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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Commissie Loosduinen. Het jaarverslag geeft een
beeld van de activiteiten, die in 2017 hebben plaatsgevonden.
Het verslagjaar viel samen met een aantal gemeentelijke ideeën omtrent bouwen, waarbij burgerparticipatie ten volle tot haar recht kwam. Wederom en nog intensiever dan het jaar ervoor
werd er door de gemeente aandacht gevraagd voor het project “ruimte voor de stad”, ruimte
binnen Loosduinen, (de verdichtingsnota), de verdere ontwikkeling van de gebieden Kijkduin
bad en Kijkduin binnen en allerlei infrastructurele vraagstukken.
De ideeën van de gemeente strookten niet altijd met de burgerbelangen en door het nodige
‘verzet’, de burgerparticipatie, kwam de gemeente tot inkeer en werden plannen ingetrokken.
Uiteindelijk heeft de gemeente de participatie-maatschappij hoog in haar vaandel staan.
Bij de plannen en ideeën vanuit de gemeente, maar ook vanuit de burgers zelf werd de Commissie Loosduinen betrokken en heeft zij door te participeren in de diverse werkgroepen haar
steentje kunnen bijgedragen.
Voor het jaar 2018 moet de slogan worden: “Loosduinen is gewoon, doch bijzonder.”
De woorden “bruisend” en “buitengewoon” ben ik te vaak tegengekomen, maar gewoon bijzonder….is al apart genoeg!
Loosduinen kreeg meer aandacht en dat vertaalde zich ook in financiële steun vanuit de gemeente voor de diverse projecten binnen de wijken. Er is zelfs geld gekomen om de wijk
Kraayenstein in haar geheel, qua infrastructuur, aan te pakken.
Tijdens onze reguliere overleggen van het Dagelijks Bestuur hebben we bij verschillende vergaderingen wethouders uitgenodigd om over bepaalde zaken te praten die zich afspeelden in
Loosduinen. Voor bouwzaken hebben we regelmatig overleg gehad met wethouder Wijsmuller en met name op het gebied van verkeer en parkeren hebben we overleg gevoerd met wethouder De Bruijn.
De burgemeester, net aangetreden in 2017, heeft samen met de nieuwe stadsdeelwethouder
een kennismakingsbezoek gebracht aan Loosduinen. Bij deze gelegenheid was de voorzitter
van de Commissie Loosduinen aanwezig om aan beide ‘nieuwe’ bewindslieden een uitleg te
geven over de Commissie Loosduinen. Deze bijeenkomst vond plaats bij een belangrijk gebouw in Loosduinen: het museum.
Midden 2017 hebben we een bijeenkomst georganiseerd, waarbij allerlei geledingen zijn uitgenodigd om te praten over 6 thema’s, die door de Commissie van tevoren zijn opgesteld. Dit
resulteerde in het opstellen van een Manifest, dat met trots gepresenteerd is aan zowel het
College als aan de politieke partijen.
De nieuwe ideeën en verdere uitwerking hiervan zullen ook getoetst worden aan de partijprogramma’s (gemeenteraadsverkiezingen maart 2018) en partijen zullen bevraagd worden
in hoeverre ze hier aandacht aan willen en kunnen besteden.

In 2017 werd door de Commissie Loosduinen reguliere adviezen gegeven en daarnaast werd
gevraagd en ongevraagd advies gegeven over actuele onderwerpen.
Tevens is verschillende keren ingesproken in de vergaderingen van de gemeenteraad en
raadscommissies om de gemeenteraad het standpunt van de Commissie te laten weten.
Alle adviezen, overleggen en o.a. het manifest zijn terug te vinden op de website van de
Commissie Loosduinen.
De Commissie Loosduinen hoopt met haar inzet wederom een bijdrage te hebben geleverd
aan de (verdere) ontwikkeling van het stadsdeel Loosduinen en in het bijzonder aan haar wijken. We weten hoe moeilijk het is en soms is iets van een lange adem, maar de Commissie
Loosduinen zal haar bewoners blijven steunen waar zij kan.
De leden van de Commissie Loosduinen worden benoemd voor een tijdvak dat gelijk loopt
met de zittingsduur van de leden van de gemeenteraad. Daarom zal in 2018 de Commissie en
haar projectgroepen opnieuw worden samengesteld.
De voorzitter heeft voorgesteld om op zoek te gaan naar een nieuwe vergaderruimte; dit mede
i.v.m. het verhuizen van het stadsdeelkantoor in 2018.
Onder dankzegging aan de gemeente heeft de Commissie Loosduinen gebruik kunnen maken
van de trouwzaal in Loosduinen om haar vergaderingen op deze nostalgische plek te houden.
Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van alle leden van de Commissie Loosduinen en van het secretariaat en hen langs deze weg hartelijk dankzeggen voor
hun deskundige inzet tijdens het verslagjaar. Voor de leden, die niet terugkeren, hartelijk dank
voor jullie bijdrage gedurende de afgelopen 4 jaar.

Het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur is verder gegaan met het uitnodigen van gasten. Door het opmaken van
een gastenlijst op de website kunnen de afzonderlijke wijkorganisaties ook bepalen of ze willen aansluiten bij deze gesprekken. Het is 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 2018.
Uw voorzitter P. Wijsman
De samenstelling van het DB in 2017 was:
Pjer Wijsman
:voorzitter
Ineke Weijs
: secretaris en portefeuillehouder ROV
Wouter van Elst
: onafhankelijk opererend voorzitter ROV
Hans van Gelderen
: penningmeester en onafhankelijk opererend voorzitter WB
Herman v.d Muijsenberg
: algemeen lid en portefeuillehouder WB
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Overleggen van het Dagelijks Bestuur met Externen in 2017
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de CL ontvangt regelmatig gasten. Iedereen is altijd welkom
bij deze DB-bijeenkomsten. Aanmelden is gewenst bij het secretariaat. Dan worden agenda en
stukken toegestuurd. De gastenlijst en de verslagen van deze bezoeken staan op de website.
Datum

Gesprekspartners

Onderwerp

31 jan.

Mw. Cammelbeek, projectleider Kraayenstein

Kennismaken

14 febr.

Dhr. Van Drunen, bestuursadviseur weth.
Baldewsingh

Kennismaken, geen verslag

21 febr.

Mw. Schüler, cultuuranker

Cultuurplatform

14 mrt.

Dhr. Bottinga, bestuursadviseur weth. De
Bruijn

Kennismaken, geen verslag

21 mrt.

Dhr. Caprino, gebiedsregisseur DSO

Div. ontwikkelingen

04 apr.

Mevr. Lautenbach, ondernemer Naaste Buren

Woongroepen

09 mei

Dhr. Noordermeer, winkelgebiedsmanager
en dhr. Rodenrijs (voorzitter wc Loosduinen)

Winkelcentrum Loosduinen

16 mei

De Driehoek

23 mei

Mw. v/d Meijden, Ruimte voor de stad, dhr.
Voute, gemeente en mw. Koster, Bur. BGSV
Dhr. Bouwhof, projectontwikkeling Bouwstad

30 mei

Dhr. Keus, voorzitter Vroondaal

Kennismaken

06 juni

Dhr. Poelsma en mw. Glaudemans, DSO

Voorstellen straatnaamgeving,
geen verslag

22 aug.

Mw. Besseling, Erfgebied Oud Loosduinen

Onderzoek paviljoen-restaurant
bij molen.

12 sept.

Bezoek DB aan HMS (afvalverwerking)

Rondleiding

24 okt.

Dhr. Noordermeer winkelgebiedsmanager en
mw. Annaji (voorzitter wc Loosduinen)

Winkelcentrum Loosduinen, geen
verslag

31 okt.

Dhr. v/d Helm (VVD)

Periodiek overleg, geen verslag

07 nov.

Mw. van Leeuwen (DSO) & Ontwikkelcombinatie OHW

Ontwikkeling gebied Oude
Haagweg 4 - 36

14 nov.

Dhr. Kaashoek en dhr. De Wolde, STAAT
Bouwmanagement

Bouwplannen Parnassia Bloemendaal

21 nov.

Dhr. Van Asten (D66)

Periodiek overleg

28 nov.

Wethouder Wijsmuller en dhr. Caprino (gebiedsregisseur)

Bouwprojecten Loosduinen

19 dec.

Dhr. Noordermeer winkelgebiedsmanager en
mw. Annaji (voorzitter wc Loosduinen)

Winkelcentrum Loosduinen

19 dec.

