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Inleiding 

 

Voor u ligt het eerste meerjarenplan van de Commissie Loosduinen.  

De bedoeling is om zo’n plan per 4 jaar op te gaan stellen, waarbij in hoofdlijnen wordt 

aangegeven niet alleen wat de hoofdtaken zijn van de Commissie Loosduinen, maar ook, 

indien al bekend, verslag wordt gedaan van (reeds opgestarte) langlopende projecten. Het 

meerjarenplan is gebaseerd op het zgn. gebiedsplan 2016-2019, zoals dat recent is vastgesteld. 

Activiteiten welke nodig zijn om de in dit programma genoemde ambities te realiseren, 

worden per jaar opgenomen in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan 2016 is gereed en 

besproken met de diverse wijkorganisaties. Het is niet de bedoeling, dat de afzonderlijke 

wijken in dit plan uitvoerig worden besproken, omdat zij zelf in hun jaarplannen c.q. 

wijkplannen kunnen aangeven waar de focus ligt in dat jaar of de jaren te gaan. 

 

Het meerjarenplan wordt voorgelegd aan de ‘algemene’ vergadering’ van de Commissie 

Loosduinen waarbij goedkeuring wordt gevraagd betreffende de voorgenomen plannen van de 

Commissie. 

 

Naast dit meerjarenplan zal het DB van de Commissie Loosduinen jaarlijks middels haar 

jaarverslag en de financiële paragraaf aan de algemene vergadering verantwoording afleggen 

over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. 

 

1. Missie/ visie/ geschiedenis 

 

De Commissie Loosduinen is ontstaan bij het samengaan van Loosduinen en de Gemeente 

Den Haag in 1923 en heeft als missie het behartigen van de belangen van bewoners, 

ondernemers en instellingen in het stadsdeel Loosduinen. Ter vervulling van deze missie 

brengt de commissie gevraagd of ongevraagd haar advies uit aan burgemeester en wethouders 

over zaken waar naar haar oordeel de belangen van het stadsdeel zijn betrokken. De basis van 

het functioneren van de Commissie is vastgelegd in het Reglement. Dit Reglement is 

recentelijk geactualiseerd en vastgesteld. De Commissie Loosduinen onderscheidt hierin de 

volgende taken: 

1. Een ondersteunende taak, in 't bijzonder op de wijkorganisaties en groeperingen binnen de 

afzonderlijke wijken gericht. 

2. Agenderende taak als het wijkoverstijgende zaken betreft 

3. Stimulerende taak; bepaalde gewenste ontwikkelingen te starten en te blijven begeleiden 

indien nodig of om bepaalde niet gewenste ontwikkelingen te voorkomen. 

4. Hulpmiddel zijn voor het bestuur van de stad; overlegplatform; discussie vanuit het 

stadhuis verder de wijk inbrengen; ‘vertaling’ van besluiten van de gemeente naar 

Loosduinen toe (wat betekent dit voor Loosduinen in het algemeen c.q. bepaalde wijken in 

het bijzonder) 
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De Commissie Loosduinen wil door middel van diverse activiteiten en overleg met 

ambtenaren het leefklimaat in stand houden en verbeteren. De Commissie vergadert 6 keer 

per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De Commissie, inclusief het dagelijks bestuur, 

bestaat volledig uit vrijwilligers. Afhankelijk van onderwerpen kunnen extra vergaderingen 

ingelast. 

De Commissie Loosduinen vervult als wijkoverstijgend orgaan een belangrijke rol in de 

kennisdeling tussen de verschillende bewonersorganisaties en specifieke professionele 

partners. Daarnaast biedt de Commissie een platform om wijkoverstijgende zaken te 

bespreken, analyseren en (politiek) te agenderen.  

 

Het advies van de Commissie Loosduinen is a priori zwaarwegend en gekwalificeerd; het 

betreft meestal een groot gebied, veel belangen zijn er meestal mee gemoeid, een brede 

afweging, een groot draagvlak en tevens een algemeen belang dienend. Ieder advies moet zijn 

gezag per geval verdienen op grond van de kwaliteit, die hierbij geleverd wordt. Om deze 

kwaliteit te bereiken, gaan er diverse procedures aan vooraf, die de nodige tijd vergen. 

