhoud te plegen.
Vanuit het stadsdeelkantoor doet de heer Appeldoorn een aantal mededelingen:
- het parkje aan de J. Bosmanstraat in Houtwijk wordt voorzien van nieuw asfalt.
- dertien trappen in de puinduinen zijn gerepareerd.
- eenrichtingsverkeer aan het Cantateplein is gerealiseerd.
- voor het Mecklenburgplein e.o. is de laatste fase van het bestek aangebroken, een groot
deel van de riolering in de Luxemburgstraat is vervangen tegelijk met de nieuwbouw van
de school , een deel van de riolering in de Viandenstraat is vervangen en wordt gevolgd
door definitieve bestrating en herinrichting. er is een informatieavond over ORAC’s geweest voor bewoners van Meer en Bosch. Er waren aardig wat bezwaren.
- in Kraayenstein wordt sinds maart planmatig onderhoud gepleegd: er zijn o.a. drempels
geplaatst, molgoten opgehoogd en trappen gerepareerd.
- de speeltuin aan het Rietvoorndaal is bijna klaar en een groot succes.
- het werk aan de Thorbecketoren was enige tijd stilgelegd omdat het fietspad werd afgesloten, vergunningen miste en tekeningen niet klopten. Twee weken geleden zijn tekeningen
en routes goedgekeurd. De verbouw gaat ongeveer een jaar duren.
De eerste twee uren blijft het parkeren bij het winkelcentrum vrij, daarna moet er betaald
worden. Er komt ook boven een slagboom. Het parkeerterrein is eigendom van Urban Interest, de eigenaar van de toren.
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De geparkeerde fietsen voor het winkelcentrum belemmeren de doorgang voor invaliden.
Er zijn om die reden al een paar fietsbeugels verwijderd.
het rapport van de denktank knelpunten Noordwestelijke Hoofdroute is klaar en aan de
gemeenteraad aangeboden.
gemeente en provincie willen de Zuidelijke Randweg z.s.m. aanpakken.
Voorstel om voor beide zaken ruimte te maken op een van de eerstvolgende ROVvergaderingen..