Wethouder De Bruin

Actualiteiten

Toekomst Ontmoetingskerk
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Commissie Loosduinen (CL)
31 januari 2017
Plaatsing ORAC’s en maatregelen alternatieve inzameling
Na een inspreekster die haar zorgen uitspreekt over het deponeren van afval in ORAC’S en
onder andere de daarmee gepaard problemen voor ouderen, presenteren dhr. Van Coevorden
en mw. Slof, (beiden DSB Den Haag) het Huishoudelijk Afvalplan 2016- 2020.
Doel van het afvalplan is per jaar 20 kilo minder restafval per huishouden. Er worden niet
alleen ORAC’s geplaatst in het stadsdeel, maar ook andere maatregelen worden getroffen.
Textiel is het meest vervuilend; plastic komt op de tweede plaats. Uit onderzoek blijkt dat
meer mensen plastic apart houden als de gemeente het faciliteert. Daarom zal er per huishouden een nieuwe, oranje, container beschikbaar komen voor het verzamelen van plastic, blik en
drinkpakken.
Er is een pilot: waar ORAC’s overcapaciteit hebben één ervan geschikt te maken voor plastic.
Wethouder Van Engelshoven
Mw. Van Engelshoven, stadsdeelwethouder, is aanwezig vanwege haar vertrek als wethouder
in Den Haag. Zij zal opgevolgd worden door mw. S. Bruines, ook van D66.
De voorzitter vraagt mw. Van Engelshoven wat haar, na een aantal jaar stadsdeelwethouderschap, opvalt in het stadsdeel Loosduinen en wat ze de CL kan meegeven in diens contacten
met de politiek.
Bewoners hebben de aandacht weten te trekken van de Haagse politiek. Loosduinen is een
stadsdeel in beweging, zoals Ock, het openluchttheater en het popcentrum. Zij zouden beter in
beeld kunnen worden gebracht.
Over de groei van het aantal inwoners van Den Haag zijn wel wat vragen.
Mw. Van Engelshoven: het is een gegeven, dat de bevolking groeit en dat er een trek naar de
stad is. De stad heeft voor haar economie daar belang bij. In 2040 wordt verwacht dat Den
Haag 50 á 60.000 meer inwoners heeft en dat daarna de groei zich ook voort zal zetten. Belangrijk is dat er ook minder verdichte delen in de stad zijn met meer groen en ruimte. Den
Haag heeft die gevarieerde woonkwaliteit en scoort daarom, internationaal, hoog.
Evaluatie oud en nieuw
Dhr. Van den Broek (bureauchef politiebureau Loosduinen) wenst Loosduinen toe dat volgend jaar oud en nieuw als viering op de agenda zal staan.
Dit jaar was de voorfase rustig. Via Twitter en Facebook konden mensen vuurwerkoverlast
melden en de laatste dagen van december waren er 26 meldingen, meer dan de jaren ervoor.
Een nieuwe medewerker bij de politie is erg enthousiast over het gebruik van sociale media.
Er zijn 20 beheerders van buurtapps met wie overleg is. Met BPT´s is overlegd en zij zijn in
de oudejaarsnacht ook op straat geweest. In de nacht heeft de knijpwagen goede diensten bewezen. Groot afval kon daarmee worden weggeknepen en afgevoerd.
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Er was een brand in de Glenn Millerhof, 5 woningen zijn ontruimd geweest. Nieuw was dat 2
wijkagenten ook werkten in de oudejaarsnacht; een in Houtwijk en een rond het Cantateplein.
Er was ook veel aandacht voor de Burgemeestersbuurt. In de oudejaarsnacht was het druk. Er
waren veel vuurtonnen en op veel plekken werden dat gaande de avond grotere branden. Ook
waren er incidenten met zwaar vuurwerk maar alles bij elkaar is het rustig verlopen.
Openbaar vervoer/fietsersbond
- Over de Mient is een brief gekomen van wethouder De Bruin: de Mient moet opengebroken
worden vanwege rioleringswerk en zal heringericht worden om 75 parkeerplekken te realiseren, maar het fietspad blijft. De voorzitter zal de voortgang bewaken en relevante stukken
rondsturen. Gevraagd zal worden om meer duidelijkheid over de plannen om van bussen de
dienstregeling aan te passen en haltes te wijzigen.
- Het kruispunt Thorbeckelaan/Appelstraat zal ook worden aangepast i.h.k.v. de herinrichting
van de Mient.
- In het Florence Nightingalepark zal worden gebouwd. Er is een toezegging voor een voorlopige voorziening voor een fietsdoorgang.
- Voor buslijn 24 zijn plannen om deze na 22 uur niet meer te laten rijden.
- Bij de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) worden heel veel plannen op afstand
geproduceerd. Dit geeft wel wrijving. Vanaf 2018 staat in het programma van eisen voor
nieuwe aanbieders, dat bussen door de week tot 23 uur rijden, op zaterdag tot 22 uur en op
zondag tot 21 uur. De halte-afstanden worden ook groter in dat programma. In Rotterdam
krijgt het OV een impuls, in Den Haag veel minder.
- De hoeveelheid verkeer over de Wippolderlaan gaat toenemen. Dhr. Bianchi (fietsersbond)
roept ten slotte de aanwezigen op kritisch te zijn op nieuwe ontwikkelingen en hem te voeden met informatie.
Ontwikkelingen ondernemers
- De verwachting is dat na de zomer in Kijkduin gebouwd gaat worden. Er wordt sterk ingezet
op het vinden van oplossingen, die permanent zijn en niet alleen gelden voor de bouwperiode. Rond de bevoorrading bijv. wordt naar oplossingen gezocht waarbij de vrachtwagens
niet ’s ochtends beneden voor de wooncomplexen komen te staan.
- De ontwikkeling van het winkelcentrum Hildo Kroplaan loopt niet zoals gehoopt. Dhr.
Louwerens benadrukt dat iemand dergelijke ontwikkelingen moet trekken en dat daarvoor
het best iemand ingehuurd kan worden. Dat geeft continuïteit. In de Loosduinse Hoofdstraat
zijn hier goede ervaringen mee. Daar wordt nu eerst gekeken naar waar de ondernemers als
winkelcentrum naar toe willen i.p.v. snel de panden vol proberen te krijgen.
- De winkelcentra De Savornin Lohmanplein en Alphons Diepenbrockhof lopen goed.
- In het winkelcentrum Kraayenstein heeft Hoogvliet een impuls gegeven.
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Mededelingen Stadsdeelkantoor
Er wordt nagedacht over het opleiden van bewoners tot bestuurder t.b.v. een pool, waaruit
geput kan worden voor interim-bestuursleden.
Mededelingen Politie
Dhr. Van der Sleen is plaatsvervanger op politiebureau Loosduinen voor dhr. Van den Broek
en vanavond eveneens aanwezig om kennis te maken met de CL.
Dhr. Van den Broek schetst de ontwikkelingen binnen de politie sinds 1981: toen Gemeentepolitie ’s-Gravenhage met 1500 medewerkers, in 1994 Regiokorps Haaglanden met 5000 en
nu Nationale Politie met 50.000 medewerkers. Loosduinen vormt nu samen met Segbroek,
Scheveningen en Overbosch district B. Het districtsbureau zit in Scheveningen en er zijn
minder medewerkers dan voorheen voor de 4 stadsdeelteams en het districtrechercheteam. Er
komt een flexteam dat ingezet kan worden op actuele situaties. Er is veel aandacht voor samenwerking met de burgers. De 230 miljoen bezuinigingen hebben ook goede technische
ontwikkelingen meegebracht: functionele werkpakken en smarttelefoons, waar een agent bekeuringen mee kan uitschrijven, gegevens kan opvragen etc. Er is vertrouwen in de toekomst.
Voor de zomer zijn er 34 personen beschikbaar als strandpolitie voor de hele kust. Vanuit dit
bureau worden 3 personen voor de boulevard, de duinen en de parkeerplaatsen ingezet .
Wat verder ter tafel komt:
- In mei is in de Abdijkerk een toneelstuk over Margaretha van Henneberg.
- Basisschool De Eshof gaat in 2018 naar Vroondaal. Leerlingen uit Houtwijk kunnen niet op
andere scholen in de buurt terecht.
- In Kraayenstein start project Muurbloem: ouderenconsulenten bezoeken bewoners. Doel is
dat de bewoners meer contact krijgen met hun buren.
- Aan de M. Vrijenhoeklaan/Sportlaan wordt eind dit jaar begonnen met de werkzaamheden.
21 maart 2017
Wethouder Karsten Klein
De wethouder geeft een toelichting op belangrijke ontwikkelingen in zijn portefeuille, verantwoordelijk voor SEZH (Stedelijke economie, Zorg en Havens).
Gesprekspunten wethouder Klein:
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO)
- Met ingang van 2015 zijn veel elementen van de WMO overgegaan van het Rijk naar de
gemeente, gepaard gaande met forse bezuinigingen, o.a. 40% op de Thuiszorg. Voor de gemeente zijn 2015 en 2016 overgangsjaren geweest, waarbij de gemeente 45 miljoen euro extra beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor konden de bezuinigingen beperkt blijven.
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- Met de ervaringen van de afgelopen 2 jaar en rekening houdend met de kritische opmerkingen van de Rekenkamer (6 van de 7 aanbevelingen zijn overgenomen) geldt vanaf 2017 o.a.
een nieuwe manier van indiceren, waarbij i.s.m. de zorgaanbieder voor iedere cliënt een
zorgplan wordt opgesteld.
- De vastgestelde indicatie geldt in beginsel voor 5 jaar. Aanpassingen zijn mogelijk door het
indienen van een nieuwe aanvraag. De afhandeling van eenvoudige, met name elektronische, aanvragen gaat vaak snel.
- Afgelopen week is er in de gemeenteraad over dit onderwerp gediscussieerd en naar verwachting zal in april/mei het College komen met het beleid voor de periode ‘17 t/m ‘19.
Buurthuis van de toekomst (BvdT)
BvdT’s zijn gestart in 2013 en er zijn in Den Haag momenteel ongeveer 50 BvdT’s, die in
veel gevallen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijken, onder meer
door de organisatie van activiteiten en het ruimtelijk faciliteren voor wijkorganisaties.
Vraag: Is het bekend dat in sommige BvdT’s weinig wijkgerichte activiteiten plaatsvinden?
Is er ook controle op het functioneren van de BvdT’s en zijn er sancties?
Antwoord: De gemeente is voortdurend alert op een goed functioneren van de BvdT’s en
worden er maatregelen genomen bij niet functioneren. Dit gebeurt pas nadat goed overleg met
de organisatie heeft plaatsgevonden en gebleken is dat er geen structurele verbetering is.
Ontwikkeling winkelgebieden
De gemeente pleegt veel inzet op veel economische gebieden, met grote aandacht voor werkgelegenheid. Van groot belang is een goede branchering, hetgeen o.a. moet blijken uit een
winkelplan. In dit verband wordt gewezen op Het Haags Retailpunt, dat zich inzet om winkelgebieden in de stad te versterken, hen uit te dagen en in staat te stellen om verder te professionaliseren. Het Haags Retailpunt is een onafhankelijke organisatie voor (collectieve) retailers, vastgoedontwikkelaars, investeerders en andere professionals uit de ICT- en onderwijssector.
Buurt Preventie Team (BPT) Houtwijk
Dhr. Delneij is de nieuwe BPT-coördinator van het BPT in Houtwijk. Er zijn inmiddels 22
bewoners actief in het team en hij is blij met de goede samenwerking met de ketenpartners.
Hij zou het fijn vinden om (meer) overleg en samenwerking te hebben met andere BPT’s in
Loosduinen. Op stadsdeelniveau is maandelijks overleg over o.a. woninginbraken en signalen
van de BPT’s.
- Het BPT is op zoek naar financiën voor o.a. het updaten en uitbreiden van materiaal/communicatiemiddelen.
- Problemen met minder-sociale bewoners worden bekeken met o.a. de corporaties.
- Uitgekeken moet worden voor het ‘waterbed-effect’.
- Whatsapp-groepen hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel. Vanuit de politie
wordt bekeken in hoeverre er informatie-uitwisseling kan zijn tussen het BPT en de whatsapp-groepen.
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Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
Welzijn en Beheer:
De heer Jan Driessen, vertegenwoordiger van ANBO Den Haag en lid van WB, heeft met een
powerpoint-presentatie een overzicht gegeven van alle onderdelen van de ANBO. Van belang
is ook dat de ANBO Den Haag lid is van de deelraad WMO. De deelraad is onderdeel van de
Cliëntenraad Sociaal Domein. De deelraad WMO kan het college adviseren ten aanzien van
uitvoering van de WMO en het aankaarten van knelpunten.
Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
Er is gesproken over de coördinatie tussen de diverse bouwprojecten en er is een presentatie
gegeven over het project ‘Finest of Ockenburgh’; het project op de voormalige tennisbanen.
Er wordt/is een bouwlogistiek boekwerk gemaakt voor de ontwikkelingen Kijkduin binnen
per kwartaal.
Openbaar vervoer/fietsersbond
Dhr. Bianchi deelt mede:
- er is nog overleg gaande met wethouder De Bruijn over lijn 24;
- bij sommige haltes zijn bankjes met gaten; gevaarlijk voor kindervingertjes;
- er wordt gezocht naar een mogelijke uitbreiding van fietsstallingen; overleg met o.a. HTM;
- er is aandacht voor ruimteproblemen door toenemend gebruik van e-bikes en ‘bakfietsen’;
- er is een ster-route, van stad naar Wateringse veld;
- met provincie Zuid-Holland gesproken over diverse recreatieve fietsroutes;
- er komt mogelijk een groen-gele zone bij de winkels aan de Loosduinse Hoofdstraat;
- Loosduinen participeert ook in de ontwikkeling van het (aanpassen van) fietspad De Mient.
Winkelcentra/ondernemers
Dhr. Louwerens (vertegenwoordiger winkelcentra) meldt dat er hard gewerkt wordt aan een
rapport over de branchering in het nieuwe winkel- en horecagebied in Kijkduin-Bad.
Mededelingen Politie
- Gemiddeld liggen de criminaliteitscijfers in Loosduinen lager dan in Den Haag.
- Er is bijzondere aandacht voor de problemen door ‘babbeltrucs’.
- 25 maart is voor de Politie Social Saturday: men gaat dan in gesprek met wijkbewoners.
- Op de achterzijde van politieauto’s is door een sticker te zien tot welk bureau de auto hoort.
Mededelingen Stadsdeel
- Oriëntatiebijeenkomst Kraayenstein.
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Wat verder ter tafel komt
Regelmatig blijkt dat de CL niet of te weinig door de gemeente wordt geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen in Loosduinen.
Opgemerkt wordt dat actuele stukken iedere vrijdag zijn te vinden op de website Den
Haag/RIS. Wellicht dat het secretariaat van de CL dit als taak kan opnemen.
Dhr. Van der Helm, voorzitter van de raadscommissie Ruimte, adviseert om een brief aan het
presidium van de gemeenteraad te sturen met het verzoek om meer inzicht te krijgen in de
voor Loosduinen van belang zijnde stukken. Wellicht is het ook mogelijk om opgenomen te
worden in de digitale postmap.
16 mei 2017
Ontwikkelingen Molen de Korenaer
Zes en een half jaar geleden zijn dhr. Koolstra en dhr. Hirs molenaar geworden en hebben op
een molen in Schiedam gewerkt tot ze twee en half jaar geleden molenaar werden in Loosduinen. Zij hebben daarbij de voorwaarden gesteld, dat de molen veilig zou worden voor vrijwilligers en bezoekers en dat ze zouden kunnen malen. De gemeente heeft er hard aan gewerkt
om deze voorwaarden te realiseren.
Een van de doelen van de gemeente is jongeren meer informatie te geven over het ontstaan en
het doel van molens. De molenaars zouden daarom graag schoolklassen ontvangen in de molen en met de leerlingen graan malen en beneden in de schuur pannenkoeken bakken. Eerst
moeten echter de molen en de schuur geïsoleerd worden. Het stadsdeelkantoor stelt hiervoor
geld beschikbaar en leerlingen van het ROC voeren dit uit.
Het zogenaamde windrecht voor deze molen was vervallen, waardoor niet meer met de molen
rekening hoefde te worden gehouden bij beplanting en bebouwing. Het gevolg is dat er nu
hoge bebouwing vlakbij staat evenals hoge bomen en dat de molen niet bij iedere wind kan
malen. De molen staat in principe op een goede locatie, maar vangt weinig wind.
De provincie heeft de vijf molens met de slechtste windomstandigheden geselecteerd en subsidie beschikbaar gesteld om een plan te ontwikkelen hoe die omstandigheden te verbeteren,
hoe bijvoorbeeld de komende 20/30 jaar om te gaan met de bomen, die om de molen staan.
De molenaars vragen de CL hulp om ook bij de gemeente steun te krijgen voor een dergelijk
plan. De gemeente heeft al het beleid om de biotoop van de molen, zoals deze nu is, niet te
laten verslechteren. Een aantal moerascipressen is bijvoorbeeld naar Madestein verhuisd, omdat deze te groot zullen worden voor de molenlocatie. Door de bomen is de molen in de zomer ook slecht zichtbaar. Doel is ook de molen in alle seizoenen meer zichtbaar te maken.
Twee en een half jaar geleden is er op initiatief van het Erfgoedhuis (Provincie) een bijeenkomst geweest over de molenbiotoop waar ook bewoners aanwezig waren.
Met de inbreng van toen is het plan uitgewerkt en zal in juni tijdens een nieuwe bijeenkomst
worden gepresenteerd. Meer informatie bij het Erfgoedhuis.
Op de website van de molen kunnen al afspraken gemaakt worden voor rondleidingen, ook
voor de scholen. De molen draait en is open voor publiek op donderdag en zaterdag.
-9-

