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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen van dinsdag 14 februari 2012 
 

Aanwezig: Aanwezig: dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg, mw. T. Zee, 
dhr. R. Meesters, dhr. C. de Zeeuw, dhr. J. Bakker, mw. I. Weijs, dhr. L. Hofman, dhr. H. de 
Valk, dhr. J. Hofker, dhr. A. Rooseboom, dhr. W. van Elst, mw. H. Franssen, dhr. M. van den 
Bosch (politie Haaglanden), dhr. H. Verzijden, dhr. R. Wekker (DPZ). 
Afwezig: dhr. H. Bovenlander, dhr. H. van Gelderen, dhr. K.A. Hakemulder, dhr. J. van der 
Kruk  
Verslag: Mevrouw M.J. Krol 
 
 
1. Opening en mededelingen 
a) De heer Wijsman opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De heer 

Muller (algemeen directeur Dienst Publiekszaken) is helaas niet aanwezig en laat zich 
verontschuldigen. De heer H. Bovenlander (stadsdeeldirecteur) is ook verhinderd.Hij wordt 
vervangen door de heer H. Verzijden (Manager Leefbaarheid Stadsdeel Loosduinen)  

b) De heer Wijsman meldt dat onlangs de eerste bijeenkomst van het ‘Buurthuis van de 
toekomst’ bij Duno is geopend door wethouder Karsten Klein. Doel is dat via de 
sportverenigingen mensen worden samengebracht en verbonden door onder andere de 
ruimte goed te benutten. Ook kan er uitwisseling plaatsvinden van vrijwilligers en kunnen 
elkaars kwaliteiten benut worden. De bedoeling is dat dit soort buurthuizen door de hele 
stad gaan komen.. 

c) De CL heeft zijn zorgen uitgesproken in een bezwaar over het verplaatsen van de 
Gemeenteberichten van de Posthoorn naar internet. Er volgt een discussie waarbij 
argumenten voor en tegen deze ontwikkeling worden uitgesproken. Het grootste bezwaar is 
dat de gemeente bepaalt voor mensen dat zij op internet moeten gaan. Met name voor 
ouderen is dit soms moeilijk te organiseren. Het zou wenselijk zijn als de informatie per 
postcodegebied uitgefilterd wordt, zodat ook wijkorganisaties kunnen bekijken wat zij 
onder de aandacht willen brengen. 

d) Ook de subsidieaanvragen voor activiteiten is alleen nog digitaal aan te vragen. Er zijn 
verschillende ervaringen met het aanvragen en de heer Verzijden vraagt aan de leden of zij 
foutjes en onhandigheden willen melden. De gemeente kan kinderziektes niet voorkomen 
en wil dat de procedure zo snel mogelijk werkbaar is. Indien gewenst kan altijd op papier 
de aanvraag worden gedaan.Hiervoor is wel een apart postbusnummer ingesteld. Alle 
informatie hieromtrent is te vinden onder www.denhaag.nl/subsidies 

 
2. Kennismaking met dhr. T.J. Muller (algemeen directeur Dienst Publiekszaken) 
Hiertoe wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 
 
3. Verslag Themavergadering Openbaar Vervoer en Parkeren Notenbuurt  
van 1 november 2011 
Vanwege de vele wijzigingen wordt het verslag aangepast en alsnog toegezonden aan de leden 
van de CL. Na digitale vaststelling wordt het verslag doorgestuurd naar wethouder P. Smit.  
 
Verslag van 29 november 2011 
Ook dit verslag wordt gewijzigd en nogmaals digitaal toegezonden.  
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4. Voortgangslijst DB, mededelingen uit projectgroepen en postlijst 
Escamplaan: De gemeente is niet meegegaan in het voorstel van Houtwijk met betrekking tot 
de ontsluiting van het gebied. Houtwijk blijft dit punt onder de aandacht brengen bij de 
betrokken partijen. 
 
Kantoorgebouw De Savornin Lohmanplein: De heer P. van Oort heeft hierover de contacten 
gehad en er is namens de CL een brief gestuurd. Deze brief ging over de parkeerdruk, echter 
deze brief is geschreven toen nog geen uitsluitsel was over betaald parkeren in de Notenbuurt. 
Daarom zal er een nieuwe brief gestuurd worden. 
 
Betaald Parkeren: N.a.v. de resultaten van de enquête zijn brieven verzonden aan de CL en 
aan de bewoners. De CL heeft de brief aan de bewoners nog niet gezien. Er zal opnieuw een 
parkeerdrukmeting worden uitgevoerd. Als blijkt dat de parkeerdruk hoog is, zal er een besluit 
genomen worden door de wethouder. De wethouder ging er op 1 november nog vanuit dat 
bewoners voor betaald parkeren zouden zijn. Op 14 maart wordt dit onderwerp in de commissie 
Leefbaar besproken. De CL wacht de brief aan de bewoners af en zal vóór 14 maart de 
Commissie Leefbaar berichten over de ontwikkelingen met de CL. Het DB en de heer 
Rooseboom houden veelvuldig contact. 
 