23 juni 2015
Gasten: W. Sanders, (DSO-verkeer) voorm. Int. Ring
A. Nuijten, Project Knelpuntenaanpak Noord Westelijke Hoofd Route
E. van Baarsel, Planteam Busbuffer Kijkduin
NWHR
Het traject Machiel Vrijenhoeklaan/Sportlaan wordt overzichtelijker en fietsvriendelijker. Het
kruispunt met de De Savornin Lohmanlaan wordt in het ontwerp voorzien van een rotonde.
De kruisingen met de Daal en Bergselaan en de Wildhoeflaan worden volgens het ontwerp
ook voorzien van een rotonde.
De Zuidelijke Randweg
Tussen Kijkduin en Escamp wordt onderzocht of ter hoogte van de Escamplaan een ongelijkvloerse kruising mogelijk is. De aanwezigen pleiten voor een status verandering van de weg
van een Regionale Hoofdweg naar een Stedelijke Hoofdweg, de heer Nuijten wil dit voorleggen aan de afdeling verkeer.
De Busbuffer
De volgende uitgangspunten zijn van belang:
- Minder hinder dan nu en geen nieuwe hinder,
- Veiligheid,
- Structurele hinder voor bewoners weegt zwaarder dan incidentele hinder voor passagiers,
- De plaatsen om in- en uit te stappen hoeven niet persé beide op de kop van de Kijkduinsestraat te liggen (kan bijdragen aan aanzienlijk minder busbewegingen).
Het is de bedoeling dat het Planteam de diverse door DSO en door de bewoners aangeleverde
varianten zal beoordelen en daarvoor regelmatig bijeen zal komen Tijdens de vergaderingen
van ROV zal daar melding van gemaakt worden.
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Acties/WVTTK
- B.O. HOUTWIJK heeft bezwaar ingediend tegen de plannen voor de nieuwbouw aan de
Oude Haagweg 42 – 46 in verband met een tekort aan parkeerplaatsen.
- NIEUW-WALDECK er is door het DB van de Commissie Loosduinen een brief geschreven aan de heer Sparreboom met een reactie op de plannen voor zelfbouwkavels op het
voormalige terrein van de Rimboejagers aan de Oude Haagweg.
- De presentaties over de NWHR, de Zuidelijke Randweg alsmede de busbuffer varianten
zullen met dit verslag worden meegestuurd.
22 september 2015
Notenbuurt: Het wijkberaad heeft contact gehad met gemeente en Van der Vorm Vastgoed
over de ontwikkelingen van de Gamma-locatie. Het gesprek ging over de bouwhoogte, vervuiling van de grond en Tony Cars. Op alle punten maakt het wijkberaad bezwaar.
De vervuiling heeft ook Houtwijk bereikt.
Nieuw-Waldeck: Het burgerinitiatief van mevr. L. Bevers is ontvankelijk verklaard door de
gemeente, zij zal binnenkort de Raadscommissie Ruimte toespreken. Zij doet verslag van de
situatie en de reden waarom op de voormalige scoutinglocatie niet gebouwd kan/mag worden.
De Commissie Loosduinen ondersteunt haar onder andere door een brief aan de wethouder.
Houtwijk: Het wijkberaad maakt zich zorgen over de parkeerdruk en het oplopend tekort aan
parkeerruimte door o.a. betaald parkeren in de wijk Leyenburg en de bouwactiviteiten op het
terrein van het HAGA-ziekenhuis.
De voortgangslijst van ROV wordt weer in ere hersteld om overzicht te houden op bouwplannen en de uitvoering daarvan. De wijkorganisaties wordt gevraagd informatie over lopende
projecten te delen met het secretariaat van de Commissie Loosduinen via email.
Acties/WVTTK
- De herinrichting van de straten rond het Mecklenburgplein bevindt zich thans in fase 2 het
hele plan bestaat uit 9 fasen en ligt ter inzage op het stadsdeelkantoor.
- ORAC’s zullen in 2016 geplaatst worden in Houtwijk
- De heer Appeldooren zal collega Nuyten vragen naar een reactie op een voorstel over de
snelheid op de Ockenburghstraat.
- De Commissie wordt gevraagd een brief te sturen naar de gemeente over de grote verschillen per project in informatievoorziening aan bewoners.
- De voorzitter zegt toe bij dhr. Sparreboom en dhr. Wijsmuller vragen te stellen over opzet
en uitslag van het gehouden buurtonderzoek m.b.t. de plannen van zelfbouwkavels.
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10 november 2015
Gasten: E. van Baarsel, Planteam busbuffer Kijkduin
Busbuffer Kijkduin: Er zijn een aantal varianten bedacht voor het verplaatsen van de busbuffer. Er is echter voor geen enkele variant voldoende draagvlak bij de bewoners. Het maken
van de keuze wordt dan ook overgelaten aan de politiek, de gemeenteraad.
Vragen en opmerkingen:
- De meningen verschillen over het gewicht dat aan diverse belangen wordt gegeven (bewoners/passagiers)
- Geeft in- en uitchecken kort achter elkaar een probleem?
- Wat is het belang van de HTM als de busbuffer nu al niet aan de eisen voldoet?
- Waarom de busbuffer zo dicht bij de duinen is er geen alternatief?
- Kan er een overdekte busbuffer komen zoals op Ameland?
- Het Deltaplein verandert dus meer bewoners ondervinden hinder?
- De beslissing over de busbuffer kan pas worden genomen als de bouwplannen concreter
worden.
Parkeerproblemen
In Houtwijk vooral een probleem rond het HAGA-ziekenhuis.
De variant van de blauwe zone in de Loosduinse Hoofdstraat gaat niet door.
Tijdens de herinrichting van diverse straten in de Notenbuurt is er een fors parkeerprobleem.
Voortgangslijst
Voor de voortgangslijst worden de wijken verzocht informatie te zenden aan de CL.
Het algemeen punt Visie Loosduinse Vaart heeft nog geen officiële status. Hier zal aan gewerkt moeten worden in 2016.
Acties/WVTTK
Bewoners/eigenaren in delen van Houtwijk moeten bij de verkoop van hun woning vermelden
dat de grond vervuild is.
Bewoners kunnen i.v.m. Bodemsanering een schadeclaim indienen. Hier geeft het Wijkberaad
(R. Meesters) informatie over en belangstellenden kunnen zich bij hem melden.
Binnen het stadsdeelkantoor vinden er enige personele verschuivingen plaats.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER
Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. W. van Elst