Er wordt meel verkocht uit Schiedam en het aantal thuisbakkers in het stadsdeel is gestegen.
De voorzitter dankt de molenaars voor hun uitleg en hun inzet voor de molen. Hij geeft aan
dat er in principe veel steun is voor ontwikkelingen rond de molen, maar dat het bericht van
de molenaars over het plan van de provincie wordt afgewacht, voordat de CL zich erover zal
uitspreken naar de gemeente.
Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
WB:
- Er komt eindelijk een scan over het functioneren van Buurthuizen van de Toekomst.
ROV:
- Er wordt gewerkt aan een voortgangslijst: per wijk worden alle lopende herinrichtings-,
ontwikkelings- en bouwprojecten/plannen geïnventariseerd en steeds geactualiseerd.
Wederom wordt gevraagd of de wijkorganisaties een stukje tekst kunnen aanleveren behorend bij het bouwproject (voortgangsverslag).
Openbaar vervoer/fietsersbond
- Bij de herinrichting Mient/ Appelstraat zijn Bewonersorganisatie Notenbuurt en CL nu ook
betrokken, evenals bij de klankbordgroep herinrichting Alberdastraat.
- Er komen fietspaden langs de Dedemsvaartweg, vergelijkbaar met die langs de Groen van
Prinstererlaan.
- 17 mei is er weer een Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – overleg.
- Er is contact met de HTM over fietsstalfaciliteiten bij de eindpunten en de haltes van lijn 2
en 3. Er staan te weinig nietjes. Klachten kunnen bij dhr. Bianchi worden gemeld.
- De gemeente Den Haag is niet blij met de verdeling van gelden tussen Rotterdam en Den
Haag door MRDH. Wethouder De Bruijn heeft in een overleg met de bewonersorganisatie
van BWK aangegeven dat bussen blijven rijden zoals nu.
- Er komt een lightrailverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland en sommige Haagse
partijen wensen ook een dergelijke verbinding van HvH naar Den Haag.
Ontwikkelingen ondernemers
- De nieuwe invulling voor Kijkduin-Bad zal een andere keer uitgebreid aan bod komen.
- Men is benieuwd naar het verloop van de zondagopening van het winkelcentrum Loosduinse
Hoofdstraat op de eerste zondag van de maand. Het plan is om per zondag een thema te introduceren. Volgens de winkelmanager was de eerste keer een succes. Niet alle winkels waren open. Er was een vrijmarkt voor Loosduiners.
- Volgens dhr. Louwerens is er een ‘revolutie’ gaande in de detailhandel. Het gaat bij het
winkelen steeds meer om de beleving. De detailhandel maar ook de grotere warenhuizen reageren vaak te laat op de ontwikkelingen.
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Mededelingen Stadsdeel
- Kritiek en ideeën voor het herinrichtingsplan voor de Dalen in Kraayenstein kunnen ook per
app doorgegeven worden.
- Het stadsdeelteam heeft zich in de Loosduinse Krant voorgesteld en de koffiekar- ronde geintroduceerd. Tijdens die ronde zijn er veel gesprekken gevoerd met bewoners over wat het
team zoal doet en kan betekenen en wat bewoners kunnen doen en betekenen.
- Er is een folder gemaakt met voorbeelden van participatie in het stadsdeel.
- Ergernis nr. 1 van bewoners is de hondenpoep. Er is een actie geweest om op plekken met
veel poep de achtergelaten poep duidelijk zichtbaar te markeren en op die plekken extra te
handhaven. Opgemerkt wordt dat door plaatsing van ORAC’s hondenpoepbakken niet moeten verdwijnen want hondenbezitters gebruiken de ORAC niet en gooien de poepzakjes op
straat.
Mededelingen Politie
- Er was een goede samenwerking met andere diensten rond het Turks referendum.
- Elke week wordt op de facebookpagina een bericht geplaatst over acties van de politie en
over kwesties waarover de politie meer informatie nodig heeft.
- Een keer per maand is er een presentatie aan BPT’s en app-groepen.
- Het aantal inbraken is gedaald naar ongeveer 15 per maand. Blijf alert!
- Criminaliteit via internet is wel enigszins gestegen.
- De Notenbuurt is een aandachtsgebied voor de politie. Er zijn relatief veel incidenten. Bewoners willen graag dat de situatie verbetert.
Stadsdeelwethouder mw. Bruines
Mw. Bruines is blij met de uitnodiging en wil graag vaker komen. Ze is nu 3 maanden wethouder. Tijdens haar studie geografie in Amsterdam is zij politiek actief geworden voor D66.
Na vele politieke functies is ze uiteindelijk wethouder geworden viereneenhalf jaar geleden in
Leidschendam-Voorburg. Ze had daar vergelijkbare portefeuilles als mw. Van Engelshoven:
economie, jeugdzaken en onderwijs.
Ze wil graag zorgvuldige besluitvorming in de gemeenteraad bevorderen, goed contact met
bewonersorganisaties ( b.o.’s) onderhouden , meedenken en signalen meenemen naar de vakwethouders.
De voorzitter legt uit dat, om beleid van de gemeente te kunnen ondersteunen en om te kunnen adviseren, de CL informatie nodig heeft. Om te beginnen informatie over onderwerpen
die nog in ontwikkeling zijn of alleen nog maar een idee of een gerucht zijn en waarover zij
kan meedenken/adviseren. Het gaat ook om grote projecten in het stadsdeel die van groot belang zijn voor haar inwoners en waar de CL op positieve wijze over wil meedenken.
Haar leden echter zijn vrijwilligers en hebben minder toegang tot informatie en minder tijd
om die toegang te verwerven. Er volgen voorbeelden van ontwikkelingen waar men niet van
op de hoogte was. De wethouder vraagt zich daarop af hoe dat dan te doen, de CL goed informeren, en hoe het vroeger ging.
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Vroeger, zeggen de aanwezigen, waren de lijnen korter, waren er minder ontwikkelingen tegelijk en bovendien is het aantal gemeentemedewerkers gegroeid en zijn er veel wisselingen
geweest.
Mw. Bruines ziet de CL als een ingang voor de gemeente en zij zal informatie doorspelen of
de juiste mensen op de hoogte brengen.
Vragen en opmerkingen van de aanwezigen:
- Het fietspad langs de kust verdient een voetpad ernaast en banken hier en daar. Kan de gemeente hierin iets betekenen richting provincie?
- Op de vraag aan mw. Bruines hoe zij tegenover cultuur staat en of bewoners of organisaties
haar kunnen uitnodigen voor speciale culturele gebeurtenissen antwoordt zij dat dat zeker
het geval is maar dat ze niet altijd zal kunnen komen.
Wat verder ter tafel komt
- Op 6 juli wordt de Voorjaarsnota inclusief financiële paragraaf besproken in de gemeenteraad (RIS nr. 296820). Dhr. Van der Helm pleit voor meer dan één inspreker, ook om naar
voren te brengen dat nu voor herinrichting van het andere deel van Kraayenstein ingesproken wordt maar dat ook Houtwijk en Nieuw-Waldeck achter stand hebben in het onderhoud
van de buitenruimte. Vanuit Nieuw Waldeck wordt bevestigd dat deze wijk door de gemeente als een kantelwijk wordt gezien en dat herinrichting van de openbare ruimte zou bij kunnen dragen aan het kantelen naar de goede kant.
- Tevens wordt aandacht gevraagd voor verbetering van het winkelcentrum Loosduinen om
het ook aantrekkelijk te maken voor bewoners van Vroondaal.
- Bestuursleden van BWK hebben vorige week een gesprek gehad met wethouder Wijsmuller
over de plannen voor het schoolgebouw aan de Narcislaan, het Wings-terrein, de Loosduinse
driehoek en de Bethelkerk. De procedures m.b.t. de Narcislaan zijn onduidelijk. Op het
Wingsterrein komen woningen maar waar moeten al die inwoners sporten?
- Er volgt een uitleg over de werkgroep rond de Waanzinnige Waldecktuin. Er ligt nu een
tekening van de gemeente, die niet overeenkomt met de ideeën van de bewoners. De werkgroep is er druk mee.

27 juni 2017 bijeenkomst/symposium
De Commissie Loosduinen heeft een bijeenkomst/symposium georganiseerd rondom 6 thema’s met het idee deze thema’s ‘te vertalen’ naar de toekomst toe met hoe Loosduinen hier in
staat, naar kijkt en (hopelijk) de thema’s gerealiseerd krijgt. Om een breed draagvlak te krijgen zijn er mensen uitgenodigd, die vanuit hun professie c.q. interesse een bijdrage kunnen
leveren. Politieke partijen zijn benaderd en een aantal afgevaardigden zijn gekomen en hebben deelgenomen aan de verschillende discussies.
Aanwezig waren maatschappelijke organisaties, mensen van het stadhuis en het stadsdeelkantoor en een aantal vrijwilligers uit de diverse wijken. Zoals reeds aangegeven: een gemêleerd
gezelschap.
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De thema’s die besproken zijn:
1. Openbare Ruimte
2. Ouderen
3. Veiligheid
4. Jong in Loosduinen
5. Cultuur
6. Sociale Cohesie.
Binnen deze thema’s heeft de CL enkele stellingen geformuleerd waar de werkgroepleden
over konden praten en hen is tevens gevraagd om met aanbevelingen te komen.
Deze aanbevelingen zijn genoteerd en samen met foto’s en overzichtstekeningen, gemaakt
door een sneltekenaar, gepresenteerd als het Manifest 2018 en verder Loosduinen als bruisend
stadsdeel met aandacht voor de toekomst!
Bij het thema openbare ruimte kwam naar voren:
- Houd aandacht voor de verdichting; bouw niet alles dicht binnen Loosduinen. Uiteindelijk
zijn wij ‘de groene longen’ voor een groot gedeelte van Den Haag en dit groene stadsdeel
willen we graag blijven. Dit verdient heel veel aandacht!
- Bebouwing betekent ook extra parkeerdruk en probeer dit in gezamenlijk met het te bouwen
object op te lossen. Laat de infrastructuur niet als sluitpost achter in de boeken. We hebben
hier te veel narigheid van ondervonden.
- Los het achterstallige onderhoud op en laat niet alles oplopen. De prijs, die dan betaald moet
worden, is vele malen hoger.
- Extra impulsen voor het Loosduinse Hoofdplein en houd Loosduinen bereikbaar voor iedereen!
Bij het thema ouderen kwam naar voren:
- Het groepswonen is erg ‘hot’ en men wil dit graag gefaciliteerd zien. Er ontstaan steeds
meer woongemeenschappen, die op zoek zijn naar een geschikte woonruimte.
- Erg belangrijk is ook, dat vrijwilligersinitiatieven, die ouderen ondersteunen, gefinancierd
blijven. Een voorbeeld is het ‘buddy-project’. Dit loopt geweldig en verdient niet alleen de
aandacht, maar ook de financiële ondersteuning en zo zijn er nog veel meer projecten.
- Loosduinen vergrijst, maar aandacht voor deze doelgroep is en blijft erg belangrijk. Maak
huizen meer senior-vriendelijk en maak, indien noodzakelijk, aanpassingen en houd het betaalbaar.
- Informatie waar ouderen hulp kunnen krijgen; informatie over het beschikbare aanbod, in de
breedste zin van het woord, moet voldoende toegankelijk zijn.
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Bij het thema veiligheid kwam naar voren:
- Het project ‘ogen en oren in de wijk’ loopt erg goed en we willen meer van deze projecten;
faciliteer en stimuleer dit soort projecten.
- Meer aandacht voor voorlichting en preventie. Men name naar de kwetsbare bewonersgroepen toe is dit erg belangrijk.
- Bij nieuwbouwprojecten: zorg voor goede verbindingen en sluit ze snel aan op bestaande
netwerken. Mensen moeten het gevoel krijgen: Ik ben welkom en hoor erbij!”
- Houd het groen op sommige plekken laag; dit vergroot de sociale veiligheid.
- Een (extra) aanpak voor verwarde personen en over-bewoning. Niet alleen signaleren, maar
ook aanpakken en oplossen.
Bij het thema Jong in Loosduinen kwam naar voren:
- Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren. Doe goed onderzoek en neem niet
aan dat dit soms leidt tot totaal verkeerde aannames en inschattingen.
- Meer aandacht voor de interesse van jongeren en geef hier ruimte aan.
- Belangrijk is om de mediawijsheid en de evt. negatieve gevolgen van deze media duidelijk
te belichten en vergroot de kennis op dit gebied. Niet alles is rozengeur en maneschijn!
- Maak het bestaande aanbod voor jongeren beter zichtbaar en toegankelijk. Indien nodig,
nodig de jongeren eens extra uit.
Bij het thema cultuur kwam naar voren:
- Houd de cultuur in Loosduinen laagdrempelig. Toegankelijk voor de doelgroepen en houd
het aanbod op niveau.
- Versterk de talentontwikkeling in Loosduinen. Probeer mensen te enthousiasmeren in hun
kunstzinnige ontwikkelingen.
- Het culturele erfgoed van Loosduinen moet niet alleen behouden blijven, maar ook duidelijk
in de herwaardering op de kaart gezet worden. Een aantal historische elementen met elkaar
verbinden tot een groot parelsnoer. Vele pareltjes zijn te vinden binnen Loosduinen, nu alleen nog ‘vastsnoeren’!
- Probeer in samenwerking met andere projecten en objecten een soort cultuurhuis op te zetten. Een fysieke ruimte waar plaats is voor kunst en cultuur. Een multidisciplinaire opzet
vertaald in een gebouw.
Bij het thema sociale cohesie kwam naar voren:
- Wij willen niet alleen meer samenwerken, maar weet men van elkaars activiteiten, zodat we
elkaar kunnen versterken.
- Probeer een stadsdeel-breed netwerk op te zetten juist om deze sociale cohesie te vergroten.
- Er is meer verbinding nodig tussen de verschillende doelgroepen en de verschillen wijken.
Verbind verschillende culturen c.q. leefstijlen met elkaar; geef hier ruimte aan en steun ons
politiek hierin.
- Stimuleer de vrijwillige inzet!
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Het zijn 6 thema’s met pakkende titels en inhoudelijk stevig neergezet. Hierbij hoopt de CL
dat de politiek zich hierin zal herkennen en onderdelen in soortgelijke bewoordingen opneemt
in de politieke partijprogramma’s. Natuurlijk moeten politieke keuzen gemaakt worden en de
CL denkt dat als u dit leest, het geld dat we vragen zeer zeker op zijn plaats is.
10 oktober 2017
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en doet enkele mededelingen:
- Bestuurswisseling bij Kom Loosduinen, de nieuwe voorzitter heet de heer T. Zaat. Mevr.
Weijs treedt terug van bestuur Kom Loosduinen. Zij is geen lid meer van CL en ook niet
meer van Dagelijks Bestuur (DB).
- 28 november is de laatste CL-vergadering in de trouwzaal van het stadsdeelkantoor. In 2018
zullen de vergaderingen van de CL in de Abdijkerk plaatsvinden.
- Kraayenstein 1 (de Dalen): extra geld is beschikbaar. Er zijn leuke suggesties voor het opknappen van de wijk. Ook voor Kraayenstein 2 (de Brinken) is mogelijk extra geld.
- Voor de vergadering van 28 november is wethouder Revis uitgenodigd. Ook mevrouw
Cammelbeeck, projectleider Kraayenstein, is uitgenodigd om de plannen van Kraayenstein 1
(de Dalen) toe te lichten. Er is oppositie en belangrijk is goede communicatie naar bewoners.
- 30 september was het “Geluid van Loosduinen”.
- Evenement “Loosduinen gaat los” van 8 tot en met 12 november. Informatie volgt nog.
Eindbijeenkomst is op 12 november bij de Internationale School.
- Bewonersbrieven worden voortaan digitaal naar DB gestuurd, voor verspreiding onder bewonersorganisaties.
- Bijeenkomstenlijst CL staat op website van CL, daar staat ook wie er naar de verschillende
bijeenkomsten gaat.
De Zandmotor
De heer Van der Valk (werkzaam bij Deltares) geeft een presentatie over de Zandmotor.
Er is verschil in beheer van strand tussen Westland en Den Haag. Bij Westland zijn de duinen
rijkelijk begroeid, bij Den Haag nagenoeg niet. Dit heeft te maken met het erg intensief
schoonhouden van strand en duinen, waardoor natuurlijke groei wordt afgeremd. Bij Den
Haag is recreatie belangrijk. Er wordt in Den Haag veel op het strand gereden; dit is slecht
voor de ontwikkeling van het strand en duin.
Nieuw is een app: voorspelbaarheid zwemveiligheid. www.dezandmotor.nl geeft veel informatie. Na de presentatie waren er enkele vragen:
- Deze app is heel interessant en ook goed bruikbaar voor politie. Wanneer is de app beschikbaar? Dhr. Van der Valk zal de teamchef informatie toesturen.
- Bij volgende CL vragen aan wethouder Revis waarom Den Haag het strand zo schoon wil
houden waardoor er te weinig begroeiïng op de duinen plaatsvindt.
- Tevens vragen of er borden kunnen worden geplaatst met info over de app, is voor zwemveiligheid belangrijk. Geopperd wordt een lichtkrant met actuele informatie.
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Nieuws uit WB/ROV-vergaderingen
WB:
Voornamelijk gesproken over subsidieverzoek 2018 van VÓÓR Welzijn. Op basis van wijkprogramma’s 2017-2019 wordt een offerte gemaakt. Het is een dynamisch document. Er kan
nog over worden gesproken, Vanuit het stadsdeelkantoor kan gestuurd worden als er vanuit
de wijken belangrijke punten naar voren worden gebracht.
ROV:
- Voortgangslijsten zijn bijgewerkt.
- Mw. Besseling heeft presentatie over paviljoenrestaurant, gepositioneerd bij de Loosduinse
molen, gegeven.
Mededelingen Stadsdeel
- Wijkprogramma’s worden individueel besproken met de wijkorganisaties; dank voor reacties.
- 12 oktober: bijeenkomst met wethouder Baldewsingh; alle bewonersorganisaties zijn uitgenodigd.
- Winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof in Waldeck is genomineerd voor schoonste winkelcentrum van Nederland, staat in de top 10.
Mededelingen Politie
- Gebiedsscan: met Bits (Buurtinterventieteam) en Whatsapp-groepen gesproken; is veel uitgekomen. Politie gaat nu scan opmaken. Wijk dichter bij politie/politie dichter bij de wijk.
- In hoeverre te koop aangeboden auto’s op straat aan te pakken? Politie gaat hier extra aandacht aan besteden.
- Waren er in de zomerperiode meer woninginbraken? Politie: Dit is inderdaad het geval geweest. Er is veel gesurveilleerd en ook Bits hebben gekeken. Relatief veel inbraken in
Houtwijk, nu is aantal weer gedaald. Veel inbraken in huizen waar dagen ervoor een caravan
of camper voor de deur stond.
- Wordt er altijd aangifte gedaan? Politie: aangiftebereidheid is niet gedaald. Mensen zijn
makkelijk met hun spullen, laten deze zichtbaar achter. Bij diefstal uit de auto wordt niet altijd aangifte gedaan. Bij woninginbraak wordt wel altijd aangifte gedaan.
Mededelingen Fietsersbond
- Schweitzerlaan: halte weer geopend. F. Nightingalepark: fietspad weer geopend.
- Zee-Zweth-route nu mee bezig; begin maart 2018 worden bruggen vervangen.
- Kap. Meereboerweg fietspad wordt geasfalteerd.
- Vinkenlaantje: van klinkerweg naar asfalt.
- Frequentie buslijnen blijft hetzelfde, herinrichting Mient gaat door.