 

2. Context  

 

De Commissie Loosduinen realiseert haar activiteiten binnen een complex spanningsveld van 

bewoners, ambtenaren, gemeentelijke politiek, professionele wijkpartners en binnen de 

beleidskaders van de Gemeente Den Haag. Van belang zijn hierbij de ontwikkelingen van de 

participatiemaatschappij, in Den Haag gevormd door het concept “Haagse Kracht” en de 

bestaande participatiestructuren binnen het stadsdeel, in het bijzonder de 

bewonersorganisaties. 

 

Bewonersorganisaties 

Loosduinen telt 6 bewonersorganisaties, waarvan de Commissie Loosduinen de 

overkoepelende organisatie is, te weten: 

1. Wijkberaad Houtwijk 

2. Wijkberaad Nieuw Waldeck inclusief Tuinenbuurt 

3. Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein 

4. Stichting Wijkberaad KOM Loosduinen 

5. Wijkberaad Notenbuurt 

6. Wijkvereniging Wijkberaad Bohemen Waldeck Kijkduin 

Deze bewonersorganisaties behartigen de belangen van de bewoners in hun wijk en hebben 

een vertegenwoordiging in de Commissie Loosduinen. De bewonersorganisaties houden zich 

bezig met fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijk, bewonersparticipatie in de breedste 

zin en de communicatie met de gemeente en anderen.  
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Ondernemers en winkeliers 

Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoekje zijn bedrijventerreinen, die vallen onder het 

stadsdeel Loosduinen en in het bijzonder binnen de wijk Houtwijk. Er bevinden zich 

voornamelijk productiehallen met groothandel in bouwmaterialen. Verder is er detailhandel in 

volumineuze goederen, zoals auto’s. In mindere mate komen kantoren en 

kantoorverzamelgebouwen met dienstverlening voor. 

 

Binnen het stadsdeel zijn ook grote en kleinere winkelgebieden te onderscheiden. Deze 

winkelcentra zijn gesitueerd in de diverse wijken en kennen allemaal hun eigen zorgen. In 

eerste instantie neemt de wijk het voortouw en zal, indien aanwezig samen met de 

winkeliersvereniging optrekken, maar op verzoek plaatst de Commissie Loosduinen de 

winkelcentra op haar agenda om met name in het algemeen de problemen te kunnen 

bespreken.  Binnen de Commissie Loosduinen heeft een lid zitting, die zowel de ondernemers 

als alle winkeliers vertegenwoordigt.  

 

Het bedrijventerrein heeft zichzelf georganiseerd in het ZKD-overleg en indien wenselijk 

worden zij als gast uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de Commissie 

Loosduinen. Hetzelfde gebeurt vanuit het ZKD-overleg. 

De meeste winkelcentra hebben zichzelf ook georganiseerd en een eigen winkeliersvereniging 

opgericht.  

 

Instellingen 

Binnen het stadsdeel Loosduinen kennen we enkele grote instellingen: Florence, Parnassia, 

Scholen, en gemeentelijke instellingen zoals bibliotheken etc. Er wordt nauw samengewerkt 

met de instellingen. Indien er zaken zijn, die Loosduinen raken, wordt binnen de Commissie 

Loosduinen samen met de betreffende instelling overleg gepleegd. 

 

Haagse Kracht 

In juni 2014 presenteerde het college het nieuwe collegeakkoord 2014 – 2019: Vertrouwen op 

Haagse Kracht. In het akkoord wordt het samenspel tussen gemeente en bewoners en 

ondernemers als volgt omschreven: 