Portefeuillehouder vanuit het DB

mw. H.H.M. Weijs

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg

Plaatsvervangend lid

dhr. J. Hofker,

Wijkberaad Houtwijk

mevr. L. Gordijn

Wijkberaad Kom Loosduinen

mevr. P. Storm

Plaatsvervangend lid

mevr. J. van der Kooij

Wijkberaad Notenbuurt

dhr. A.J. Rooseboom *
mevr. N. Olvers **

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

dhr. H. de Valk

Bewonersoverleg Kraayenstein

dhr. L.J. Hofman *
mevr. W. Zee – v.d. Dool **

Plaatsvervangend lid

dhr. J. van der Kruk

Stadsdeelkantoor Loosduinen

dhr. F. Appeldooren

* in de loop van het jaar afgetreden
** in de loop van het jaar toegetreden
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Verslag 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 2015 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden met o.a.:


In iedere vergadering wordt door de leden (vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties) een overzicht gegeven van actuele ontwikkelingen en/of activiteiten in de eigen organisatie en wijken.

13 januari
Terugblik jaarwisseling.
Al met al was het een goede en rustige jaarwisseling met minder schade. Wel was er een toename van vuurtjes in drumvaten. Enkele opmerkingen:
- Op het Cantateplein & Mecklenburgplein waren wat ongeregeldheden.
- In Kraayenstein waren weinig vuurtjes, wel is veel gebruik gemaakt van vuurkorven.
- In Nieuw Waldeck waren door bewoners leuke activiteiten georganiseerd.
- In de Notenbuurt was het vuurwerk al vroeg in de avond begonnen. Ook op het Notenplein
is het rustig gebleven.
Inventarisatie agendapunten voor komende vergaderingen. O.a.:
- Buurthuis van de Toekomst
- Uitvoering van de Zorg (WMO)
- Ondergrondse Rest Afval Containers (Orac´s)
4 maart
Beleid en uitvoering Buurthuis van de Toekomst (BvdT)
Mevrouw A. van Evert van de gemeente heeft een toelichting gegeven. Tevens zijn aan de
orde gekomen:
 Wat maakt een accommodatie tot een potentieel BvdT?
Elke goed functionerende accommodatie/organisatie, die nu een monofunctie heeft (nl.
één bepaalde doelgroep die op één bepaalde manier wordt bediend, bijvoorbeeld een
sportvereniging of een zorginstelling) en die in potentie een multifunctionele accommodatie kan worden, kan BvdT te worden.
 Soms lijken organisaties BvdT te willen worden vanwege een leuke subsidie.
Mw. van Evert benadrukt dat aanvragen heel kritisch bekeken worden vanuit verschillende disciplines en dat na toekenning van de titel een vinger aan de pols wordt gehouden.
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 Komen er nog meer BvdT’s in het stadsdeel?
Als de BvdT’s, die nu nog in oprichting zijn, eenmaal operationeel zijn, is het stadsdeel
voldoende voorzien.
 Hoe wordt beoordeeld of na verloop van tijd de accommodaties nog altijd de titel verdienen en worden bewonersorganisaties bij de beoordeling betrokken?
De gemeente heeft nog niet een uitgewerkte vorm voor het monitoren en beoordelen. Bekeken zal worden of de gestelde doelen binnen de afgesproken termijn behaald worden en
signalen van bewoners tellen zeker mee.
 Welke ontwikkelingen zijn nog te verwachten?
Schoolgebouwen of delen ervan worden al steeds vaker ook door andere doelgroepen gebruikt. De verwachting is dat deze ontwikkeling zal doorzetten.
21 april
Beleid en uitvoering Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC’s)
Dhr. J.H. Kiestra, projectmanager ORAC’s bij de gemeente Den Haag geeft o.a. aan de hand
van een film, een toelichting. In de film wordt getoond wat het doel is met ORAC’s , namelijk
overlast voorkomen door, geoorloofd en ongeoorloofd, op straat geplaatste vuilzakken en volle kliko’s en volle vuilzakken langer dan wenselijk in huis of tuin.
GFT blijft apart opgehaald worden en voor grof vuil blijft dezelfde regeling gelden.
Een korte weergave van vragen die aan dhr. Kiestra zijn gesteld en zijn antwoorden.
 Waar in de straat worden de ORAC’s geplaatst en hebben bewoners invloed?
Een ORAC wordt maximaal 75 – 125 meter vanaf een woning geplaatst. Door het College
van B & W wordt een concept-plan vastgesteld. Dat concept-plan wordt op een informatieavond aan bewoners gepresenteerd die allen voor die avond persoonlijk een uitnodiging
ontvangen. Op die avond zijn concept-plan en tekeningen aanwezig. Bewoners krijgen na
die bijeenkomst zes weken de tijd om te reageren, om een z.g. zienswijze in te dienen.
Daarna wordt bekeken of daar ideeën voor locaties tussen zitten die beter zijn dan het oorspronkelijke concept. Tot slot stelt B en W het definitieve plan vast.
 Is er nagedacht over de relatie ORAC en de oudere bewoner? Grote flats met veel oudere
bewoners hebben nu soms alles goed op orde. Straks moeten deze ouderen veel verder lopen om hun vuilnis kwijt te kunnen.
Dit is een goed onderwerp om een zienswijze in te dienen over de plaatsing van de
ORAC.
 Hoe worden prioriteiten bepaald met betrekking tot de wijken waar ORAC’s geplaatst
worden? Er worden nu eerder ORAC’s geplaatst in wijken waar niet of nauwelijks overlast is, terwijl in wijken waar wel veel overlast is de ORAC’s pas later geplaatst worden.
Het College van B & W bepaalt dat. De locatiebepaling is het moeilijkste. Daarnaast vergt
de besluitvormingsprocedure nogal wat tijd.
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In de Notenbuurt zijn sommige straten al 6 keer opengebroken. De herinrichting i.v.m. de
invoering van betaald parkeren komt er aan . Kan een en ander worden gecombineerd?
Dat wordt zoveel mogelijk geprobeerd maar het wordt o.a. bemoeilijkt door het feit dat bij
elke actie weer een andere aannemer betrokken is.
Hoeveel handhavers zijn er?
Er zijn 175 handhavers.
Wordt de afvalstoffenheffing verlaagd als de vuilniswagen na plaatsing van ORAC’s minder hoeft te rijden?
Dhr. Kiestra kon hierop geen antwoord geven.