- 16 -

Wat verder ter tafel komt
- In juni heeft de CL een symposium georganiseerd. Ideeën zijn verwoord in een manifest.
Het manifest zal worden gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Een bloemlezing uit
het manifest is aan de politieke partijen gestuurd. Hopelijk zien we er iets van terug in programma’s van politieke partijen.
- Kijkduin Binnen: de Internationale school is aan het bouwen. Ook tegenover de school zal
worden gebouwd; het wordt drukker op dit punt (Wijndaelerweg). Met hulp van de wegbeheerder is een logistiek boekwerk gemaakt. Kavelverkoop Schapenatjesduin van start.
- Waanzinnige Waldecktuin: eerste stappen zijn gezet; de hobbykas is geplaatst. Nu moet de
schop in de grond, eind van het jaar meer.
- Heeft de projectontwikkelaar de plannen Ontmoetingskerk ingetrokken? Er is uitgebreid
gesproken met projectontwikkelaar. Naar voren is gekomen, dat communicatie met bewoners niet goed/voldoende is geweest. Onbekend wat er gaat gebeuren!
- Op de kaart van Loosduinen is niet duidelijk wat de grenzen van de wijken zijn. Op verschillende kaarten worden verschillende grenzen aangehouden. Wat hoort bij Kraayenstein
en wat bij Kom Loosduinen. Hierover is de bewonersorganisatie Kom Loosduinen met bewonersorganisatie Kraayenstein in gesprek.
- Bethelkerk: Wethouder Wijsmuller heeft initiatief teruggenomen; nu 5 maanden de tijd om
te kijken of er een sociaal maatschappelijke instelling is, die interesse heeft.
- Parkeerprobleem Houtwijk-Oost, druk is 105%. Gemeente heeft nu mogelijkheid om betaald
parkeren door te voeren (eventueel zonder overleg). Klein gebied in Houtwijk heeft groot
parkeerprobleem, groot gebied heeft klein/geen parkeerprobleem. Echter, metingen zijn nu
niet zuiver, omdat er veel bouwactiviteiten zijn. Verder is er ook sprake van het waterbedeffect (auto’s worden geparkeerd door bewoners uit andere wijken). Als CL blijven we praten
met de wethouder, zolang mogelijk vrijhouden van betaald parkeren.
- Update Azivo-gebouw. Origineel gebouw blijft, maar het wordt waarschijnlijk hoger.
- Connexxion terrein: meerdere partijen bieden, bestemming is industrie. Wel rekening houden met combinatie industrie/wonen/sociale woningbouw.
28 november 2017
Gast: Dhr. Boudewijn Revis, wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en
Buitenruimte
Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en in het bijzonder wethouder Revis.
- Voor de CL van 30 januari wordt een verkiezingsdebat georganiseerd.
- Het groen/geel parkeren is ingevoerd bij de Loosduinse Hoofdstraat.
- Evenement Loosduinen gaat los is geweest.
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Wethouder Boudewijn Revis
De voorzitter geeft een korte inleiding over Loosduinen, waarin vragen
zijn opgenomen over de onderstaande onderwerpen.
Groen in Loosduinen:
Loosduinen heeft de groene longen van de stad. Dit willen we graag zo
houden, maar er is veel bomenkap door allerlei bouwprojecten. Communicatie hierover is niet altijd goed. Van het geld dat in het Bomenfonds komt van in Loosduinen gekapte bomen zou de voorzitter graag
zien dat dit geld geoormerkt wordt voor bomenplant in Loosduinen.
Er is een Groen-agenda voor de stad die is vastgesteld vóór de Ruimte
voor de stad agenda. Groen is dus uitgangspunt. We zijn streng met uitgeven kapvergunningen, zowel voor particulieren als voor bouwprojecten. Wat betreft de bomenplant kunnen er
plekken worden doorgegeven waar het wenselijk is dat er in Loosduinen bomen worden geplant. Er is veel kennis over bomen in Den Haag. Daarom is ook bekend welke bomen gevoelig zijn voor ziekten en welke veel onderhoud vergen.
Inrichting Loosduinse Hoofdplein:
De voorzitter geeft aan dat Vroondaal in ontwikkeling is, ook Kijkduin Bad, het zou heel
goed zijn als nieuwe bewoners en bezoekers gaan winkelen bij het Loosduinse Hoofdplein.
Dit plein moet wel worden opgeknapt. Dhr. Revis geeft aan dat een goede opknapbeurt van
het totale plein belangrijk is. Voorzitter vraagt wat er verlangd wordt van de Commissie
Loosduinen en bewonersorganisatie Kom Loosduinen? Belangrijk is een goede probleemanalyse. Onderzoek: leegstand, klantenterugloop, activiteiten van de winkels, duidelijk moet
worden wat het echte knelpunt is. Bewonersinbreng is hierbij noodzakelijk, maar het stadsdeel is het eerste aanspreekpunt dus vraag hulp bij de stadsdeeldirecteur, dhr. Benthem en ook
de wethouder van het stadsdeel, mevr. Bruines.
Voortgang Kraayenstein:
De voorzitter geeft aan dat er veel moeite is gedaan voor Kraayenstein 1, de Dalen en 2, de
Brinken. Voor deel 1 is veel geld beschikbaar. Deel 2 staat nu goed op de kaart. Waar staan
we nu met deel 1 en 2? Wethouder Revis geeft aan dat het belangrijk is dat bij het opknappen
de gemeente samen optrekt met de bewoners, zoals bij deel 1. Er zijn overleggen met bewoners geweest, nu inventariseren en zaken verder afspreken, alles binnen de marges.
De bewonersorganisatie Kraayenstein wil al starten in het najaar; als het niet in één keer kan,
dan graag al starten met een deel. Goede communicatie is belangrijk; zeker als de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd!
Loosduinse Vaart:
De voorzitter zegt dat de CL een herziene visie over de Loosduinse Vaart heeft gemaakt. Wat
zijn de ontwikkelingen, wat kan er met de visie gedaan worden? Dhr. Revis vindt het goed dat
de CL zelf initiatief heeft genomen. Uiteindelijk moet er wel een plan komen, structuurvisie,
uitwerking voor agenda voor de stad. Het moet op de agenda van het College komen. Bij een
nieuw College zou het een punt moeten zijn. Dan moet het al wel in het College-akkoord
staan. Voorzitter geeft aan hier weer aan te gaan werken.
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Schoon strand:
Doordat het strand zo goed wordt schoongehouden is er weinig plek voor duingroei. In het
Westland wordt een andere methode toegepast en hier is wel duinengroei. Dhr. Revis geeft
aan dat de stranden bij Scheveningen en Kijkduin zwaar belast zijn met vuil. Schoonhouden is
daarom belangrijk. Maar de Beachcleaner moet niet te dicht bij de duinvoet komen. Hij geeft
aan dat hij hiernaar laat kijken.
- Vanuit de Fietsersbond kwam de vraag over het ontvangen van juiste informatie. De bond
wordt bij veel zaken betrokken maar niet bij opbreekwerkzaamheden en rioleringswerken.
Dhr. Revis zegt dat er een Bureau Bereikbaarheid is opgericht. Hier wordt gekeken naar
werkzaamheden in de stad, en gezorgd dat niet overal tegelijk opbrekingen zijn. Informatie
is beschikbaar.
- Bewonersorganisatie Nieuw Waldeck geeft aan dat ook in deze wijk geld nodig is voor opknappen van de buurt. Dit heeft het College erkend, maar er is (nog) geen budget. Is het mogelijk om het onderhoudsbudget te verhogen, zodat in gedeelten de wijk wordt opgeknapt?
Dhr. Revis zegt dat het goed is om aandacht te vragen. Onderhoud van wijken staat op de
agenda, maar wees geduldig. Ook Nieuw Waldeck komt aan de beurt.
- Wijkberaad Houtwijk heeft ook een vraag over opknappen van de wijk. Onder andere over
het Azivo-gebouw en het terrein eromheen. Wat kan de gemeente doen? Dhr. Revis zegt dat
de mogelijkheden beperkt zijn. De gemeente kan wel de eigenaar aanschrijven, maar zolang
het gaat om een privaat eigendom kan de gemeente weinig doen. Alleen een gesprek aangaan en met zachte drang aandringen op!
- Wijkberaad Kom Loosduinen vraagt waarom de bomenrij bij de Madesteinweg is verwijderd. Hierop geeft de wegbeheerder van de gemeente antwoord: het gaat hier om een herinrichting, het verbeteren van het parkeren bij de sportvelden. Er is helaas een periode overheen gegaan, voordat er actie werd ondernomen. Dit is nu aanstaande.
Nieuws uit WB/ROV-vergaderingen
WB:
- Uitleg over de onderhoudsplannen van het groen. Voorlichting bewoners moet beter.
- Uitleg over de Buurthuizen van de Toekomst; met name het functioneren. Er wordt een scan
gemaakt.
- Over de ‘Communitybuilder’ is gesproken en de vraag is: ”Heeft het zin deze aan te stellen
voor 1 jaar?”
ROV:
- Presentaties over oplaadpalen elektrische auto’s, herstel van groen Wijndaelerduin en over
herinrichting Machiel Vrijenhoeklaan.
- De voortgangslijsten zijn bijgewerkt.
- Het uitvoeringsprogramma is bekeken en goedgekeurd.
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Mededelingen Stadsdeel
- De verhuizing van het stadsdeelkantoor is gepland 1e kwartaal ‘18. Bep. items uit trouwzaal
gaan naar het museum Loosduinen.
Mededelingen Politie
- Het is de laatste tijd druk geweest, onder andere door een reorganisatie.
- Gebiedsscan gemaakt met BIT- en Whats-appgroepen, scan wordt nog verder uitgewerkt.
- Er is een rondleiding geweest bij de Internationale School.
- Vanuit wijkberaad Houtwijk komt een vraag over surveilleren parkeerterrein achter Azivogebouw.
Mededelingen Fietsersbond
- De van Zee tot Zwethroute: hier gaan binnenkort bruggen veranderen.
- Fietsweek is geweest met veel activiteiten; o.a. dankzij het wegbeheer is een Zingbord geplaatst op het Strausspad.
- Opvallend meer verkeer op Escamplaan! Waarom weet men nog niet.
- Er is budget aanwezig om fietsonvriendelijke situaties op te lossen.
Wat verder ter tafel komt
- Het economisch perspectief bij Kijkduin wordt in kaart gebracht; dit gebeurt in overleg met
het stadsdeelkantoor.
- Kom Loosduinen: graag aandacht voor de juiste namen van bestuursleden van de Kom op de
website van de Commissie. Mogelijk moet alles herzien worden?
- Kraayenstein: er is in het kader van sociale cohesie een plan voor ontsteken van lichtjes in
boom in Kraayenstein. Stadsdeeldirecteur geeft aan dat bij een goed plan er geld beschikbaar voor is.
Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Hij geeft aan dat het een mooi jaar is
geweest en vraagt eenieder om Loosduinen ‘op de kaart te blijven zetten’.
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Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
In het jaar 2017 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden.
24 januari 2017
Aanpassing tramhaltes Burg. Hovylaan en Loosduinse Hoofdstraat
Dhr. Van Es (DSO gemeente Den Haag, afd. verkeer), legt uit dat de toegankelijkheid van
beide haltes al een tijd onderwerp van overleg en van onderzoek zijn. Omdat de Loosduinse
Hoofdstraat een winkelstraat is, zijn beide haltes blijven bestaan en zijn ze niet samengevoegd.
De halte Burg. Hovylaan is geschikt gemaakt voor de nieuwe Avenio voertuigen. Het doel is
de halte ook toegankelijk te maken voor minder validen en voor reizigers met een kinderwagen.
Op een ideaal toegankelijk halte zijn er gelijkvloerse ingangen en blindengeleide lijnen, is er
een minimale spleetbreedte, een breed perron, een oploop van 5 mtr. en is het horizontale deel
van het perron 36 mtr. lang.
In het huidige ontwerp wordt de halte 30 mtr. en dus langer, wordt de oploop bij de zebra 4
mtr. wat voor rolstoelen nog een acceptabele lengte is en komt er rechts een trap van 2 treden.
De effectieve breedte van de perrons wordt resp. 1.85 en 1.70 mtr. De instapspleet zal horizontaal 6 cm zijn en verticaal 1 of 2 cm.
De abri zal geplaatst worden op de lijn van het hek en zonder zijschotten.
De halte Loosduinse Hoofdstraat is niet toegankelijk te maken voor
minder validen. Er blijft daar een enorme instapspleet doordat de
halte in een bocht ligt en doordat de auto’s op dit punt met de tram
mee rijden en aanpassingen daarom beperkt mogelijk zijn. De
perrons zijn wel breed.
Dhr. Woning (DSO gemeente Den Haag, afd. verkeer) benadrukt dat dergelijke voorstellen
besproken moeten worden in de overleggen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH) en van het Project Coördinatie Overleg (PCO). De MRDH betaalt en de gemeente
Den Haag voert uit. Hij zal het voorstel voor de kostenraming daar inbrengen en het resultaat
terugkoppelen aan de voorzitter. Contactpersoon bij de MRDH is dhr. A. Muller.
Madesteinweg/Madepolderweg
Dhr. R. Baijens ( Ingenieursbureau Den Haag, projectleider Herinrichting Madesteinweg/
Madepolderweg), mw. R. Aarnink ( Ingenieursbureau Den Haag, landschapsarchitect),
dhr. H. Beke ( gedelegeerd opdrachtgever namens DSO/Verkeer) zijn aanwezig om de plannen voor de herinrichting van de Madesteinweg en de Madepolderweg toe te lichten.
Het ontwerp is door alle relevante organisaties en organen gezien en waar nodig goedgekeurd.
Het huidige ontwerp wordt nu aan de projectgroep getoond en uitgelegd.
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Vanwege de ontwikkelingen in het gebied Vroondaal-Zuid verandert de verkeersdruk en moet
de wegenstructuur aangepast worden. In 2013 is er al een ontwerp gemaakt maar dat heeft
toen niet de instemming gekregen van de gemeenteraad.
Bij het voorliggende ontwerp is dat wel gelukt. Voor de Madesteinweg is nu een profiel gemaakt met vrijliggende fietspaden en de weg blijft een groen karakter houden. Er worden bomen bijgeplant. Het fietspad zal aan éen kant van de weg komen te liggen voor fietsers in beide richtingen.
In de nieuwe situatie kunnen auto’s niet op de weg parkeren doordat tussen het fietspad en de
weg een hekje geplaatst zal worden, er worden geen parkeerplaatsen toegevoegd maar er is
wel een plan gemaakt voor meer parkeerplaatsen op de sportterreinen.
De Madepolderweg: de bocht in deze weg ter hoogte van de Madesteinweg wordt een stuk
flauwer. De Madepolderweg wordt een 30 km weg, bestraat met klinkers en voorzien van
