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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

van dinsdag 25 juni 2013 
 

 
Aanwezig: 
De heer P. Wijsman (voorzitter), 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 (Nieuw-Waldeck), de heer J.H.A. v/d 
Muijsenberg (Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer J. Hofker (Bohemen/Waldeck/Kijkduin),  
mevrouw T. Henkelmann (LOC), de heer W. Louwerens (Loosduinse winkelcentra), de heer 
A.J. Rooseboom (Notenbuurt), de heer M. v/d Bosch (Politie Haaglanden), de heer I. Fritz 
(stadsdeelmanager en plv. stadsdeeldirecteur Loosduinen), de heer M. Molenkamp 
(DPZ/Loosduinen), de heer K.A. Hakemulder (Houtwijk) en mevrouw Y. Bouman (verslag). 
Afwezig met kennisgeving: de heer H. van Gelderen (WB), de heer R. Meesters (Houtwijk) 
en de heer Rob van de Laar (VVD). 
 
1. Opening/Mededelingen 
     - Vaststelling agenda 
De heer Wijsman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Er zijn enkele mededelingen. 
* Op 6 juni 2013 is mevrouw Franssen overleden, en de echtgenote van de heer Brinkman is 
ook overleden.  
* De heer Rob v/d Laar stuurt een uitnodiging naar de CL over het Gebouw Wijndaelerweg 
(deltastrip). De portierswoning wordt een oorlogsmonument. Op 13 juli 2013 zal de officiële 
onthulling plaatsvinden. 
* De CL zal wederom worden benoemd in maart 2014 (gemeenteraadsverkiezing). 
* Er is een brief over ondergrondse containers uitgegaan. (Brief van Hans van Gelderen). 
Graag hierop reageren. Deze brief zal worden doorgestuurd naar Ilja Fritz. 
* De heer Benthem heeft extra geld gevraagd voor groen binnen Loosduinen. 
* Wie doet wat bij het stadsdeelkantoor? Graag op een lijst noteren. 
* A.s. vrijdag 28 juni 2013, is er in Wijkcentrum Bokkefort om 15.00 uur een klein gesprek 
met Karsten Klein. Het onderwerp is: Jeugd aan zet. 
* De Commissie Leefbaarheid zal a.s. vrijdag 28 juni 2013, een fietstocht door Kijkduin 
maken. Hierbij zijn de heren Benthem en Wijsman aanwezig. 
 
De agenda is vastgesteld. 
 
2. Concept-verslag van 7 mei 2013 
Pag. 1: punt 1, de heer Bakker heeft de dodenherdenking bijgewoond bij het Eregraf 
Stijkelgroep Westduin. 
Pag. 1: punt 2 laatste zin Communictie = Communicatie. 
Pag. 2: stukje van 25 juni 2013: planning/kaders naar Elly, wordt naar secretariaat CL. 
Pag. 2: zelfde stukje: informeren = geïnformeerd. 
Pag. 2: zelfde stukje: Voorstel: BOOG gaat ondersteunen bij de wijken. 
Pag. 3: punt 6, 1e*: het woordje moet kan geschrapt worden. 
Pag. 3: punt 6, 3e*: De bereikbaarheid m.b.t. tot – kan geschrapt worden. 
Pag. 3: punt 6, 4e*: hebben = kunnen. 
Pag. 3: punt 6, 5e*: de heer John Toki = John Tokkie. 
Pag. 3: punt 6, 6e*:  de heer J. Toki = de heer J. Tokkie. 
Pag. 3: punt 7, deeltje van Loosduinen = Bloemenbuurt. 
Pag. 3: punt 9, Toevoeging:  
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Een plan maken met de wijk, de buurt bestuurt. De effectiviteit kan hoger/beter. Er moeten 
actoren bij betrokken worden. 
Pag. 6: punt Vragen/mededelingen van de publieke tribune. 
In Zuid-West vallen 1100 woningen nu onder Vestia. 
 
3. Voortgangslijst DB (mededelingen uit de projectgroepen) en postlijst inkomende en 
uitgaande post 
* 9804 Landhuis Ockenburgh 
Vrijdag 28 juni 2013 komt wethouder Marjolein de Jong naar Loosduinen voor een fietstocht, 
samen met de voorzitter. De bedoeling hiervan is een werkbezoek. 
* 03.06 Gamma Oude Haagweg en omgeving - is gehoord. 
* 08.04 Loosduinse Vaart – is niets meegedaan. 
* 10.02 Bouwplan Houtwijk Oude Haagweg 42 – 46 
De CL mag inspreken. De hoogte van de bouw moet zijn 5 + 0 etages. De punten worden 
aangepast! 
 