N.a.v. de discussie wordt besloten om een brief over de ORAC’s aan de gemeente te sturen
met daarin o.a. het verzoek om:
- de ORAC’s zo spoedig mogelijk te plaatsen;
- de CL en de bewonersorganisaties op de hoogte te stellen van de wijken en straten waar
plaatsing wel en niet zal plaatsvinden;
- rekening te houden met de reeds bestaande voorzieningen bij grote appartementsgebouwen;
- goede handhaving te regelen, omdat dat cruciaal is i.v.m. (meeuwen)overlast.
Project Ogen en Oren
Het project loopt nu zo’n drie jaar in de bewonersorganisatie Bohemen, Waldeck en Kijkduin
(BWK). Mw. Hogenkamp is te gast om een en ander toe te lichten. Zij was tot voor kort coördinator. Dhr. Marius Schoon vervult momenteel die rol.
Het project omvat een groep wijkbewoners die ogen en oren open houdt speciaal gericht op
de leefbaarheid in de wijk, zowel de fysieke leefbaarheid als de subjectieve beleving van bewoners. Zo mogelijk worden de ‘ogen en oren’ ook opengehouden voor o.a. sociaal maatschappelijke vereenzaming/isolement. Als de Ogen en Oren problemen signaleren, bellen ze
14070 of geven het langs andere weg aan de gemeente door.
Worden de resultaten van het project bijgehouden?
Resultaten zijn er, want de gemeente pakt zaken op, er wordt bijvoorbeeld beter gehandhaafd.
De resultaten worden niet geregistreerd, wel wordt er bewaakt of zaken veranderen. Als dat
niet het geval is worden ze aangemeld voor het activiteitenplan.
Worden bewoners ook gestimuleerd zelf zaken op te pakken?
Waar dat kan gebeurt dat inderdaad.
16 juni
Burenhulpcentrale (BHC)
Dhr. Groeneweg van de stichting VÓÓR vertelt dat de BHC een activiteit blijft van VÓÓR,
maar per 1 januari nauw samen gaat werken met PEP (Participatie Emancipatie Professionals)
onder de naam: BHC Doet! Den Haag. Op elk van de 12 servicepunten XL in Den Haag komt
ook een BHC Doet!
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Vrijwilligers van BHC Doet! zijn daar verantwoordelijk voor allerlei vrijwilligerszaken zoals
de vacaturebank en de particuliere vervoersdienst.
De BHC wordt nu ook opgenomen in de vacaturebank en men hoopt zo ook meer jongere
vrijwilligers te trekken. Het streven is dat vraag en aanbod verdubbelen. De vraag hoopt men
vooral te vergroten middels de vrijwillige huisbezoeken en via de ouderenconsulenten.
Mw. Cornets de Groot van de stichting VÓÓR geeft wat meer informatie over doel en opzet
van de BHC: vraag en aanbod van buren op het gebied van vervoer en kleine, eenvoudige
werkzaamheden te koppelen. Bij kleine werkzaamheden is te denken aan simpele computervragen, eenvoudige tuinwerkzaamheden, een stopcontact vastzetten of boodschappen doen.
Het gaat niet om klussen en opknappen van een kamer of woning.
De vraag kan komen van mensen die nog in hun eigen huis wonen, maar ook van bewoners
van verzorgings- en verpleeghuizen. Nu zijn de matches vaak eenmalig.
Het doel is ook langduriger matches tot stand te brengen en liefst ook matches die zich zonder
tussenkomst van de BHC voortzetten. Het streven is altijd om mensen aan elkaar te koppelen
die zo dicht mogelijk bij elkaar wonen, zeker als het om kleine en terugkerende klusjes gaat.
Bijvoorbeeld hulp bij het deponeren van vuilnis in een ORAC, als dat te ver lopen is voor
iemand.
Een succesvolle actie was de soepkar, een samenwerking tussen het wijkberaad NieuwWaldeck en de BHC. Met VÓÓR is nu overeengekomen dat er een bakfiets aangeschaft gaat
worden die ook door andere wijken gebruikt kan worden.
Van de vrijwilligers zijn de NAW gegevens bekend en in het geval van een match wordt altijd
nagebeld hoe de afspraak is verlopen.
15 september
Project “Loosduinen maakt werk van armoede”
Dhr. Buist van STEK (Stichting voor Stad en Kerk) vertelt dat het project zo’n 2,5 jaar geleden is
gestart. Het bleek dat armoede vaak te maken heeft met verlies. Verlies van bijvoorbeeld gezondheid, werk of naasten en dat de combinatie van een laag inkomen en een laag opleidingsniveau
een groot risicofactor is, zeker in combinatie met schuld. Laaggeletterdheid en andere handicaps
dragen bij aan het ontbreken van overzicht. Volgens de armoede- monitor van de gemeente Den
Haag zijn er in het stadsdeel 2100 huishoudens die met armoede kampen.
Het project had een aantal doelen:
 verbetering van de overheidsdienstverlening;