verkeersdrempels ( realisatie eind 2017/begin 2018). Het fietspad blijft liggen. Aan de kant
van de woonwijk ( tussen Madepolderweg en Boomaweg) komt langsparkeren. De huidige
bomen en groenvoorziening worden gehandhaafd. De algemene reactie van de aanwezigen op
het plan is positief. In verband met plannen om een deel van de voetbalvelden in Madestein te
bebouwen, luidt het antwoord dat er een onderzoek gaande is naar wat men gaat bouwen. Dhr.
Suijckens is projectleider bij DSO.
14 maart 2017
Finest of Ockenburgh, voormalige Waldeck tennispark
Dhr. F. Roumen, assistent projectontwikkelaar van Synchroon, geeft een toelichting tijdens
de presentatie van de plannen. N.a.v. de presentatie zijn er de volgende opmerkingen over:
natuur
- dhr F. Appeldooren (Groenbeheerder stadsdeel Lsd) zegt toe dat met de duinvegetatie en de
specifieke ondergrond voor de boomsoorten rekening wordt gehouden. De bomen die worden gekapt zullen gecompenseerd worden. Ook de AVN en de Bomenstichting zijn aangehaakt. Er wordt zorgvuldig met elkaar en de gemeente overleg gepleegd.
bouwlogistiek
- In het bouwlogistieke schema wordt per 3 maanden aangegeven wat er allemaal plaats moet
vinden en dit zal op elkaar worden afgestemd.
hulpdiensten
- de toegangen worden door het plaatsen van “paaltjes” opgelost.
puinduinen
- de vervuiling in de grond is stabiel; er wordt al jarenlang bemonsterd.
- het perceel is groter dan de tennisbanen waren dus wordt een stuk duin afgegraven.
- er komt nu een autoweg door een natuurgebied maar de gemeente (zie Masterplan)
- is altijd al vóór deze opzet geweest.
De planning is in oktober 2017 met de bouw te beginnen. De presentatie wordt naar het secretariaat toegestuurd en zal ook op de website van Synchroon worden geplaatst.
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Rondje nieuws uit de bewonersorganisaties
Kraayenstein:
Er is door de gemeente Den Haag een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het
achterstallig onderhoud in de wijk aan te pakken.
Nieuw Waldeck:
- De stadsspelen zullen op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni in de wijk plaatsvinden.
- Met Groen- en Wegbeheer zijn ook goede contacten.
Notenbuurt:
- Het groenstrook project is stil komen te liggen bij de Walnootstraat en de gemeente heeft het
nu overgenomen.
- Verder heeft het wijkberaad nu te weinig mankracht en staat het voortbestaan van het wijkberaad op de tocht.
Bohemen Waldeck Kijkduin:
- In Wapendal wordt de riolering vervangen, in Bohemen worden de straten en stoepen aangepakt en er is geld voor het opknappen van Meer en Bosch beschikbaar.
- Aan het Colijnplein komt een woongelegenheid.
- Kijkduin: het begin van de uitvoering nadert, de Fishclub wordt per 1 juni gesloopt en wijkt
tijdelijk uit naar het pannenkoekenrestaurant. Na het zomerseizoen begint men met de
bouwplaats en de parkeerkelders. De omgevingsvergunning is aangevraagd; er komen wellicht iets meer woningen en minder winkelruimten. De gemeente is van plan buitenruimte
pas aan te pakken als de bouw gereed is. Het gebouw van het Hoogheemraadschap wordt te
koop gezet. Aan de Narcislaan worden toch permanent woningen gebouwd. Als de statushouders t.z.t. zijn uitgeplaatst dan komen de woningen beschikbaar voor de reguliere huurders.
Houtwijk:
- Voor het Azivogebouw ligt een plan op tafel om het gedeeltelijk te verbouwen voor zowel
bedrijf als met woningen.
- De bouw Oude Haagweg 42-46 is voltooid.
9 mei 2017
Voortgangslijst/input website
Het doel is een lijst op te stellen met actuele ontwikkelings-, herinrichtings- en bouwplannen
in het stadsdeel. Tot nu toe zijn er behalve van BWK geen correcties of aanvullingen ontvangen.
Houtwijk zal een tekst aanleveren over de projecten in Houtwijk.
- De bouw op het Vijfvinkelplein, de voormalige woonwagenlocatie aan de Escamplaan, is
nog niet klaar. De ontsluiting naar de Escamplaan voor het bouwverkeer wordt niet gebruikt.
Vrachtwagens rijden door de wijk. Dhr. Smit, wegbeheerder stadsdeel Loosduinen zal hier
aandacht aan besteden want ze mogen niet door de wijk rijden.
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- Bodemverontreiniging door vervuiling Gammaterrein: in Houtwijk zit de vervuiling op 5
meter diepte en levert daardoor niet direct gevaar op maar de kwestie is nog niet opgelost.
- Het Azivogebouw: er was een project voor herinrichting van het gebouw. Het terrein erachter is heel groot en was ooit bestemd voor een woonwijk. Er wordt voorgesteld om vooruit
te denken over mogelijke ontwikkelingen daar en over onderhandelingen met de gemeente
waarbij steun aan die ontwikkelingen inzet kan zijn maar ook de verwachting dat de gemeente de Visie Loosduinse Vaart overneemt. Er is al te veel hoogbouw. Ook Oude Haag
42-46 is hoog geworden en de nieuwbouw op de Gammalocatie wordt 30 meter hoog. Er
wordt door de gemeente en ontwikkelaars steeds gerefereerd aan de reeds gerealiseerde
hoogbouw i.p.v. aan de bestaande lagere bouw en aan de Visie Loosduinse Vaart (VLV).
- De bouwplannen voor het klein bedrijventerrein Oude Haagweg bij de grote Kerk in Loosduinen. Nu zitten daar o.a. twee kringloopbedrijven en een pizzakoerier.
- Dhr. Smit vult aan dat ORAC’s zullen worden geplaatst en dat een aantal verkeersaanpassingen, m.n. in de schoolzones, zullen worden gerealiseerd.
- Ook is er een plan voor 57 extra parkeerplaatsen verspreid over Houtwijk.
- De ventweg zal na de bouw aan de Oude Haagweg 42-46 gerepareerd worden.
Notenbuurt:
- ORAC’s zullen geplaatst worden.
- Betaald parkeren zal ingevoerd worden.
- Bouwplannen Parnassiaterrein.
- Bouwplannen Oase-basisschool en omgeving. De Hofstadmavo komt i.i.g. op dat terrein.
- Transformatie Pauluskerk.
- Herinrichting Mient/Appelstraat en Alberdastraat.
Nieuw Waldeck/ Tuinenbuurt:
- Er zal een tekst aangeleverd worden over de projecten in Nieuw Waldeck/Tuinenbuurt.
- De zelfbouwkavels kunnen van de lijst. Op de plek waar deze gepland waren, komt een multifunctionele buurttuin: de Waanzinnige Waldecktuin. De exploitatie is in handen van een
groep buurtbewoners. De Stadstuin naast De Geest is ook in exploitatie bij een groep bewoners. Van beide groepen zit een vertegenwoordiger in het bestuur van de bewonersorganisatie.
- Aanpassing tramhalte Burg. Hovylaan: de mogelijkheden voor aanpassing van alle nog niet
aangepaste haltes van lijn 2 worden onderzocht door de Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Dhr. Smit zal de noodzaak tot aanpassing ook bij het gemeentebestuur onder de aandacht brengen. Zij willen immers een ov dat ook toegankelijk is voor minder mobiele bewoners. Als hij meer weet, zal hij dat in de projectgroep inbrengen.
Kraayenstein:
- Herinrichting Dalen is nu in voorbereiding. Er zijn rondwandelingen geweest waaraan bewoners deelnamen en medewerkers van de gemeente. Daar zijn commentaren geleverd door
bewoners en op basis daarvan is een ontwerp gemaakt. Op basis van het ontwerp wordt een
financieel plan gemaakt. De plaatsing van ORAC’s wordt ook meegenomen in het herinrichtingsplan.
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- Herinrichting Brinken: de CL gaat inspreken opdat de Brinken in de Voorjaarsnota worden
opgenomen.
- Onderhoud van sloten: het betreft de zijkanten van de sloten. Onkruid wordt weggehaald, er
komen graskades en hier en daar natuurlijke oevers.
Bohemen Waldeck Kijkduin (BWK):
- Er zal tekst aangeleverd worden over de projecten in BWK.
- Kijkduin-Bad: voor het winkelcentrum wordt de bouwplaats rond oktober ingericht en in
januari zal worden gestart met de bouw. Er is een plan ontwikkeld voor de openbare ruimte
in Kijkduin door bureau West 8.
- Strandhuisjes: er zijn juridische ontwikkelingen en er is nog geen uitsluitsel. BWK volgt
deze ontwikkelingen.
- Wegen en parkeren: de ingang van de parkeergarage wordt verdiept aangelegd en de busbuffer blijft waar hij nu is.
- De scheidsrechtersvelden: er komen 2 kleine appartementsgebouwen en er is ruimte voor
klein opdrachtgeverschap. De voorbereiding voor de bouw gaat van start.
- Op het terrein van tennispark Waldeck worden woningen gebouwd: Finest of Ockenburgh.
- De Wijndaelerstrip : de Internationale School Den Haag bouwt een nieuwe vleugel en er
worden door Schouten appartementen gebouwd.
- Telefooncentrale t.o. de Pauluskerk: gaat waarschijnlijk weg.
- Het oude Herculesgebouw: gaat waarschijnlijk ook weg. Daar komt dan een woongebouw.
- Bestrating Bohemen is opgeknapt maar er moet nog veel gebeuren.
- Voor Meer en Bos geldt hetzelfde.
- Wapendal: het riool wordt vervangen en de wegen opgeknapt.
- Bethelkerk: of het plan slaagt is afhankelijk van financiën.
- De Ontmoetingskerk: er liggen plannen voor woningen en een verhoging met twee verdiepingen.
- De plannen voor het winkelcentrum aan het De Savornin Lohmanplein (SAV) zijn goedgekeurd.
- Loosduinse Driehoek: Er is een informatiebijeenkomst geweest over plannen in dit gebied.
Onverwacht werd ook een plan gepresenteerd om te bouwen in het plantsoen tegenover het
winkelcentrum aan het SAV. Bewoners waren niet ingelicht hierover. Binnenkort heeft een
aantal bestuursleden van de bewonersorganisatie BWK een gesprek met wethouder Wijsmuller over dit onderwerp alsmede over de plannen voor De Narcislaan en voor het terrein
vóór appartementengebouw De Componist.
- Dhr. Smit vult aan dat de Mozartlaan wordt heringericht.
- De gemeente wil graag het gebouw op Kijkduin, waar het Hoogheemraadschap uittrekt,
bestemmen als informatiecentrum Zandmotor, Kijkduin, Solleveld en Westduinpark.
- het nieuwe fietspad Kijkduin - Scheveningen Haven is bijna klaar.
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Kom Loosduinen: projecten in Kom Loosduinen zijn onder meer:
- Ontwikkeling Vroondaal: de straten worden opgeknapt evenals recreatiegebied Madestein.
- Landhuis Ockenburgh: de renovatie van de buitenkant is klaar.
- Herbestemming stalen constructie Jeugdherberg.
- Zuidelijke Randweg: plannen in ontwikkeling, waarvoor geld vrijgemaakt moet worden;
- Winkelgebied Loosduinse Hoofdplein: er is een klankbordgroep opgericht. De leden zijn
een paar keer bij elkaar geweest. De bewoners zijn nog niet betrokken.
- Parkeerzone Loosduinse Hoofdstraat: men is er nog niet over uit wat de beste oplossing is.
- Eénrichtingsverkeer Ouverturestraat: bewoners hebben een plan ingediend bij DSO.
- Plannen kinderboerderij/tuinen Madestein: Team Terra neemt een deel van de plannen van
Parnassia over. Parnassia zal de plannen niet realiseren.
- Fietspaden aan de Van Lippe Biesterfeldweg en de Beethovenlaan worden geasfalteerd. Er
wordt in de vergadering gevraagd om ook aandacht te besteden aan de looproute van het
Beethovenplantsoen naar het winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof. Deze route en de
oversteekplaats is gevaarlijk voor o.a. mensen met een rollator. Het sluit niet op elkaar aan.
Er komt een vraag over de mogelijkheid van een zebra bij de tramhalte Van Lippe Biesterfeldweg. Dhr. Smit geeft aan dat die vraag al meerdere keren gesteld is en hij heeft het verzoek al meerdere keren aan DSO Verkeer voorgelegd maar het is steeds afgewezen. Zolang
het verkeer op dat punt harder dan 30 km mag rijden, geeft een zebrapad een schijnveiligheid en maakt daarmee de situatie juist onveiliger.
- De fietsroute van Zee tot Zweth.
- Nieuwe ruiterpaden van Escamp tot Zee.
Algemeen: De Zandmotor, bestemmingsplannen en het tracé hoogspanningskabels kunnen
van de lijst. Aanvulling zijn de bouwplannen voor het terrein achter het BP station en de te
bouwen kas op het terrein van het tuincentrum Ockenburgh. De juridische afdeling van de
gemeente buigt zich momenteel over de kas.
20 juni 2017
Planvorming Ontmoetingskerk
Na enig oponthoud door de massaal toegestroomde bewoners uit de
buurt van de Ontmoetingskerk kan de presentatie door de heer
Bouwhuis (Lingotto Ontwikkeling B.V.) en de heer Bontebal
(AAArchitecten) aan de projectgroep plaatsvinden.
De presentatie van de plannen:
Dhr. Bouwhuis licht toe dat de kerk nog niet gekocht is van de Protestantse Gemeente.
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Wel is de afspraak dat, als het plan een vergunning krijgt, de kerk aan de ontwikkelaar verkocht zal worden. Dat kan dus pas als er een plan is dat de instemming heeft van de gemeente
en als er besloten wordt tot wijziging van het bestemmingsplan.
Hij vertelt hoe er nagedacht is over een nieuwe bestemming voor de kerk. Hoe het gebouw zo
aan te passen dat het gebouw recht wordt gedaan en het zicht voor de omgeving niet te veel
verandert. Een idee om meer ramen in het gebouw te maken werd losgelaten omdat dat het
gebouw teveel zou aantasten. Uiteindelijk is besloten het gebouw te handhaven zoals het nu is
en er een dunne woontoren voor te zetten.
De architect laat daarna zijn ontwerp zien en licht het toe. Hij kent de buurt enigszins en heeft
naar eer en geweten een ontwerp gemaakt dat aansluit bij de locatie. Zijn opdracht was een
ontwerp te maken voor woningen op deze plek. Uitgangspunten zijn geweest dat de kerk een
beeldmerk is voor deze plek, dat er geen groen weggehaald wordt maar toegevoegd en dat het
gebouw op straatniveau ‘open’ is. In het ontwerp komt daarom op de plaats van de kosterswoning een woongebouw in de vorm van een smalle woontoren van ongeveer 15 lagen. De
