Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen van dinsdag 12 februari 2013
Aanwezig:
De heer P. Wijsman (voorzitter), de heer H. van Gelderen (WB), de heer W. van Elst (ROV),
de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw I. Weijs (Kom Loosduinen), de heer
L.J. Hofman (Kraayenstein), mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer H. de Valk (NieuwWaldeck), de heer H. v/d Muijsenberg (Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer J. Hofker
(Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer R. Meesters (Houtwijk), de heer A.J. Rooseboom
(Notenbuurt), de heer M. v/d Bosch (Politie Haaglanden) en mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig met kennisgeving: de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck).
Gasten: mevrouw M. de Jong (wethouder Centrum), de heer H. Benthem (stadsdeeldirecteur
Loosduinen), de heer Ronald Jansen (gebiedsmanager), Peter v/d Broek, de heer
W. Louwerens (Kijkduin).
1. Opening en mededelingen
- Vaststelling agenda
De heer Wijsman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw De Jong
geeft een toelichting over de ontwikkelingen in Ockenburgh en Kijkduin. Zij is
stadsdeelwethouder Centrum, en als vakwethouder o.a. verantwoordelijk voor het Deltaplein,
Kijkduinbad en Ockenburgh. De heer Ronald Jansen is de projectleider van dit gebied.
* Kijkduinbad – 3 jaar geleden is er begonnen met een faciliterende rol (weinig financiën). Er
zijn in Kijkduin 2 partijen, die een belangrijke rol spelen; FORTRES en BOA. Het is de
bedoeling om het Atlantic Hotel verder uit te breiden. Dit plan is gepresenteerd, maar wordt
mogelijk kleiner van formaat. De Vesteda flats blijven staan. Het winkelcentrum gaat op de
schop, er worden nieuwe huizen gebouwd geïntegreerd met winkels. Het klein-stedelijke idee
van een “Toscaans dorpje” blijft bestaan.
De ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn. Afgelopen Kerst heeft de wethouder haar
handtekening gezet en de intentieverklaring ondertekent. Kijkduin-bad heeft een grote wens,
dat er iets gaat gebeuren. De klasse en uitstraling moeten behouden blijven. Er is veel
samenwerking gewenst tussen de winkeliers van Kijkduin en de gemeente.
Er is een stuurgroep in het leven geroepen om zaken sneller te laten verlopen en ‘bruggen te
slaan’ tussen belanghebbenden.
* Ockenburgh – De beoogde projectontwikkelaar NOVA heeft zich teruggetrokken. Ze was
niet tevreden met de politieke richting van het plan. Vragen over bovengronds parkeren en
bouwen in Natura 2000 gebied begonnen een grote rol te spelen. De projectontwikkelaar heeft
de stekker eruit getrokken.
Het plan is nu opgeschort, maar de concept bestemmingsplanaanvraag is nog niet van tafel.
Ockenburgh is een rijksmonument en verdere verloedering moet worden tegen gegaan. De
gemeente investeert enigszins in het gebouw om voor nu het hoognodige te doen; wind- en
waterdicht maken. Het dak, muren & kozijnen, mogelijk hier en daar vervangen, moeten
dicht gemaakt worden.
In het park zal wel iets gaan gebeuren en het regulier onderhoud blijft op orde.
De uitbaters van het chalet kunnen voorlopig blijven zitten in afwachting van wat er gaat
gebeuren. De familie Leinnweber krijgt nu de kans om een plan in te dienen wat het nu moet
gaan worden, een café, lunchroom, theehuis enz.. Deze planontwikkeling wordt uitgezet
onder iedereen, die geïnteresseerd is om hier iets te gaan ontwikkelen.
* Ockenburgh/Jeugdherberg/Congres/Wellnesscenter. Er wordt wederom door de gemeente
een project opgestart en dit moet voor de zomer naar buiten worden gebracht.!
We moeten, zei de wethouder, in overleg met de Commissie Loosduinen samenspraak goed
kunnen waarmaken. Wat zijn de afspraken in de toekomst – dit is een open vraag/uitnodiging.