met professionals kennis vergroten over signalen, risicofactoren die op armoede wijzen, over
hoe die signalen op het spoor te komen en over hoe de mensen die het betreft te benaderen;



de armoede in Loosduinen zichtbaar te maken en in kaart te brengen hoe de diverse organisaties hun bijdrage kunnen leveren om deze te bestrijden;



de schuldhulpverlening in kaart te brengen;



voorlichting via o.a. bewonersorganisaties.
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Activiteiten/resultaten vanuit het project:
- Er is een tweedehandswinkel geopend: mensen kunnen er van alles kopen maar ook een luisterend oor vinden.
- Via de I-shop worden meer mensen verwezen naar de Voedselbank.
- Er zijn in Nieuw Waldeck kinderactiviteiten georganiseerd tijdens de feestdagen.
- De weggeefkast in de Henneberg.
- Cursussen ‘Koken uit het krat’ en de Wereldmaaltijd. Voor deze activiteit werd samengewerkt
met de Buren Hulp Centrale en zorgcentrum Houthaghe.
- In het project is met 60 armoede-huishoudens contact opgebouwd.






Wanneer wordt iemand als arm beschouwd? Gebeurt dat niet te makkelijk?
Je bent arm als, ook na alle besparende keuzes die mogelijk zijn, je inkomsten je noodzakelijke uitgaven niet meer dekken. Het aantal klanten van de voedselbank neemt toe. Je kunt alleen
klant worden, als je een aantoonbaar zeer laag besteedbaar inkomen hebt.
Wie zijn arm?
Mensen die ontslagen worden, mensen die scheiden, mensen wier uitkering lange tijd niet betaald wordt, ouderen met alleen AOW of met een klein pensioen die hun zorgvoorzieningen
als een rollator niet kunnen betalen.
Hoeveel mensen in armoede worden nu feitelijk bereikt? Zijn dat er maar 60?
Het project heeft met 60 huishoudens een contact opgebouwd, maar de voedselbank heeft
zo’n 100 klanten en bij het AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) komen per jaar 300
klanten met een financiële vraag. In andere activiteiten van VÓÓR wordt gelet op signalen
van mogelijke armoede en soms een beroep op fondsen gedaan.