kerk zelf wordt garage. Op de eerste lagen komt er tussen de bestaande kerk en het woongebouw een transparante verbinding.15 Lagen zijn nodig om voldoende woningen te realiseren
in zo’n dunne toren. Qua bezonning is aan de regelgeving voldaan: op 19 februari mogen de
omliggende woningen maximaal 2 uur geen zon hebben. Er zijn 65 woningen gepland met
huurprijzen in het middensegment ( 720 -1000 euro).
Actuele stand van zaken herontwikkeling Kijkduin Bad
De bewonersorganisaties BWK en SBK die zitting hebben in de werkgroep Kijkduin Bad
waar in zij in overleg zijn met de ontwikkelaars FRED en BOHA en de afdeling DSO van de
gemeente. Een extern bureau heeft een visie ontwikkeld over de openbare ruimte van Kijkduin Bad.
Hierop is door de werkgroep commentaar geleverd:
De overbrugging van de hoogteverschillen vergt hellingen tot 6,7 % terwijl volgens het handboek hellingen tot 2% toegestaan zijn. Dit blijkt echter in de gegeven omstandigheden niet
haalbaar. Er komen derhalve hellingen van 5% en bij Zeehaghe een van 7%. Alle gegevens
over de hoogtes gaan uit van NAP. Op het grote plein voorziet de werkgroep een conflict tussen fietsers en voetgangers doordat de ingang van de fietsenstalling midden op het plein is.
Het ontwerp zou daarom moeten worden aangepast. De gemeente wil het voetpad, dat nu voor
de boulevard langs loopt, opheffen t.b.v. kwaliteitsverbetering van het duin. De werkgroep
pleit voor voortbestaan van het pad om zo een doorlopende voetgangersverbinding te handhaven. Hierover volgt nog overleg. De vuurtoren en de speelboot worden gehandhaafd. Ze horen
bij Kijkduin. De werkgroep wil de draaimolen ook handhaven als oriëntatiepunt op Kijkduin.
Maar waar te plaatsen? De werkgroep wil alleen ruimte geven aan evenementen die passen in
het karakter van Kijkduin hetgeen vooral wil zeggen dat er niet meer lawaai zal zijn dan tot
nu toe.
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De bestrating op het nieuwe Deltaplein zal geschikt zijn voor aan- en afvoer van zwaar verkeer. De kiosk beneden tegenover de appartementen wordt een ijstent. De patattent komt bij
de vuurtoren. Aan de kop van de Kijkduinsestraat komen veel stromen verkeer uit verschillende richtingen bij elkaar. De werkgroep pleit daarom voor een verdiepte ondergrondse entree van de parkeergarages (VOEP). De werkgroep heeft ook meerdere suggesties gedaan om
het verkeer ín de parkeergarage beter af te wikkelen. Ook wordt de bewegwijzering naar de
liften verbeterd.
Er komen twee ondergrondse fietsenstallingen, een voor bezoekers van Kijkduin , de ander
voor bewoners van de appartementen en voor de winkeliers. De laatste heeft de ingang links
van Zeehaghe. De werkgroep stelt voor om het fietspad in de Deltastraat aan de andere kant te
leggen zodat fietsers niet de Deltastraat hoeven over te steken als zij naar het winkelcentrum
willen. Bij het laden en lossen aan de Deltastraat zag de werkgroep een gevaarlijke situatie
ontstaan. Nu is er een oplossing waarbij de vrachtwagens vóóruit het fietspad kruisen wat
veiliger is dan wanneer ze het fietspad achteruit kruisen. Over de locatie voor de vuilcontainers van de restaurants en de opstelruimte voor de ophaalwagens wordt nog nagedacht. De
vrije busbaan in de Deltastraat vervalt. Hierop zal worden gebouwd. De bussen lijken straks
op de Deltastraat niet voldoende ruimte te hebben. Volgens de gemeente kan de bocht verbreed worden. Op de sheets op de een na laatste pagina staan animaties van de nieuwbouw.
Poniente is een gebouw van 6 lagen met huurwoningen, aan de landkant. Het NH hotel breidt
fors uit. Zowel aan de zeezijde als aan landzijde komt een woontoren, hoger dan het huidige
hotel. De betonnen randen die getekend staan langs het groen op het Deltaplein komen er niet,
er komen meer vloeiende randen. Op de laatste pagina staan tekeningen van de fasering van
het sloop- en bouwwerk in Fase 1 en van de omvang van het bouwterrein. De bushaltes komen aan de Kijkduinse-straat en daarmee vervallen parkeerplaatsen. Voetgangers moeten
omlopen door de duinen om op het strand te komen. Deze situatie zal twee jaar duren m.i.v.
november aanstaande. In die periode kunnen de bussen niet verder rijden dan de Kijkduinsestraat. De bus kan niet via de Machiel Vrijenhoeklaan.
Het uitvoeringsprogramma (UP)
Het plan is om het UP mee te nemen naar het symposium van 27 juni a.s. Er staan punten in
die de projectgroep belangrijk vindt om te bewaken.
- Parkeren: aandacht wordt gevraagd voor de Madesteinweg in de omgeving van de sportvelden.
- Ontwikkeling Kijkduin: besloten wordt om een lid van de werkgroep uit te nodigen als er
belangrijke ontwikkelingen zijn.
- Inrichting en beheer openbare ruimte: aanvullen met aanpak achterstallig onderhoud Nieuw
Waldeck en Houtwijk
- De Visie Loosduinse Vaart: moet op de politieke agenda geplaatst worden
- Ontwikkelingen: HAGA-ziekenhuis, De Loosduinse Driehoek , Fietsroute van Zee naar
Zweth. De Noordwestelijke Hoofdroute en Zuidelijke Randweg moeten worden toegevoegd.
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Voortgangslijst
De actualisering van de voortgangslijst is van belang om aan de hand daarvan de ontwikkelingen van bouwprojecten, de infra, openbaar vervoer en groenaanleg /-onderhoud goed te
kunnen volgen. Wijzigingen worden tijdens db-vergaderingen besproken en elke ROVvergadering wordt de voortgangslijst op de agenda gezet.
De CL-vertegenwoordigers van de grote groengebieden wordt verzocht om 2x per jaar verslag
te doen aan de projectgroep ROV vanuit het overleg.
19 september 2017
Presentatie conceptplan ontwikkeling erfgoedgebied Oud Loosduinen
Mevr. H. Besseling geeft een presentatie met betrekking tot een paviljoenrestaurant bij de
molen in het kader van ontwikkeling erfgoedgebied Loosduinen.
Aanwezigen zijn hier positief over. Er wordt nog verder draagvlak gezocht onder de bewoners.
Rondje nieuws uit de bewonersorganisaties:
Kraayenstein
- Geld beschikbaar voor onderhoud van de wijk (deel 2).
- Project duurzaamheid, duurzame verlichting loopt.
Bohemen/Waldeck/Kijkduin
- Bouwplannen Kijkduin uitgesteld, inrichting bouwplaats is verschoven, nu begin november.
- Loosduinse driehoek, er komt nog een bewonersbijeenkomst voor de bewoners aan de De
Savornin Lohmanlaan aan de overkant van het winkelcentrum De Sav. Lohmanplein, i.v.m.
plannen voor de middenberm.
- Ontmoetingskerk, nieuwe plannen, 2 of 3 woonlagen erbovenop. Er is weerstand tegen.
KOM Loosduinen
- Parkeren Madestein nog niet tot tevredenheid opgelost
- Halte lijn 2 aanpassen (dhr. Smit zal nagaan wat de stand van zaken is)
- Loosduinse Hoofdplein plannen in ontwikkeling
Houtwijk
- Komend wijkblad gaat volledig over achterstallig onderhoud in Houtwijk
- 14 september is er in de gemeenteraad een parkeerdebat geweest. Waterbedeffect, er komen
bewoners uit andere delen van de stad om te parkeren in Houtwijk.
Nieuw Waldeck
- Oracs worden nu in de wijk geplaatst. Niet iedereen is het eens met de locaties.
Wegbeheer Stadsdeelkantoor
- Van Zee tot Zweth
- Kapelaan Meereboerweg, asfalteren fietspad
- Vinkenlaantje asfalteren
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21 november 2017
Presentatie elektrisch vervoer, laadpalen in Loosduinen
Mevr. Van Hoogstraeten en mevr. Frey geven een presentatie over het elektrisch vervoer in
Den Haag. Er is een groei in hybride auto’s en volledig elektrische auto’s. Er zijn nu 120.000
elektrische auto’s in Nederland (op een totaal van 8 miljoen).
Komende jaren wordt een stijging verwacht mede omdat de elektrische auto een steeds grotere actieradius krijgt, accu-capaciteit neemt toe. Daarnaast worden deze auto’s goedkoper in
aanschaf. Verwachting is dat in 2022 de prijs van een elektrische auto gelijk is aan die van
een benzine auto. Den Haag vindt schone lucht heel belangrijk, het elektrisch vervoer wordt
gestimuleerd. Dhr. Smit geeft aan dat HTM op 22 november gaat proefrijden met een elektrische bus. Voor het opladen van de auto’s is een goed laadnetwerk belangrijk (laadpalen). Bij
een eigen parkeerplek kun je thuis opladen. Is deze er niet dan opladen bij openbare paal. Bij
bijvoorbeeld een VvE met parkeren op eigen terrein dient de VvE zelf voor een oplaadpaal te
zorgen. Deze plaatst de gemeente niet op privéterrein. Er kan dan ook nog wel opgeladen
worden bij een openbare paal maar dit is duurder. In 2019 is de planning dat er ruim 1000
laadpalen en 3 snellaadstations in de stad zijn. Bij snelladen kan de auto met 45 minuten zijn
opgeladen. Er wordt gevraagd wat de levensduur van een accu is. De levensduur is lang, capaciteit wordt niet snel minder (slechts 7% in 8 jaar). Accu blijft altijd op temperatuur en dat
is goed voor de levensduur. Accu’s worden ook gerecycled. Uit de laadpaal komt groene
stroom, certificaten tonen dit aan. Minpunt: bij een grote stroomuitval in de stad vallen óók
de palen uit.
Bij een paal kunnen 2 auto’s tegelijk opladen, er is een app beschikbaar om te zien welke plek
beschikbaar is. Mevr. Van Hoogstraten geeft aan dat wijkberaden een kant-en-klaar artikel
kunnen ontvangen voor hun informatiekrant en er kan ook een presentatie worden verzorgd.
Stuur hiervoor een email aan: denhaagelektrisch@denhaag.nl. Er wordt opgemerkt dat oplaadpalen bij sportvelden heel handig zijn. Mevr. Van Hoogstraeten zegt dat dit de bedoeling
is, per paal kan er nagegaan worden hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt. Vanuit de fietsersbond wordt gevraagd of er ook oplaadpalen voor elektrische fietsen komen, daarop kan helaas
geen antwoord worden gegeven, mevr. Van Hoogstraeten houdt zich alleen bezig met auto’s.
Zie voor meer informatie: https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-verkeer/locatievoor-elektrisch-opladen-doorgeven.htm.
Presentatie Wijndaelerduin , herstel landschap en groen
De voorzitter heet dhr. Bröring welkom. Hij geeft een presentatie over stavaza Kijkduin Binnen. Bij het Schapenatjesduin zijn bijna alle kavels verkocht. Er worden bij dit project 213
bomen gekapt en 100 bomen nieuw geplant. Elke boom is apart beoordeeld, er wordt gekeken
naar de staat van de boom. Goede informatie geven over bomenkap is belangrijk. Bij een
kapvergunning staat ook een rapport van flora en fauna. Geparkeerde auto’s zijn niet te zien
doordat grond wordt opgehoogd. Begin volgend jaar kappen en bouwrijp maken. Vanaf november 2018 begint bouwen.
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Landschappelijk raamwerk, water. Bij Wijndaelerduin wordt bestaand water breder gemaakt.
Reden hiervoor is dat bij terrein wordt bebouwd en regenwater wel weg moet kunnen. Er is
open water voor nodig. Dit is regelgeving van het Hoogheemraadschap. Weg langs de bomenrij wordt 30 km-weg. Fietsvoorziening op de rijbaan. In de vijver woekert nu Japanse duizendknoop, deze wordt rigoureus weggehaald. Planning is van januari tot april 2018. Over de
bomen bij de Internationale School is dhr. Bröring in gesprek met dhr. Wijsman. Er wordt
gevraagd hoeveel woningen in totaal worden gebouwd in het gebied.
Vanuit de fietsersbond komt de vraag of er een mini-circulatieplan komt. Deze komt er niet,
er is onderzoek naar gedaan en alles valt onder de normale ontwikkeling.
 Vanuit BWK wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden bij de Noordwestelijke Hoofdroute. Aan de hand van de laatste tekeningen van de aanpassingen van de M. Vrijenhoeklaan/Sportlaan tussen de Kijkduinsestraat en de Kwartellaan worden de komende veranderingen aan dit deel van de NWHR besproken.
- De M. Vrijenhoeklaan wordt aangepast aan het profiel van de Sportlaan door het aantal rijbanen van 4 naar 2 terug te brengen. De M. Vrijenhoeklaan wordt een echte laan, door de
aanplant van bomen.
- Bij het tankstation komen doorsteken in de middenberm om zonder te hoeven doorrijden tot
de kruispunten te kunnen in- en uitrijden.
- De kruising met de Muurbloemweg/Duinlaan krijgt een middeneiland, aangepast aan de
lengte van een HTM-bus.
- Bij de Pyrolalaan buigt de rijweg naar beide zijden iets uit, om de snelheid te verminderen.
Verder worden daar nog geen nieuwe voorzieningen aangebracht.
- De kruising met de De Savornin Lohmanlaan wordt als een rotonde uitgevoerd; de verwachting is dat de doorstroming daardoor beter wordt dan met de huidige verkeerslichten.
- Langs de huizen van de Sportlaan komt een ventweg, zowel voor fietsers (2 richtingen) als
voor auto's (1 richting). Aan de andere kant wordt de Haagse Beek milieuvriendelijker gemaakt en ook de verwaarloosde begroeiing krijgt een forse opknapbeurt. Het fietspad richting Houtrust komt grotendeels in het plantsoen te liggen.
- Om ruimte te maken moeten veel bomen worden gekapt, die grotendeels gecompenseerd
worden. De vier grote pluimiepen aan het begin van de Sportlaan worden verplaatst. Een indrukwekkende operatie.
- De kruising met de Daal en Bergselaan wordt ook een rotonde. Daarvoor moet de duiker van
de Haagse Beek worden verplaatst.
- De overgang naar de Segbroeklaan wordt zodanig uitgevoerd, dat bussen wel hun weg over
de Sportlaan kunnen vervolgen, maar dat sluipverkeer richting Houtrust wordt tegengegaan.
- Naar verwachting beginnen de werkzaamheden vanaf de Kijkduinsestraat in maart 2018.
Zie ook: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/wegwerkzaamheden-enverkeersprojecten/aanpak-knelpunten-noordwestelijke-hoofdroute.htm.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. W. van Elst