 “Wij. Ons. Samen. Dit vraagt om een open bestuurscultuur en stelt eisen aan het samenspel 

tussen stad, gemeenteraad en college. Door te zorgen dat de inzet daar gebeurt waar het 

hardste nodig is en dus flexibel en slagvaardig in te spelen op wat er vandaag gebeurt en zich 

aftekent in de wijken, op en rond scholen en bij bedrijven. Hagenaars willen graag actiever 

betrokken zijn bij hun leefomgeving; door hier verantwoordelijkheid voor nemen, door eigen 

initiatieven te nemen of door mee te denken over voorstellen van de gemeente. Wij gaan dus 

mensen beter in staat stellen invloed uit te oefenen. Zo vroeg mogelijk, zo laagdrempelig 

mogelijk en zo direct mogelijk. Binnen de kaders van dit akkoord, streven wij naar zo breed 

mogelijk draagvlak in de stad. Goed contact levert betere besluiten op. 
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Die Haagse Kracht wordt gevormd door de Hagenaars, door de inwoners en ondernemers 

van onze mooie stad. Door mensen die samen vooruit willen, die samen uit de crises willen 

komen. Het is aan het stadsbestuur om samen met de stad werk te maken van een mooie 

toekomst. Vertrouwen op Haagse Kracht, op de inwoners en ondernemers die de stad maken, 

staat daarbij centraal.” 

(Vertrouwen op Haagse Kracht, juni 2014, Gemeente Den Haag) 

 

Deze versterkte aandacht voor invloed en participatie van bewoners benadrukt nogmaals de 

belangrijke rol, die de Commissie Loosduinen op zich neemt/kan spelen in het agenderen van 

ideeën, wensen, plannen en behoeften van Loosduinen bij het gemeentelijk bestuur. 

 

Gebiedsprogramma’s Gemeente Den Haag 

In de zomer van 2015 zijn door de gemeente de zogenaamde gebiedsprogramma’s opgesteld 

en gepresenteerd voor de zes wijken van Loosduinen. Deze gebiedsprogramma’s zijn 

opgesteld naar aanleiding van een traject waaraan het stadsdeel, de centrale diensten, 

bewoners en bewonersorganisaties en de wijkpartners hebben deelgenomen. De 

gebiedsprogramma’s bevatten maatregelen op het terrein van leefbaarheid, veiligheid, 

participatie, onderwijs, wonen, economie en werk. De Commissie Loosduinen wil met dit 

meerjarenplan graag aansluiten op de prioriteiten die worden genoemd in de 

gebiedsprogramma’s. Deze worden door de Commissie herkend en bieden goede kansen op 

nauwe samenwerking met de gemeente om de belangen van Loosduinen te behartigen. Met 

name op een aantal wijkoverstijgende thema’s als ouderen & zorg en inrichting en beheer van 

openbare ruimte zou de Commissie Loosduinen een nog belangrijke rol kunnen spelen.  

 

3. Aandachtsgebieden 

 

De prioriteiten van de Commissie Loosduinen zijn opgesteld aan de hand van een aantal 

lopende dossiers, de gebiedsprogramma’s en de verzamelde inbreng van de 

bewonersorganisaties tijdens een brainstormsessie in de zomer van 2015.  

 

Algemeen 

 

Wijkgrenzen 

In Loosduinen maken verschillende diensten, instellingen en organisaties gebruik van 

verschillende wijkgrenzen. Met het opmaken van de gebiedsprogramma’s werd dit probleem 

wederom duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld bewonersorganisaties, die de wijk die zij 

vertegenwoordigen, verdeeld zien over verschillende gemeentelijke gebieden. De Commissie 

Loosduinen wil zich in de komende jaren hard blijven maken om te zorgen voor een betere 

aansluiting van de wijkgrenzen met de betrokken organisaties.  
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Ruimtelijke Ordening 

 

Vroondaal 

In de komende jaren wordt de nieuwbouwwijk Vroondaal verder ontwikkeld. In Vroondaal 

zijn tot 2014 ongeveer 180 villa’s gebouwd naar de vrije keus van de eigenaar op ruime 

kavels. Naar verwachting groeit Vroondaal-Sloten tot 2025 verder met ruimte voor zo’n 2150 

woningen op circa 100 hectare. In de komende jaren worden ten zuiden van Park Madestein 

huizen gebouwd. De Commissie Loosduinen, in het bijzonder de Projectgroep Ruimtelijke 

Ordening en Verkeer, zal deze ontwikkelingen nauwkeurig volgen en in gesprek blijven met 

de ontwikkelaars en Dienst Stedelijke Ontwikkeling.  