Het project gaat door onder de naam ‘Loosduinen doet het”
Resultaten 2015 en plannen 2016 van Stichting VÓÓR
Mw. M. de Jong, manager Loosduinen Oost, en Mw. I. Bolhuis, manager Loosduinen West, zijn
aanwezig om toelichting te geven op de resultaten en de plannen.
In 2015 zijn er drie belangrijke ontwikkelingen die het werk van VÓÓR beïnvloeden:
* de participatiemaatschappij: de burger moet het zelf (leren ) doen i.s.m. zijn of haar netwerk
* de Civil Society: burgers moeten naar elkaar omkijken
*

de decentralisaties:
-

burgers met een zorgbehoefte van zzp1 – zzp 4 (zzp = zorgzwaartepakket) moeten zich nu
wenden tot de gemeente (WMO) i.p.v. tot de AWBZ

-

voor opvoed- en gezinsvragen zijn er nu in alle stadsdelen de Centra voor Jeugd en Gezin

-

de Wet Werken naar Vermogen vraagt van alle burgers (stappen richting) participatie.
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Speerpunten zijn op dit moment:
* Vormgeving van het serviceplein/I-shop in de Henneberg, waar meer privacy zal zijn voor de
bezoekers.
* Verandering van de werkwijze om bezoekers aan te zetten tot het zelf stappen zetten in de
richting van een antwoord op hun vraag of oplossing van hun probleem.
* Kwetsbare burgers:
- Ouderen:
- ontmoetingscentra voor dementerende ouderen
- opvang en ontmoeting voor eenzame ouderen
- respijtzorg voor mantelzorgers
- ondersteuning van initiatieven van vrijwilligers die betrekking hebben op deze doelgroep.
- Volwassenen:
- o.a. mensen zonder werk
- mensen met een psychiatrische aandoening ( in stadsdeel Loosduinen relatief sterk
vertegenwoordigd)
- mensen die leven in armoede.
* Samenlevingsopbouw:
Ondersteunen op vraag van vrijwilligers en (bewoners)organisaties. Een voorbeeld van het
laatste is een vraag om ondersteuning van vrijwilligers van het project Ogen en Oren (O en O)
in Bohemen, Waldeck en Kijkduin of een vraag over hoe overeenstemming te bereiken tussen
bewonersgroepen over plannen voor een speelplek.
Resultaten:
 Trajecten voor werkloze bewoners verlopen positief met veel aandacht voor sociaal ondernemerschap.


Op het serviceplein komt een goed vindbaar vrijwilligerspunt.



I.s.m. ROC Mondriaan wordt in wijkcentrum De Geest aan jongeren de mogelijkheid geboden
een traject ‘lerend werken’ te volgen. Dit moet jongeren met afstand tot school en werk over
de drempel helpen om (weer) naar school te gaan en een z.g. startkwalificatie (MBO-2) te behalen.
Outreachend jeugdwerk: jeugdwerk dat naar de jongeren toe gaat. Samen met politie en ouders wordt gewerkt aan oplossingen voor problemen. Deze samenwerking is in de afgelopen
periode gegroeid en beter geworden.
Het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren die niet of nauwelijks een netwerk hebben
waardoor het voor hen moeilijk is een stageplek te vinden.
Diverse initiatieven van bewonersgroepen zijn ondersteund. Het ging hierbij zowel om ouderen als jongeren en volwassenen.






In de uitvoeringsoverleggen met o.a. de bewonersorganisaties wordt door VÓÓR ook vaak verslag gedaan van activiteiten en resultaten.
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In het verleden kreeg de Commissie Loosduinen/WB ook een kopie van de kwartaalverslagen.
Deze zijn echter bedoeld voor de subsidiegever (gemeente). Stichting VÓÓR zal een vorm bedenken waarmee de Commissie Loosduinen periodiek inzicht krijgt in de ontwikkelingen/resultaten
van het lopende jaar.
Subsisdieverzoek 2016
De thema’s van 2015 blijven ook de thema’s van 2016.
Naast de eerder genoemde thema’s en inzet voor specifieke doelgroepen zal een belangrijke inzet
in 2016 te zien zijn op het signaleren van leerbehoeftes van bewoners, het maken van een overzicht van het bestaande leeraanbod en op het motiveren van bewoners om zich met behulp daarvan te ontwikkelen.
Een voorbeeld van een redelijk nieuw project, i.s.m. huisartsen, is het project ‘Welzijn op recept’.
De arts schrijft voor en medewerkers van VÓÓR kijken met de bewoner hoe uitvoering eraan te
geven.