Internationale Ring: De CL heeft een brief ontvangen met punten van aandacht. Alleen de 
zuidelijke randweg blijft;de noodwestelijke hoofdroute komt te vervallen. Na verkenning bleek 
een complete ring vanaf de A4 niet noodzakelijk. Wel blijft het plan om de kruising met de 
Erasmusweg ongelijkvloers te maken.Dan zal er meer verkeer richting Loosduinen en Kijkduin 
gaan komen. De voortgangslijst wordt aangepast n.a.v. het verslag van ROV. 
 
Ontwikkelingen Vroondaal: De gemeente wil een klankbordgroep oprichten voor deze wijk. 
Loes van Maaseveen is projectleider en nodigt de Commissie uit. Mevrouw Weijs wil 
deelnemen in deze klankbordgroep. 
 
WB 
Den Haag Schoon!: De heer Verzijden legt uit, dat het project heeft geleid tot een 
uitvoeringsplan met buurtserviceteams. In Kijkduin is als eerste gestart met de bedoeling dit in 
heel Den Haag te gaan organiseren. De centrale regie ligt bij de gemeente en er zijn geen 
ketenpartners meer.Men mag zelf kiezen voor organisaties om mee samen te werken. 
 
Over de vertegenwoordiging vanuit de CL in de beheerplatformen van de heer Bakker en 
mevrouw Hoogwoutgaat de voorzitter contact opnemen met mevrouw Hoogwout. Aan haar 
wordt gevraagd ook de CL te vertegenwoordigen. 
 
Postlijst: 
Met betrekking tot de correspondentie rondom het stadsdeelplan 2012-2015 vindt de CL het 
antwoord van de wethouder teleurstellend en weinig meegaand. Het is jammer dat er weinig tot 
geen rekening gehouden kan worden met de wensen van de bewoners. De wisselwerking mist. 
Wijkorganisaties kunnen wel proberen met activiteiten geld te verkrijgen. Bijvoorbeeld het 
‘Opzomeren’ van de wijk zoals dit in KOM Loosduinen gebeurd. Hierbij is dan wel 
medewerking van de bewoners van belang.  
De CL zou gebaat zijn bij inzage in de planning van de onkruidbestrijding. Hiervoor gaat het 
DB proberen de positie van CL binnen de gemeente aan te wenden.  
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5. Evaluatie Oud en Nieuw 
Door de goede samenwerking en voorbereiding is Oud en Nieuw in Loosduinen rustig 
verlopen. Er was veel inzet van de betrokken partijen dat het werk beheersbaar maakte. 
Activiteiten zoals de IJsbaan in Kijkduin en andere activiteiten voor jongeren zijn goed 
bezocht. De BIT teams en de Welzijnsorganisaties hebben een groot aandeel hierin gehad. Er 
zijn slechts een klein aantal incidenten geweest, die geleid hebben tot kosten.  
Afgesproken is dat het lasergamen wordt voortgezet en het straatwerk op oudejaarsdag wordt 
uitgebreid. Ook zal er meer aandacht besteed worden aan de relatie tussen jongeren en de 
wijkagent. Ook zullen de jongeren volgend jaar meer betrokken worden bij de activiteiten. De 
schouw zal eerder in het jaar plaatsvinden.De politie is tevreden over het verloop van Oud en 
Nieuw. Met name de BIT teams hebben een groot aandeel gehad in de samenwerking. De 
integrale briefing op 28 december is als goed ervaren en is uniek in Den Haag. Het ACON 
heeft goed gefunctioneerd waarbij een constructief overleg gezorgd heeft voor openheid en 
transparantie naar alle betrokken partijen. 
Ideeën voor het komend jaar zijn een groot georganiseerd vuur of  een groot vuurwerk voor de 
wijk.  
 
6. Zandmotor 
De heer Van Elst was aanwezig bij het gebruikersoverleg. Hieruit is een aantal aandachtspunten 
benoemd:  
Er wordt veel gewandeld en het kitesurfen neemt toe. Er geldt nog steeds een zwemverbod. 
Zeilwagens/blowcars bezorgen overlast voor de wandelrecreanten. Door de storm is de 
zandmotor sneller verplaatst richting de naaktrecreatiezone. Er is rondom het meer een gedeelte 
met drijfzand; dit is een gevaarlijke situatie. Het onderhoud is duurder geworden dan gepland, 
kosten zijn voor Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente Den Haag. Er wordt gemonitord op 
zandbankvorming en verzilting van het duingebied (door stuifzand). De argusmast wordt in 
maart geplaatst, later volgt een radar bij het informatiecentrum. De strandpaviljoenen 
ondervinden vooralsnog geen profijt van de Zandmotor, eerder hebben zij er last van. Eerst 
door het stuifzand en momenteel door regelmatige ongevallen waarbij van de strandpaviljoenen 
EHBO wordt verwacht. Er wordt gekeken wat de gezondheidsrisico’s zijn van stuifzand. 
Hierover is nog steeds geen uitsluitsel, er is een onderzoeksvoorstel gedaan. De zandmotor 
heeft de ontwikkelingen, die over 5 jaar uitgesmeerd zouden worden, nu al bereikt. Zo ligt de 
punt nu al ter hoogte van Kijkduinpark. 
 