 

Ontwikkeling Kijkduin 

In de komende jaren vinden op Kijkduin een aantal grootschalige bouwactiviteiten plaats 

rondom het Deltaplein. Daarnaast is er in de toekomst ruimte voor meer organische 

ontwikkeling van woningen zolang die passen in de randvoorwaarden van het Masterplan 

Kijkduin. De Commissie Loosduinen volgt deze ontwikkelingen op de voet en vormt in 

samenwerking met de bewonersorganisatie adviezen over de verschillende bouwfasen. In 

samenwerking met de bewonersorganisatie en de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin 

(SBK) is een drietal werkgroepen opgericht om actief deel te nemen aan de ontwikkelingen in 

Kijkduin: 

1. Werkgroep Bad: Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met de ontwikkelingen rondom het 

Deltaplein, het woon-/ winkelcomplex en het Hotel Atlantic 

2. Werkgroep Binnen: Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met de bouwontwikkelingen op 

de locaties: Marathon, de parkeerplaats aan de Wijndaelerduin, het voormalig tennispark 

Waldeck en de scheidsrechtersvelden.  

3. Werkgroep Infra: Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeerscirculatie, openbaar 

vervoer, fietsers en ontsluiting van het nieuwe woongebied 

De Commissie Loosduinen is daarnaast deelnemer in de Projectgroep Herontwikkeling 

Kijkduin Bad.  

 

Visie Loosduinse Vaart 

In samenwerking met de bewonersorganisatie is vanuit de Projectgroep Ruimtelijke Ordening 

en Verkeer “de Visie Loosduinse Vaart” ontwikkeld, een visie op de entree van Loosduinen, 

de Oude Haagweg. Deze visie is in 2011 aangeboden aan het gemeentebestuur. In 2014 is een 

geactualiseerde versie aangeboden tijdens de formatie van het nieuwe college van B & W. De 

Commissie Loosduinen zal zich er in de komende jaren voor blijven inspannen dat deze visie 

een richtlijn zal zijn voor nieuw te ontwikkelen bouwprojecten, een beeld-kwaliteitsplan. 
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Grote groengebieden 

Binnen het stadsdeel Loosduinen liggen diverse groengebieden en in overleg met de gemeente 

en het stadsdeelkantoor wordt hiervoor gezorgd. Naast de aandacht, die vanuit de wijk 

gegeven wordt aan deze gebieden, is er een apart platform grote groengebieden ingesteld. Zij 

kunnen wijk overstijgend naar de diverse gebieden kijken en hierover advies uitbrengen, dat 

door de betreffende wijk of de Commissie Loosduinen opgevolgd kan worden. De grote 

groengebieden zijn: Madestein, Wapendal, Westduinpark, Ockenburgh en Meer en Bosch. 

 

Landgoed en onroerende zaken in park Ockenburgh 

De Commissie Loosduinen heeft zich als lid van de adviescommissie actief beziggehouden 

met de tender die is uitgeschreven voor de ontwikkeling van het Landgoed Ockenburgh. 

Inmiddels is er een alternatief plan gepresenteerd dat is opgesteld door een aantal actieve 

bewoners in Loosduinen, het zogenaamde Plan B. De Commissie Loosduinen zal in de 

komende jaren de ontwikkeling van het Landgoed blijven volgen.   

 

Inrichting en Beheer van Openbare Ruimte 

Een aantal gebieden in Loosduinen, waaronder in het bijzonder Kraayenstein, Houtwijk en 

Nieuw Waldeck, hebben te kampen met achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. Om 

deze achterstanden in te halen zijn extra middelen nodig voor grootschalig onderhoud. De 

Commissie Loosduinen zal zich in de komende jaren, in samenwerking met het stadsdeel, 

inzetten om de noodzaak voor extra middelen politiek te agenderen.  