3 november
Wijkprogramma’s
Mw. Heuseveldt (gemeente/sdk) geeft een toelichting op dit onderwerp. De voorliggende
concept-wijkprogramma’s zijn door de gemeente, in samenspraak met bewoners/instellingen
op gesteld en zijn richtinggevend voor de periode 2016-2019
Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in verschillende wijkprogramma’s rond 8 thema’s:
 jeugd en onderwijs
 werk en inkomen,
 wonen
 opvoeding en zorg
 bedrijvigheid
 sociale cohesie
 leefbaarheid en veiligheid
 buurtbetrokkenheid.
De jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen leggen vast welke prioriteiten worden opgepakt
en hoe ze worden uitgevoerd.
Opgemerkt wordt dat de inhoudelijke beoordeling lastig is omdat de wijkindeling die de gemeente hanteert niet overeenstemt met de werkgebieden die de bewonersorganisaties hebben.
Bijvoorbeeld:
* De gemeente kent (o.a. in de gemeentelijke wijkprogramma’s) als wijk Kraayenstein en
Vroondaal, maar Vroondaal valt niet onder het werkgebied van de b.o. Kraayenstein, maar
onder het werkgebied van de b.o. Kom Loosduinen.
* Bewoners van de gemeentelijke wijk Waldeck vallen gedeeltelijk onder de b.o.’s Nieuw
Waldeck, Notenbuurt en BWK (Bohemen, Waldeck en Kijkduin)
Gepleit wordt dan ook voor een duidelijke nuancering in de diverse programma’s, o.a. door
de beschrijvingen ook op buurtniveau in te vullen.
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Beleid en uitvoering Zorg
Voor dit onderwerp zijn aanwezig mw. Rothert van de gemeente en mw. Baggerman, voorzitter van het Haagse WMO-netwerk, ANBO Den Haag en COSBO Den Haag.
Mw. Rothert meldt o.a. dat er een onafhankelijke Kwaliteitscommissie Zorg ingesteld is door
het college en dat er op www.denhaag.nl een knop is ‘Tussen wal en schip’ met behulp waarvan rechtstreeks melding gemaakt kan worden van mensen die onterecht geen hulp krijgen.
Het WMO-netwerk stelt vast dat het aantal mensen voor wie dit geldt, stijgt. Het lijkt met
name te gaan om mensen met N(iet) A(angeboren H(ersenletsel) en beginnende dementie.
Mw. Rothert meldt verder dat veel zorgorganisaties lange tijd geen gegevens hebben geleverd, waardoor de eigen bijdrage niet is geïnd. Zorggebruikers worden daardoor soms met
hoge bedragen geconfronteerd. De gemeente zoekt naar oplossingen hiervoor.
De gemeente gaat nu aandacht besteden aan het meten van kwalitatieve resultaten.
Ook komt er een landelijke monitor waarin gemeentes met elkaar worden vergeleken.
Mw. Rothert laat een grafiek zien waarin het aantal casussen zichtbaar wordt dat bij de sociale
wijkteams binnen komt en hoeveel daarvan zijn afgehandeld, hetgeen wil zeggen dat in die
situaties adequate hulp is ingezet en bespreking in het wijkteam niet meer nodig is.
De sociale wijkteams beoordelen ook de aanvragen voor Maatwerk Voorziening Ondersteuning (MVO). Een MVO is evt. aan de orde als algemene voorzieningen (maaltijdservice, burenhulp, vervoer, deelname aan buurthuisactiviteiten) of andere voorzieningen onvoldoende
ondersteuning kunnen bieden.
De site www.servicepuntsociaal.nl is dé ingang naar verschillende vormen van hulp. Een aanvraag voor een voorziening op maat is bedoeld voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en
aanpassingen in huis. Advies op Maat gaat o.a. om aanvraag voor begeleiding (MVO).
Op de servicepunten (XL) kan hulp bij beide gevraagd worden evenals via 14070.
Beschermd wonen is ook een nieuwe taak voor de gemeente. Het gaat om opvang en begeleiding van mensen met een psychiatrische aandoening. Voorheen RIBW, nu WMO.
In de bestaande WMO voorzieningen zijn geen veranderingen aangebracht.
- Op de huishoudelijk hulp is niet bezuinigd. Aan achterstanden in behandeling van aanvragen wordt hard gewerkt.
- De Taxibus wordt nu door Connexxion uitgevoerd.
Mw. Baggerman heeft namens de ouderenbonden ook zitting in de cliëntenraad van de gemeente. De ANBO biedt onafhankelijke cliëntondersteuning i.h.k.v. de WMO en andere zorgregelingen. De ANBO werkt samen met de gemeente aan een brochure waarin meer informatie hierover staat en deze zal over ongeveer een half jaar voor burgers beschikbaar zijn op de
servicepunten XL.
Is vroeg signaleren een aandachtspunt?
Ja, daarom is ook het convenant met de huisartsen afgesloten. Thuishulpmedewerkers zullen
ook instructie krijgen, zodat zij meer gaan signaleren en melden.
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Is er iets te zeggen over welke voorzieningen door burgers worden gevraagd?
Al dergelijke gegevens zijn te vinden in de 2e kwartaalrapportage die aan de gemeenteraad is
gestuurd. De gemeente wil eigenlijk minder de aandacht richten op dit soort cijfers maar veel
meer op wat het de burgers oplevert aan zelfredzaamheid, aan langer thuis kunnen blijven
wonen.
Opgemerkt wordt dat het doen van kwalitatieve en kwantitatieve metingen van groot belang
is, want dat geeft aan aan welke voorzieningen de gemeente aandacht en geld geeft en of dat
ook de voorzieningen zijn waar de burgers behoefte aan hebben.
SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. H. van Gelderen