Portefeuillehouder vanuit het DB

mevr. H.H.M. Weijs

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin

dhr. J. Hofker

Plaatsvervangend lid

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg

Wijkberaad Houtwijk

mevr. L. Gordijn

Wijkberaad Kom Loosduinen

mevr. P. Storm *
dhr. B. Bakker

Plaatsvervangend lid

mevr. J. van der Kooij *

Wijkberaad Notenbuurt

mevr. N. Olvers

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

dhr. H. de Valk

Bewonersoverleg Kraayenstein

mevr. W. Zee – v.d. Dool

Plaatsvervangend lid

dhr. J. van der Kruk

Stadsdeelkantoor Loosduinen

dhr. D. Smit



in de loop van het jaar afgetreden

** in de loop van het jaar toegetreden
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Projectgroep Welzijn en Beheer
De taak van de projectgroep Welzijn en Beheer (WB), één van de twee projectgroepen van de
Commissie Loosduinen (CL), is het initiëren, stimuleren en bewaken van alle activiteiten op
het gebied van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen.
In iedere vergadering wordt door de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties een
overzicht gegeven van actuele ontwikkelingen en/of activiteiten in het eigen werkgebied.
Tevens staat standaard geagendeerd: Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur van de CL
In het jaar 2017 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden met o.a.:
17 januari