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* dhr. J. Hofker (BWK)
Het gebied Wijndaelerstrip C1: dit is een parkeerterrein samen met de Marathon. Er gaat bij
een eventuele ontwikkeling, een probleem ontstaan; het grote parkeerterrein raken we kwijt en
dit wordt nu o.a. gebruikt door de Internationale School, parkeren voor de sporthal en in de
zomer als uitloop voor de strandparkeerders.
De gemeente moet meer doen over de nieuwe toegang die in het Masterplan staat. Belangrijk
is, dat de gemeente het totale overzicht behoudt en qua infrastructuur in de gaten houdt, dat
alles goed op elkaar wordt afgestemd.
De reactie van wethouder De Jong op dit punt is, dat iedereen bij dit (Master)plan is
betrokken. De ontwikkelaar moet een plan indienen om een vergunning te krijgen van de
gemeente. Er moet aan het aantal punten, gesteld in het Masterplan, worden voldaan.
* mw. I. Weijs (Kom Loosduinen)
De projectontwikkelaar moet meebetalen aan deze veranderingen.
* dhr. L. Hofman (Kraayenstein)
Bij de ingang van de Monsterseweg zijn 2 bruggen, waar het terrein nu braak ligt. Wordt daar
iets aan gedaan?
Met vorst mogen de lassers niet werken. Er moeten nog kabels gelegd worden, en de
gasleiding moet omgelegd worden.
De voorzitter: Bewonersbrieven horen op de website van de CL te staan. Op deze manier kan
de informatie ‘breder’ gelezen worden.
* dhr. R. Meesters (Houtwijk)
Het bestemmingsplan Ockenburgh – wat is de basis? Tot nu toe is het oude plan van kracht en
moet er tot aan de zomer verder worden nagedacht, wat te gaan doen.
Wat krijgt de nieuwe projectontwikkelaar voor plan mee? Het oude plan meegeven is
acceptabel. Het landhuis weer de structuur teruggeven, die het verdient, zoals het vroeger was.
De voorzitter herhaalt wederom, dat de CL bang is voor infrastructuur over het gehele plan
en de CL wil graag gevraagd worden om mee te denken.
Mevrouw De Jong wil graag bij Loosduinen betrokken blijven.
De voorzitter bedankt mevrouw De Jong voor de toelichting.
2. Communicatie
a. dhr. Alex Dirkse (redacteur Loosduinse Krant)
De voorzitter heet de heer Dirkse welkom. De reden voor deze uitnodiging is dat de CL een
vermoeden heeft, dat de Loosduinse Krant een negatieve rol speelt naar de CL! (zie o.a. de
wekelijkse column van mevrouw Vonk).
De heer Dirkse zegt over deze wekelijkse vaste column in de Loosduinse Krant het
volgende:” Betrokkene mag over van alles schrijven. De redacteur bepaalt verder wat
nieuwswaarde heeft voor publicatie in de Loosduinse Krant.”
De voorzitter geeft aan dat hoor & wederhoor in het algemeen noodzakelijk is, en dat de CL
zeker geen politieke oorlog wil voeren. De redacteur zal een gesprek aangaan met mevrouw
Vonk. Ook geeft de voorzitter aan, dat er regelmatig stukken van de CL niet geplaatst worden.
Het verzoek van de voorzitter aan de redacteur is om samenspraak te houden. We zitten niet
op extra werk te wachten, maar misschien moeten we als CL ook eens een column vullen.
Vraag van de heer W. Louwerens: wat is het doel van de Loosduinse Krant?
De redacteur geeft aan dat het doel van de Loosduinse Krant is, om alles wat past in de
Loosduinen te plaatsen in de krant. Het moet een positief blad zijn, wijknieuws brengen op
een positieve manier. Het is een onderdeel van Loosduinen.
De voorzitter bedankt de heer Dirkse voor zijn komst.
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2b. presentatie website CL
Dit zal volgende week dinsdag, 19 februari 2013, aan de orde komen.
De voorzitter verzoekt de CL leden, om de punten 5, 6 en 10 van deze agenda door te nemen.
Evenals het conceptvoorstel van Wethouder Smit over Tramhalte lijn 2 te lezen.
De heer Meesters en mevrouw Weijs gaan de direct betrokken bewoners, die o.a. bij de vorige
CL-vergadering van 27 november 2012 aanwezig waren, een brief bezorgen over de
veranderingen omtrent tramlijn 2.