4. Activiteitenplan 2014 
Gaat de gemeente nu ook bewoners benaderen? 
Graag een planning doorsturen naar de CL (volgende week), daarna doorsturen naar Ilja Fritz. 
De voorzitter vraagt aan de wijkberaden hulp voor de lopende projecten. Alle 6 wijkberaden 
kunnen hiervoor geld krijgen. De voorzitter vraagt tevens aan de 6 wijkberaden of zij 
ondersteuning willen krijgen van BOOG? 
De enquête van BOOG is niet naar de bewoners gestuurd.  
Vraag: Graag helderheid in de procedure met de tijdsplanning – tot 1 oktober 2013. 
Er moet een vragenlijst worden uitgezet en de antwoorden groeperen per  wijk. 
€ 750.000 mag dit jaar nog besteed worden. De voorzitter vat samen: 
Graag meepraten over besteding van € 750.000. De projecten zijn niet deels uitgevoerd, in de 
wijken. Het activiteitenplan 2013 overlaten aan het stadsdeelkantoor, en kijken wat er nog 
moet gebeuren. Ilja Fritz stuurt de plannen door naar de wijkberaden, graag hier commentaar 
op geven. Eventuele ideeën hierover doorsturen naar het secretariaat van de CL. 
* Brief over de aanpak richting 2014, het DB moet hier naar kijken. 
* Het opstellen van de agenda moet beter. 
Betere communicatie vanuit WB + ROV naar de CL. Geen dubbele discussie voeren. 
* Actielijst behorend bij het verslag van 7 mei 2013 is doorgenomen. 
 
5. 90-jarig bestaan CL 
Afgelopen vrijdag 21 juni 2013, hebben er 23 mensen van 90 jaar oud meegedaan aan de 
High-tea.  
Op zaterdag 22 juni 2013 komt er een Mid Summer Party in Zorgcentrum Houthaghe. 
A.s. zaterdag 29 juni 2013 is er een Bromfiets Meeting op het Loosduinse Hoofdplein. 
Vrijdag 16 augustus 2013 komt er een voetbalwedstrijd Loosduins elftal/Westlands elftal. 
Zondag 15 september 2013 is er een Picknick in het park (Landgoed Ockenburgh). 
Vrijdag 20 september 2013 is er een Politiek debat in de Trouwzaal van het Stadsdeelkantoor. 
Vrijdag 27 september 2013 is er een Jubileumreceptie in Zorgcentrum Loosduinen. 
 
6. Overleggen DB met externen 
Zie e-mail van het secretariaat dd. 1 juli 2013, de gastenlijst van het Dagelijks Bestuur. 
 
7. Mededelingen 
a. Stadsdeel 
* De heer J. Meijer is afwezig voor enkele maanden. Voor ongeveer 5 maanden is er een 
vervanger voor hem gevonden. 3 dagen in de week zal Coen van Doesburg deze functie van 
de heer Meijer waarnemen. 
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b. Politie 
* Geen overlast in Loosduinen. 
* Bokkefort is een probleem. 
* De criminaliteitscijfers: woninginbraken -40%, autoinbraken -20%. 
A.s. donderdag 27 juni 2013, zal de politie samen met DSO een wijkschouw doen in 
Waldeck. 
Volgende week zal er een burgerpanel bij de politie gehouden worden. 
SMS-alert = burgernet geworden. 
 
8. Rondvraag 
* De heer Louwerens (Loosduinse winkelcentra) 
Heeft het zin om de heer v/d Laar uit te nodigen? 
De heer v/d Laar is lid van de VVD. 
* De buurt bestuurt, wie doet mee? 
Houtwijk. 
* Tribune: de brug op Ockenburgh ligt open, wordt hier iets aan gedaan? 
De gemeente gaat hier achteraan. 
* mevrouw Weijs (Kom Loosduinen) 
In de Loosduinse Krant komt een column vrij. 
A.s. zaterdag 29 juni 2013 er om 11.00 uur is er op de Binckhorst een leidraad voor 
wijkberaden. Ingrid van Engelshoven zal hierbij aanwezig zijn. 
* De heer Hakemulder (Houtwijk) 
De kraagregeling (Leyweg/Houtwijk). Vanaf 1 juli 2013 geldt er in heel Oud-Leyenburg een 
zogeheten kraagregeling van 17.00 tot 21.00 uur. Als al het werk klaar is, gaat de reguliere 
betaald parkeren regeling in. Die zal gelden van 17.00 tot 24.00 uur. Wij zijn er tegen en zijn 
er niet in gekend. Het raakt wel de wijk Houtwijk.  
De CL moet een brief sturen naar de gemeente.  
* De heer Hofker (Bohemen/Waldeck/Kijkduin) 
Het Piet Vink plantsoen zal a.s. vrijdag 28 juni 2013 worden geopend door Karsten Klein. 
 
9. Sluiting 
De heer Wijsman sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Besluiten                                                                                        Aktie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