 

Parkeerproblematiek 

De Commissie Loosduinen probeert het betaald parkeren zolang mogelijk buiten haar 

stadsdeelgrenzen te houden. Natuurlijk begrijpen we ook, dat in sommige situaties, mede door 

het waterbedeffect vanuit andere stadsdelen, het invoeren van bepaald parkeren een oplossing 

kan bieden binnen bepaalde straten c.q. buurtjes/wijken. Dit betekent overigens niet dat 

genomen maatregelen per definitie van blijvende aard moeten zijn en het betekent ook niet 

een begin van het invoeren van betaald parkeren voor het hele stadsdeel. 

 

Het parkeren bij winkelcentra, om een zekere doorstroming van bezoekers en klanten te 

bevorderen, hoeft niet altijd te betekenen het instellen van betaald parkeren en als dit toch 

gebeurt, dan zijn er mogelijk varianten, welke wel eerst onderzocht moeten worden op 

haalbaarheid en handhaving, van toepassing. Te denken valt aan het instellen van ‘blauwe 

zones’ en/of het groen-geel parkeren.  

Groen-geel parkeren betekent dat voor een aantal plaatsen tegen een zeer laag tarief (0,10 per 

uur) maximaal 1 uur mag worden geparkeerd. De Commissie Loosduinen begrijpt dat onder 

andere omstandigheden het instellen van een kraagregeling betaald parkeren soelaas kan 

bieden. 
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Het wel of niet invoeren van bepaald parkeren kan niet alleen een zaak zijn van de Commissie 

Loosduinen en dat betekent, dat alle betrokken partijen geraadpleegd zullen worden. Hierbij 

valt te denken aan directbetrokkenen: de bewoners, ondernemers en winkeliers en andere 

belanghebbenden zoals sportverenigingen. 

 

Zoals we reeds in andere stadsdelen hebben kunnen ervaren, is het invoeren van betaald 

parkeren voor met name sportaccommodaties een groot gevaar. Het idee is dat zoveel 

mogelijk Hagenaars regelmatig en intensief kunnen sporten (eigen slogan van de gemeente 

Den Haag) op een prettige, verantwoorde manier en bij voorkeur in georganiseerd verband. 

De gemeente Den Haag wil de kwaliteit van het sportaanbod verhogen door: voldoende, 

goede sportaccommodaties te realiseren, die betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk en voor 

sportdoeleinden geschikt zijn! Toegankelijkheid en bereikbaarheid worden met name in 

ernstige mate beknot door het invoeren van betaald parkeren in de avonduren  

 

Overige aandachtsgebieden: 

 De ontwikkeling van de Noordwestelijke Hoofdroute 

 De ontwikkeling van de Zuidelijke Randweg 

 De winkelcentra in Loosduinen 

 Groenvisie Loosduinen 

 Openbaar vervoer Loosduinen 

 Zandmotor Kijkduin, strandhuisjes en tracé hoogspanningskabels vanaf Kijkduin 

 

 

Welzijn & Beheer 

 

De aspecten van dit onderdeel worden vooral behartigd door de projectgroep Welzijn en 

Beheer 

De taak van deze projectgroep is vooral het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het 

gebied van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen. 

Hierbij kan gedacht worden aan het beleid en de uitvoering van o.a.: de armoedeproblematiek, 

het welzijnswerk voor alle leeftijdscategorieën, de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 

(WMO). Voor de goede orde dient te worden opgemerkt dat het in de welzijnssector, in 

tegenstelling tot het onderdeel Ruimtelijke Ordening, lang niet altijd mogelijk is om concrete 

resultaten te tonen. 

Een bouwproject in Loosduinen leidt tot een zichtbaar resultaat, maar de effecten van 

bijvoorbeeld  de wijzigingen in de WMO zijn voor Loosduinen veel lastiger te zien. 
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Ouderen & Zorg 

Loosduinen is het meest vergrijsde stadsdeel van Den Haag. Dit brengt nu en in de toekomst 

zorgen met zich mee over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van voldoende 

buurtvoorzieningen, eenzaamheid en gezondheidszorg. Stedelijk is men met een aantal 

experimenten bezig op het gebied van zorgcoöperaties, de transformatie van zorgvastgoed en 

mogelijkheden om langer veilig thuis te blijven wonen. De Commissie Loosduinen zal in de 

komende jaren actief deelnemen aan gesprekken over dit soort maatregelen en experimenten 

in Loosduinen en aandacht vragen voor deze specifieke doelgroep. 