3. Vaststelling verslagen van 30 oktober 2012 en 27 november 2012
De CL-leden sturen hun op/aanmerkingen aan de voorzitter.
4. Voortgangslijst DB (mededelingen uit de projectgroepen en postlijst inkomende en
uitgaande post)
Mevrouw Weijs gaat de punten 1103, 9804 en 1202 aanpassen.
De voorzitter vraagt aan de CL-leden om deel te nemen aan de kleine gesprekken op
vrijdag 22 februari 2013 in de Wiekslag (onderwerp: Groen Loosduinen).
Is het de bedoeling dat de CL-leden ook meehelpen met Groen Loosduinen?
De voorzitter geeft aan, dat het inschakelen van bewoners altijd helpt.
7. 90-jarig bestaan CL
De voorzitter vraagt aan de heer Van Benthem of er iemand van de gemeente aanwezig kan
zijn, i.v.m. het voorbereiden van het jubileum. De heer R.Wekker (DPZ/Loosduinen) zal zijn
medewerking verlenen. Verdere mededelingen omtrent het 90 jarige bestaan volgen.
11. Mededelingen
a. Stadsdeel
Vanaf 1 februari 2013 is de heer Harm Benthem benoemd tot stadsdeeldirecteur van
Loosduinen. De heer Benthem heeft veel zin om in Loosduinen te werken en hij brengt de
volgende punten onder de aandacht; o.a.:
- Keurmerk veilig ondernemen
- Promoten van de buurtkamer.
* Activiteitenplan 2013.
Hoe willen de CL-leden dit besproken hebben? Graag op/aanmerkingen aanleveren.
* Agenda 2013 opgesteld.
Graag een DB-lid aanleveren voor in/samenspraak.
Basis subsidie-verzoek.
De voorzitter vraagt als er een feest is, kan er dan aan de aanvragen van subsidie-verzoeken
voorrang worden gegeven. De heer Benthem geeft aan, dat een verzoek indienen vanaf
ontvangstdatum bij de gemeente, 6 weken afhandelingstijd heeft. Voor voorrangsverzoeken
kan een medewerker van het stadsdeel worden ingeschakeld.
* dhr. H. de Valk (Nieuw-Waldeck)
Wanneer wordt de fontein op het Loosduinse Hoofdplein opgeknapt. De fontein moet
1 april 2013 klaar zijn.
* dhr. J. Hofker (BWK)
Kan het activiteitenplan 2013 worden aangepast?
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b. Politie
Oud & Nieuw 2012 was rustiger dan vorig jaar. Het samenwerken met Jongerenwerk is goed
verlopen. Forellendaal wilde een groot vuur, maar dat is niet doorgegaan.
De actuele stand van zaken:
Bokkefort park – ups and downs
Veiligheidscijfers – we zitten aan het begin van het nieuwe jaar
Criminaliteitspercentage – er is een afname van 10%
Woninginbraken – die zijn helaas toegenomen
Beheersmatig is alles op orde. De Politie Haaglanden wil graag informatie met de CL delen.
De voorzitter vraagt: de Nationale Politie, is dat voor Loosduinen merkbaar?
Politie Haaglanden zegt door te gaan, zoals het nu is. In de toekomst zullen er wel
veranderingen merkbaar gaan worden.
* dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen)
Vraagt of er dit jaar wel/niet vreugdevuren mogen komen?
Reactie van Politie Haaglanden is: liever niet. Hier moeten goede afspraken over worden
gemaakt. De burgemeester beslist uiteindelijk.
12. Rondvraag
* dhr. A. Rooseboom (Notenbuurt)
Hij heeft een brief van BOOG gekregen over het volgen van een cursus o.a. betrekking
hebbend op gebruik van Facebook (social media).
Wie is er nog meer geïnteresseerd?
Er zijn de laatste tijd veel honden doodgereden op Kijkduin; o.a. door ambtenaren van
Rijkswaterstaat. Kan er vanuit de CL een protestbrief worden gestuurd naar de
stadsdeelwethouder, dat op Kijkduin een honden uitlaatgebied is.
Er kan gevraagd worden aan de strandbeheerders, rustiger te rijden, i.v.m. de loslopende
honden.
13. Sluiting
De heer Wijsman sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.

4