7. Publicaties gemeenteberichten Posthoorn 
Dit punt is bij de opening aan de orde geweest. 
 
8a. Mededelingen Stadsdeel 
a) Op 13 juni is de nationale straatspeeldag. Op deze dag worden de speeltuinen op het Billy 

Holidayplantsoen, Meer en Bos en de Dr. Van Gelderlaan geopend. 
b) In Scheveningen is een voetbalkooi over.Er wordt geprobeerd deze naar Loosduinen te 

verplaatsen. Suggesties kunnen gemaild worden naar de CL.  
c) Wethouder K. Klein houdt zich bezig met het project “Kindvriendelijke wijken”. In 

samenwerking met OCW, Jeugd en Jantje Beton worden de wijken op 23 maart bekeken 
door de ogen van kinderen. Een en ander zal leiden tot veiligere situaties en speellocaties. 

d) Wethouder K. Klein zal overeenkomstig vorig jaar de wijkorganisaties bezoeken voor een 
‘Kleingesprek’. 

e) Op bedrijventerrein Zichtenburg zal de Werf inclusief de zijstraten opnieuw geasfalteerd 
worden waarbij met een groene middenberm. 
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f) Op 21 maart is de nationale boomfeestdag. In het Loosduins Woonzorgpark zullen 
knotwilgen langs de sloot geplaatst worden. Hierbij zullen de groepen 2 en 4 van de 
basisschool meehelpen tezamen met wethouder S. Dekker.  

g) In BWK (Bohemen, Waldeck, Kijkduin) wordt 50.000 euro beschikbaar gesteld om de 
monumenten “Piet Vink” en het “Anker” op te knappen. 

 
8b. Mededelingen Politie 
a) De politie kan melden dat het rustig is in Loosduinen. Uiteraard zijn er wel inbraken, 

overlast en criminaliteit maar er zijn geen extreme zaken. Het criminaliteitsniveau is 
gedaald ten opzichte van 2010. 

b) In Houtwijk en Waldeck wordt nu met de wijkondersteuningsgroep aandacht besteed aan 
preventie van woninginbraak. Het succesvolle project van Kraayenstein wordt voortgezet 
met de BIT teams in deze wijken. 

c) Ook de politie krijgt te maken met reorganisatie door bezuinigingen, dit komt later terug. 
d) Vanuit de CL wordt de kruising Beethovenplantsoen bij de begraafplaats aangemerkt als 

gevaarlijke situatie. De verkeerslichten werken daar niet goed. De politie neemt dit mee als 
aandachtslocatie, de heer Verzijden geeft het door. 

 
9. PR/website 
De website van de CL is in de lucht onder de naam www.commissieloosduinen.nl . De site is 
nog in de opbouwfase en de leden wordt gevraagd alvast te gaan kijken. Suggesties en ideeën 
kunnen gemaild worden naar de voorzitter. Tijdens de volgende CL zal een presentatie worden 
gegeven over de website. Als de site in gebruik is wordt de CL gebruikt als platform. Van de 
leden wordt verwacht dat zij meewerken om de site up-to-date te houden. 
 
10. Rondvraag 
Vanuit de CL wordt gemeld dat de straatverlichting in Loosduinen niet goed functioneert. De 
heer Verzijden geeft aan dat er een probleem is met de bekabeling in Den Haag. Afgesproken 
wordt dat de heer Van Elst de knelpunten verzamelt voor Loosduinen en dit doorgeeft aan de 
betreffende dienst van de gemeente. 
Vóór 31 maart zal de fontein van het Loosduinse Hoofdplein verwijdert worden. Wellicht is 
één van de kinderboerderijen een geschikte plaats van bestemming. 
Vanuit het publiek wordt aandacht gevraagd voor een aanpassing bij Ockenburgh. Er is een 
brief ontvangen waarin staat dat een brug in het park wordt verwijderd. De vraag is wat de 
bewoners hiermee kunnen. De wijkvereniging KOM Loosduinen gaat dit oppakken. 
Mevrouw Henkelmann meldt dat de burenhulpcentrale is opgestart in Loosduinen en deelt 
informatie uit aan geïnteresseerde leden.  
 
11. Sluiting 
De heer Wijsman sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 