 

Samenleven met de sociaal kwetsbare doelgroep 

In Loosduinen is een aantal zorginstellingen gevestigd voor bewoners met een psychiatrisch 

ziektebeeld. Daarnaast is er in een aantal gebieden een aanbod van kleine woningen met een 

lage huur die leden van deze doelgroep aantrekken, dit is met name het geval in Kom 

Loosduinen en Waldeck. Bewoners geven aan in sommige gebieden overlast te ondervinden 

van deze doelgroep, niet alleen in en rond de woning, maar ook op het Loosduinse Hoofdplein 

of in en rond het Parnassiaterrein aan de Monsterseweg. In de gebiedsprogramma’s wordt 

bijzondere aandacht besteed aan vernieuwende initiatieven die zich richten op een betere 

integratie van deze doelgroep. De Commissie Loosduinen kan een rol vervullen in het 

uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende wijken en treed op als gesprekspartner van 

de professionele instellingen die zich bezighouden met deze problematiek.    

 

Kennisdeling/ Expertisecentrum 

 

De Commissie Loosduinen heeft als ambitie voor de komende jaren om een grotere rol te 

vervullen in het delen van kennis tussen de verschillende wijken. De Commissie kan 

functioneren als een platform waarop vragen, ideeën en behoeften op een bepaald thema 

worden gedeeld met relevante partners of waarbij de nodige expertise wordt ingezet. Voor de 

betreffende thema’s geldt weer dat zij van belang moeten zijn in minimaal twee Loosduinse 

wijken. Mogelijkheden om deze platformfunctie vorm te geven zijn onder andere:  

 Het organiseren van bijeenkomsten over wijkoverstijgende thema’s 

 Het delen van best practices d.m.v. presentaties  

 Het organiseren van wijkexcursies en werkbezoeken 
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Communicatie 

 

De Commissie Loosduinen wil een grotere rol gaan spelen in de communicatie over 

Loosduinse zaken op de volgende gebieden: 

 Het verbeteren van de communicatie tussen de wijken & bewonersorganisaties onderling 

 Het verbeteren van de communicatie over wijkoverstijgende zaken in Loosduinen richting 

de bewoners. In een brainstormsessie met de verschillende bewonersorganisaties is een 

aantal ideeën benoemd om deze betere communicatievorm te geven, zoals bijvoorbeeld een 

sterkere samenwerking tussen de wijkbladen of een beter gebruik van social media. In 

eerste instantie is er een gedegen onderzoek noodzakelijk naar de behoeften van ieder 

gebied, de reeds bestaande communicatiemiddelen en het draagvlak onder de partners. 

 Het verbeteren van de communicatie tussen de Commissie Loosduinen en de 

gemeentelijke politiek en het ambtelijk apparaat  

 

4. Organisatie & werkwijze 

 

Organisatie 

De Commissie Loosduinen bestaat uit de vertegenwoordigers van de zes gesubsidieerde 

bewonersorganisaties van Loosduinen en een vertegenwoordiging van de ondernemers in 

Loosduinen. Bij de algemene vergaderingen is bovendien een vertegenwoordiging aanwezig 

van de politie en het stadsdeel Loosduinen. Het Dagelijks Bestuur van de Commissie 

Loosduinen wordt gekozen door de leden en aangestuurd door een onafhankelijk voorzitter. 

Naast het Dagelijks Bestuur wordt de Commissie ondersteund door twee Projectgroepen: 

1) Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

2) Welzijn en Beheer 

Ook deze projectgroepen worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.  