Terugblik jaarwisseling.
Over het algemeen is de jaarwisseling in Loosduinen goed verlopen, met als opmerkingen:
Stadsdeelkantoor: Er was minder schade dan vorig jaar en de BuurtPreventieTeams (BPT’s) hebben heel veel goed werk verzet.
Notenbuurt: Vrij rustig geweest. Een aantal bewoners zou graag weer
camera’s hebben op het Notenplein.
Nieuw Waldeck: Over het algemeen is het rustig geweest, maar in
sommige delen van de wijk werd tot laat veel, ook zwaar, vuurwerk
afgestoken. VÓÓR had veel activiteiten georganiseerd waar jongeren
aan konden deelnemen.
Kraayenstein: . Behoorlijk wat prullenbakken en een enkele brievenbus opgeblazen.
Bohemen, Waldeck en Kijkduin: .Over het algemeen rustig geweest.
Kom Loosduinen: Goed verlopen, weinig schade. Op het Cantateplein hingen camera’s
Houtwijk: Ook minder schade dan vorig jaar. Wel is er veel zwaar vuurwerk afgestoken. In
het winkelcentrum waren tijdelijk camera’s geplaatst.
Evaluatie van WB-vergaderingen in 2017.
Veel onderwerpen werden met een inleider besproken zijn en de inleiders bleken over het
algemeen de juiste personen.
Inventarisatie agendapunten voor komende vergaderingen. O.a.:
In ieder geval de volgende onderwerpen:
 Presentatie van de ANBO
 VÓÓR Welzijn ( na de zomervakantie) : resultaten 2017 en plannen voor 2018
 Culturele diversiteit in Loosduinen.
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7 maart
ANBO
De heer Driessen, lid van deze projectgroep namens ANBO Den Haag vertelt
aan de hand van een Powerpointpresentatie wat de ANBO Den Haag behelst.
De ANBO Den Haag is lid van de deelraad WMO, dat onderdeel is van de Cliëntenraad Sociaal Domein. De deelraad WMO kan het college van B & W adviseren ten aanzien van de uitvoering van de WMO en het aankaarten van knelpunten.
ANBO Den Haag geeft periodiek een ledenblad uit en biedt een aantal diensten aan, o.a.:
- Hulp bij het invullen van de belasting. Men moet wel lid zijn van een ouderenbond.
- Hulp bij thuisadministratie. Met name bij overlijden versloft de administratie. Soms wordt
ook vereenzaming geconstateerd en moet maatschappelijk werk ingeschakeld worden.
- Service en dienstverlening. De vragenlijsten die mensen moeten invullen voor het aanvragen
van voorzieningen (WMO) zijn dermate lang en ingewikkeld dat ze er niet uitkomen.
- Cliëntondersteuning. Biedt hulp aan huis bij het aanvragen van diverse faciliteiten en maakt
senioren wegwijs bij voorzieningen m.b.t. welzijn, gezondheid en mobiliteit.
- Telefonische hulp- en advieslijn voor o.a. klachten over thuiszorg, WMO, taxivervoer, gemeentelijke instanties, een ooievaarspas, de Klussendienst en Burenhulp.
In 2017 is er een nieuwe Haagse belangenvereniging voor ouderen opgericht, het
Senioren Collectief, waarvan de heer Driessen mede-oprichter is. Hij vertegenwoordigt derhalve het Senioren Collectief in de projectgroep Welzijn en Beheer.
Uitvoeringsprogramma Commissie Loosduinen
In 2016 heeft de Commissie Loosduinen een meerjarenplan uitgebracht. In 2017 is gewerkt
aan een uitvoeringsprogramma op de onderdelen:
- Welzijn (subsidieverzoek stichting VÓÓR)
- Ouderen en Zorg (o.a. WMO)
- Samenleven met sociaal kwetsbare groepen
- Cultuur
Voor meer info: zie de website van de Commissie Loosduinen.
18 april
Duurzaam wonen
Dhr. Massing van de gemeente Den Haag is van meet af aan betrokken bij het
gemeentelijk beleid betreffende ’duurzaamheid’.
Onder het project Hou van je huis vallen allerlei producten, bijv.:
- Energyparties: alle aanwezigen komen dan met hun energierekening en ge- zamenlijk worden deze geanalyseerd en vergeleken.
- Gratis ketelcheck en energiecheck, in eerste instantie voor koopwoningen bedoeld maar met
name Haagwonen en Staedion hebben in Loosduinen ook interesse.
- Subsidies voor vloer-, dak – en gevelisolatie.
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Gemeentelijke projecten in Loosduinen
- Mantelkring. Mevrouw Ipek Demir, projectcoördinator Mantelkring, geeft een toelichting op
een op te zetten Mantelkring in Loosduinen.
Mantelkring biedt een gevarieerd programma voor mantelzorgers, die even worden ontlast
van hun vaak zware zorgtaak. Er is dan vooral even tijd voor plezier en ontspanning.
Mevrouw El Adlouni van stadsdeelkantoor Loosduinen geeft een toelichting op de projecten:
- Buurthuizen van de Toekomst. In Loosduinen zijn er 13.
- Vitalisering van de besturen. PEP wil een onderzoek doen naar wat nodig is en vervolgens
een vrijwilligersacademie oprichten waaruit besturen kunnen putten voor nieuwe of tijdelijke bestuursleden.

13 juni
Statushouders in de Haagse samenleving.
Dhr. de Jong is projectleider statushouders in de gemeente Den Haag
en geeft een toelichting op alle aspecten van het beleid van de gemeente m.b.t. statushouders, waaronder ook het beleid m.b.t. de spreiding van de locaties voor huisvesting en over hoe te zorgen dat statushouders participeren.
De huidige en te openen locaties bevinden zich verspreid over de stad. In Loosduinen betreft
het twee locaties met zelfstandige woningen, te weten Narcislaan en Koperwerf.
De gemeente probeert, samen met andere grote gemeenten, het landelijk beleid zodanig te
beïnvloeden dat asielzoekers enerzijds al in een vroeg stadium in het AZC de taal kunnen
leren en werkervaring kunnen opdoen en anderzijds asielzoekers die gehuisvest worden zo te
begeleiden dat zij zo spoedig mogelijk deel kunnen uitmaken van de samenleving.
Stichting “Bethel blijft”.
Om sloop van de Bethelkerk te voorkomen en het gebouw te behouden als maatschappelijke functie voor de
wijk is de Stichting Bethel Blijft opgericht.
De bedoeling is dat het gebouw een centrum wordt voor
de wijk, waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten
met een aanbod van activiteiten, zoals:
yogales, lezingen, vertoning van films, ouderensociëteit, kinder- en jongerenactiviteiten,
workshops en ruimte voor koren, bridgeclubs en vergaderingen. De kerkzaal is uitermate geschikt voor o.a. optredens, concerten, dansvoorstellingen en grote bijeenkomsten.
Voor de culturele activiteiten zal samengewerkt worden met o.a. bibliotheek Nieuw-Waldeck.
Vooruitlopend op de toekomst heeft het stadsdeelkantoor de stichting gevraagd het initiatief
te nemen tot een project t.b.v. ouderen. Hiervoor is ‘Vivendi’ opgericht, die in februari met
activiteiten is gestart in het clubgebouw van “Wings” aan de Mozartlaan. 20 á 25 bewoners
nemen gemiddeld deel aan de activiteiten die georganiseerd worden.
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26 september

Resultaten 2017 en plannen 2018 Stichting VÓÓR
Mevrouw De Jong en mevrouw Wensink van de stichting VÓÓR waren
aanwezig voor een toelichting.
Resultaten 2017
Elk kwartaal wordt een rapportage gemaakt en aan de gemeente gestuurd.
De gemeente (stadsdeelkantoor) stuurt de rapportages ter kennisneming aan de Commissie
Loosduinen (WB). De kwartaalrapportages 2017 zullen worden geagendeerd voor de 2e WB
vergadering in 2018.
Plannen 2018
Het subsidieverzoek is ingedeeld in 5 ambities:
1. De Haagse jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op, ontwikkelt haar talenten en neemt
daarin zijn of haar verantwoordelijkheid.
2. Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving.
3. Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na.
4. De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht achtergrond ras,
geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de samenleving.
5. Mensen houden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als er sprake is van een beperking.
De subsidie voor de activiteiten in het kader van ambitie 5, wordt door de gemeente gegeven
vanuit de WMO-gelden.
3 november
Openbaar groen in Loosduinen
Dhr. Appeldooren, groenbeheerder van het stadsdeelkantoor Loosduinen,
geeft in hoofdlijnen aan wat er speelt in Loosduinen op groengebied.
Er is veel groen in Loosduinen zo zijn er alleen al 28.000 bomen. Deze bomen geven echter ook veel werk en soms problemen zoals wortelopdruk.
Er wordt ook gekeken naar ontwikkelgebieden waarbij vaak bomenkap nodig is. Tevens
wordt gekeken naar bomencompensatie. Er worden weliswaar veel bomen gekapt, maar dit
zijn niet alleen gezonde bomen maar veelal zieke bomen, dode bomen, aanwaaibomen.
De communicatie naar bewoners zal verbeterd worden, zowel in bewonersbrieven als op de
website van de gemeente Den Haag.
Bij het informatiecentrum op het Spui kunnen vergunningen en aanvragen ingezien worden
(www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/den-haaginformatiecentrum.htm ).
De heer Appeldooren geeft ook aan dat meldingen via 14070 (telefonisch) of via de website
(www.denhaag.nl/nl/meldingen/melding-openbare-ruimte.htm ) kunnen worden doorgegeven.
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3. Projecten Haagse Kracht in Loosduinen
Mevrouw Ligtvoet van stadsdeelkantoor Loosduinen is aanwezig om toelichting te geven op de diverse projecten. Vroeger waren deze projecten bekend
onder de naam Gouden Dossiers, deze projecten zijn nu opgegaan in algemene beleidsdossiers zoals ouderenbeleid en jongerenparticipatie.
N.a.v. een vraag of de Buurthuizen van de Toekomst in Loosduinen voldoen aan alle criteria,
geeft mw. Ligtvoet aan dat dit onderzocht wordt. In februari 2018 wordt dit onderzoek afgerond en dan kan er gekeken worden of vraag en aanbod goed in evenwicht zijn.
Mw. Ligtvoet geeft aan dat er plannen zijn om communitybuilders aan te stellen. Dit zijn een
netwerkers die tussen de bewoners werken, vanuit de wensen van de bewoners. Ook signalen
die vanuit andere diensten komen, kunnen door deze communitybuilder worden aangepakt.
Voorlopig gaat het om een pilot van 1 jaar.
===========================
Buiten de voormelde vergaderingen heeft de projectgroep Welzijn en Beheer / Commissie
Loosduinen ook deelgenomen aan o.a.:
- Cultuurplatform Loosduinen. Aan dit platform nemen veel Loosduinse organisaties deel en
wordt gecoördineerd door het Cultuuranker bibliotheek Nieuw Waldeck. Naast de organisatie van het festival “Loosduinen gaat los”, is er maandelijks een pagina in de Nieuwe Loosduinse Krant “Cultuur in Loosduinen”, waarin verschillende partners informatie geven over
culturele activiteiten. De Commissie Loosduinen heeft in 2017 een inventarisatie gemaakt
van kunstwerken in Loosduinen en deze gepubliceerd op internet.
(https://myalbum.com/album/0T8LgMmjPMmS)
- Het geluk van Loosduinen. Doel van dit project is: Het vergroten van het geluk (leefbaarheid) van de inwoners van Loosduinen. Het gaat daarbij om concrete (nieuwe) acties breder
inzetten en praktische aanpak realiseren die bijdraagt aan het bovenstaande. Daarnaast wordt
periodiek mooi / goed nieuws verspreid via o.a. de Nieuwe Loosduinse Krant.
Het project krijgt vorm en inhoud door een netwerk van deelnemers afkomstig vanuit verschillende geledingen van het stadsdeel Loosduinen.
- Beheerplatforms grote groengebieden. Het gaat hierbij om het Westduinpark, Madestein,
Wapendal en landgoed Meer en Bos.
- Netwerkbijeenkomsten in Loosduinen.
- Binnen het project 'Van Zee tot Zweth', waarin de provincie samenwerkt met de gemeenten
Den Haag en Westland, krijgt de recreatieve route tussen de zee bij Kijkduin en de nieuwe
Zwethzone een kwaliteitsverbetering. De fietspaden en de bewegwijzering in het gebied
worden verbeterd.
Meer informatie is te lezen in de verslagen van de projectgroep op de website
van de Commissie Loosduinen: www.commissieloosduinen.n
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. H. van Gelderen

Portefeuillehouder vanuit het DB

dhr. H. van den Muijsenberg

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid: mw. M. van den Hoek
plv. lid: mw. T. Zee

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid: mw. C. van der Kruit

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid: dhr. B. Bakker *
plv. lid: dhr. S. Develing
plv. lid: dhr. L. van den Dobbelsteen **

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck

lid: dhr. H van den Muijsenberg

en Kijkduin
Wijkberaad Notenbuurt

lid: mw. N. Olvers

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

lid: dhr. S. Bergmans
plv. lid: mw. L. Gordijn

ANBO Den Haag/

lid: dhr. J. Driessen

Senioren Collectief Den Haag
Dienst Publiekszaken



mw. M. El Adlouni

in de loop van het jaar afgetreden

** in de loop van het jaar toegetreden
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Financiën

2015
2016
2017
Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Huisvesting

4.500

4.200

4.500

0

0

0

Vacatiegelden

13.000

14.283

15.000

14.041

15.000

14.827

Secretariaat

31.000

30.192

31.000

32.417

35.000

20.497

600

254

500

235

450

277

Vergaderingen CL

1.000

175

500

444

1.000

1.466

Notuleren

2.000

1.530

2.000

1.530

2.000

810

Dagelijks Bestuur

1.200

1.174

1.200

1.177

1.500

1.498

Drukkosten/Porti

100

0

100

0

150

333

Kantoorbehoeften

100

0

1.000

0

0

0

Deskundigheidsbevordering

500

0

500

0

0

0

Bankkosten

250

132

250

133

150

138

1.000

170

1.000

1.565

300

305

Representatie

750

383

750

272

500

414

Teambuilding/Samenspraak

700

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

500

454

683

203

500

57

150

31

3.177

2.052

1.039

15.000

62.977

53.923

57.739

56.050

Vergaderingen Projectgroepen

Algemeen

Nieuwjaarsreceptie
Website
Projecten
Totaal

57.383

52.695
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Toelichting:

Huisvesting

: De kosten voor de huisvesting van het secretariaat worden door de gemeente niet doorberekend.

Vacatiegelden : Dit zijn presentiegelden en worden, op grond van een gemeentelijke regeling, 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 de begraafplaats Westduin.
Projecten

: Vanwege personeelswisselingen van het secretariaat zijn de lasten belangrijk lager dan begroot. I.v.m. hiermee kon een onderzoek uitgevoerd worden
naar het economisch perspectief van Loosduinen.
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