Portefeuillehoudervanuit het DB

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg

Bewonersoverleg Kraayenstein
plaatsvervangend lid:

mw. T. Zee
mw. J. Witsiers *
mw. M. van den Hoek **

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

mw. C. van der Kruit

Wijkberaad Kom Loosduinen
plaatsvervangend lid:

dhr. J.H. Bakker
dhr. S. Develing

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck en Kijkduin

mw. N. Spaans *
dhr. F. Boesten **

Wijkberaad Notenbuurt

dhr. A.J. Rooseboom *
mevr. N. Olvers **

Vereniging Wijkberaad Houtwijk
plaatsvervangend lid:

dhr. S. Bergmans
mevr. L. Gordijn

Loosduinse Ouderencommissie ***

mevr. R. van Rooij *

Stadsdeelkantoor Loosduinen

dhr. R. Wekker *
dhr. M. Molenkamp

*
in de loop van het jaar afgetreden
** in de loop van het jaar toegetreden
*** de Loosduinse Ouderencommissie is in de loop van 2015 opgeheven
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2013

Financiën

2014

Begroting Realisatie Begroting

2015

Realisatie Begroting

Realisatie

Huisvesting

13.000

15.000

5.000

4.200

4.500

4.200

Vacatiegelden

12.000

10.219

12.000

12.518

13.000

14.283

Secretariaat

30.000

32.950

30.000

30.847

31.000

30.192

Vergaderkosten Projectgroepen

650

227

1.200

249

600

254

Vergaderkosten CL

450

227

600

113

1.000

175

Notuleren

1.600

1.800

2.000

1.530

2.000

1.530

Onkosten DB

1.500

883

1.200

1.086

1.200

1.174

Porti

100

57

100

265

100

0

Kantoorbehoeften

100

0

100

0

100

0

Deskundigheidsbevordering

500

0

500

0

500

0

Bankkosten

250

108

250

125

250

132

Algemene kosten

500

380

1.000

268

1.000

170

Representatie

350

710

500

385

750

383

0

0

700

475

700

0

Nieuwjaarsreceptie

1.000

0

1.050

0

0

0

Website

1.000

272

500

137

683

203

Jubileum 90 jaar **

8.928

8.578

56.700

52.197

57.383

52.695

Teambuilding/Samenspraak

Jubileum 90 jaar ***

450
Totaal

71.928

71.860

** Extra subsidie
*** Rechtstreeks door gemeente betaald
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Toelichting:

Huisvesting

:

Dit betreft de werkplek van het secretariaat in het stadsdeelkantoor
(6 m2 à € 700,00)

Vacatiegelden

:

Dit zijn presentiegelden en 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 indien de vaste leden aanwezig zijn.

Secretariaat

:

De (all-in) salarislasten.

Representatie

:

O.a. kosten verbonden aan de kranslegging tijdens de dodenherdenking
op 4 mei bij het Loosduins monument en begraafplaats Westduin.
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