 

Werkgroepen 

De Commissie kan werkgroepen instellen ten behoeve van de voorbereiding van door haar uit 

te brengen adviezen. De Commissie regelt de samenstelling, taak en werkwijze van de 

werkgroepen. Het voorstel voor het instellen van werkgroepen kan ook gedaan worden door 

de projectgroepen ROV en WB. Zo’n werkgroep valt direct onder de Commissie Loosduinen 

en doet ook verslag van haar bevindingen aan het DB van de Commissie. Indien gewenst doet 

zij verslag aan de Commissie Loosduinen zelf.   
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Relatie tot de bewonersorganisaties 

Om een goede taakverdeling en samenwerking met de bewonersorganisaties te realiseren is 

een aantal criteria opgesteld voor het in behandeling nemen van een thema door de 

Commissie Loosduinen: 

 Het thema of de ontwikkeling is ontstaan in, wordt uitgevoerd in of heeft in principe een 

effect op minimaal twee wijken in Loosduinen. (er zijn uitzonderingen)  

 De Commissie Loosduinen bewaakt de belangen van doelgroepen die gevestigd zijn in 

minimaal twee wijken in Loosduinen. 

 De Commissie Loosduinen kan worden ingeschakeld als er sprake is van een conflict in 

de wijk war de bewonersorganisatie ondersteuning bij kan gebruiken 

 De Commissie Loosduinen kan door de bewonersorganisaties worden ingeschakeld als er 

behoefte is aan contact met politieke of bestuurlijke organen. De Commissie Loosduinen 

heeft beschikking over een goed netwerk dat hiervoor kan worden aangeboord.  

 

Financiën 

Vanuit de gemeente wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan de Commissie Loosduinen. 

Deze subsidie is de afgelopen jaren verminderd, mede ingegeven door de bezuinigingen die 

de gemeente Den Haag heeft toegepast op o.a. bewonersorganisaties. Deze bezuiniging zet het 

budget van de Commissie wel onderdruk. 

Vanuit de subsidie worden o.a. de administratieve ondersteuning en de huisvesting betaald. 

Voor bijzondere projecten is het mogelijk extra subsidie aan te vragen bij de gemeente c.q. het 

stadsdeelkantoor. 

 

 

 

Bijlage 1: Samenstelling Commissie Loosduinen 
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SAMENSTELLING COMMISSIE  LOOSDUINEN      bijlage 1. 

Onafhankelijk voorzitter dhr. P.F.M. Wijsman 

Secretaris mevr. H.H.M. Weijs 

Penningmeester dhr. J.F.A. van Gelderen 

Onafhankelijk opererend voorzitter Projectgroep  dhr. W. van Elst 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer  

Onafhankelijk opererend voorzitter Projectgroep dhr. J.F.A. van Gelderen 

Welzijn en Beheer   

Secretariaat: mevr. S. Lautenslager 

 

Vertegenwoordiging Organisaties: 

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 

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

Plaatsvervangend lid dhr. J. Hofker, 

Wijkberaad Houtwijk 

Lid: dhr. R.A.W. Meesters 

Plaatsvervangend lid: mevr. L. Gordijn 

Wijkberaad Kom Loosduinen 

Leden: mevr. H.H.M. Weijs 

 dhr. B. Bakker 

Plaatsvervangend lid dhr. S. Develing 

Wijkberaad Notenbuurt 

Lid: dhr. A.J. Rooseboom * 

Lid: mevr. N. Olvers ** 

Wijkberaad Nieuw-Waldeck 

Lid: dhr. H. de Valk 

Bewonersoverleg Kraayenstein 

Lid mevr. W. Zee – v.d. Dool 

Plaatsvervangend lid dhr. J. van der Kruk 

 

Vertegenwoordiger winkelcentra: dhr. W. Louwerens 

Politie dhr. M. van den Bosch 

Stadsdeelkantoor Loosduinen 

Stadsdeeldirecteur dhr. H. Benthem   

Stadsdeelmanager mevr. R. Heuzeveldt 

Welzijn mevr. M. el Adlouni 

Groenbeheer dhr. F. Appeldooren 

Milieubeheer  dhr. M. Molenkamp 

Wegbeheer dhr. F. Appeldoorn 

 


