Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
van dinsdag 3 december 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), mevrouw T. Henkelmann
(LOC), de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt), de heer H. Benthem (stadsdeeldirecteur
Loosduinen), de heer I. Fritz (plv. stadsdeeldirecteur), de heer W. Louwerens (Loosduinse
winkelcentra) en mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig met kennisgeving: de heer M. v/d Bosch (Politie Haaglanden).
Gasten: de heer L.L. Holleman, mevrouw N. Spaans, de heer A. Hakemulder en de heer
W. Knijnenburg.
___________________________________________________________________________
1. Opening/Mededelingen
De heer Wijsman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
- Vaststelling agenda
De agenda is vastgesteld.
- Bespreken reglementen
Voor 11 februari 2014 zal de voorzitter een concept-reglement aan de CL rondsturen.
- Bespreken kandidatenlijst
Er is een advertentie geplaatst voor de vacature van mevrouw Van der Plas binnen het
stadsdeelkantoor.
De heer M. v/d Bosch is afwezig, vanwege drukke werkzaamheden.
Aanbesteding adviesgroep Ockenburgh. De heer Wijsman en mevrouw Weijs hebben tijdens
het 1e vooroverleg de concepten gezien. Er zijn 3 objecten aanbesteed. Bij de
adviescommissie aanbesteding is de CL betrokken.
Kijk in je wijk i.v.m. de verkiezingen in maart 2014, waarbij de CL zich kan vernieuwen, of
er nieuwe kandidaten voor de CL of de twee projectgroepen aanwezig zijn.
Dit jaar is het 90-jarig bestaan van de Commissie Loosduinen uitgebreid gevierd. Er is een
commissie samengesteld, die de activiteiten voorbereidde en die zorg droeg voor de verdere
uitvoering van werkzaamheden, De commissie bestond uit: Bert Bakker, Wouter van Elst,
Nelly Spaans en de heer Lou Holleman. De voorzitter bedankt deze commissieleden voor hun
inzet met een bloemetje+.
2. Vaststellen Concept-verslag en actielijst van 8 oktober 2013
Blz. 1: Nieuwe eigenaar Ockenburgh.
Als er geen nieuwe koper is, zullen er, omdat het landhuis behouden moet blijven, nieuwe
wetten in werking getreden. Hopelijk is dit niet nodig.
Karsten Klein (lijsttrekker CDA) zou bij deze vergadering aanwezig zijn, maar dat is helaas
niet gelukt vanwege drukke werkzaamheden. Bij de volgende vergadering op 11 februari
2014 zal hij wel aanwezig zijn.
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We hebben een budget gekregen via de stadsdeelwethouder voor de werkgroep “revisie
Loosduinse vaart”. Er is inmiddels een projectleider gevonden voor dit project. Tevens is
dezelfde architect nadert, die tijdens de vorige sessie ook input leverde.
I.v.m. een andere vergaderruimte voor de commissies WB, ROV en CL zijn er ongeveer 4
plaatsen als optie aangeboden. Het voorstel zal nog gepresenteerd gaan worden. Dit wordt
doorgestuurd naar mevrouw Van der Plas. Een voorstel is om de commissie WB en ROV op
een vaste plaats te houden.
De Commissie Loosduinen zal op 6 verschillende plaatsen, in de diverse wijkgebouwen, de
vergadering willen houden. Zo kunnen de wijkteams zichzelf presenteren op hun eigen
locatie.
De eerste vergadering van de CL zal op 11 februari 2014 in de Buurtkamer (Notenbuurt)
gehouden worden.
Er is in de commissie WB en ROV een nieuwe voortgangslijst besproken. De voorzitter
vraagt een ieder om stukjes aan te leveren.
Wat op de website geplaatst wordt, zal in het DB besproken worden.
3. Activiteitenplan 2014
De heer Fritz geeft een presentatie op het activiteitenplan 2014. Het activiteitenplan 2014
moet nog definitief vastgesteld worden.
Het activiteitenplan2014 is keurig opgezet en de presentatie is goed werk.
Voortgang van de activiteiten worden ieder kwartaal aan de CL doorgegeven, en komen op de
agenda met een verslag.
4. Postlijst inkomende en uitgaande post
Regelmatig komen er in het DB gasten op bezoek, zoals de heer W. Bianchi. Hij neemt deel
in het overleg met ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar
Vervoer). De voorzitter stelt voor dat er ook iemand vanuit de CL in dit overleg plaats moet
nemen. De heer De Valk meldt zich aan. Hij gaat zich aanmelden.
Uitgaande post – is goedgekeurd.
5. Voortgangslijst DB (mededelingen uit de projectgroepen)
Zie: http://www.commissieloosduinen.nl/index.php/commissie-loosduinen/verslagen-cie
In de laatste ROV vergadering is er een nieuwe voortgangslijst gepresenteerd. Deze lijst komt
op de website, zodat men de laatste ontwikkelingen kan lezen.
Er is een nieuw concept bestemmingsplan van de werkgroep Vroondaal. Op maandag
16 december 2013 zal er een presentatie/inloop worden gegeven. Vroondaal-Madestein wordt
1 gebied en Vroondaal ligt in de Kom Loosduinen.
De Loosduinse Vaart – er is een goed team samengesteld. Op 11 of 18 december 2013 zal
men met mensen van gewest Haaglanden bijeenkomen i.v.m. de infrastructuur.
Werkgroep Kijkduin – er zijn 2 project ontwikkelaars. FORTRESS en het hotel hebben met
de gemeente overleg gehad. De ontwerpen moeten worden bijgesteld. Het hotel ondervindt
druk i.v.m. de huurder. FORTRESS is druk doende in de ontwerpfase; niets staat nog vast.
De projectgroep wordt redelijk op de hoogte gehouden.
Infrastructuur (geen openbaar rapport) de ontwikkelingen van de projecten zijn nog hetzelfde.
Er zal een onderzoek worden gestart naar de busbuffer door de gemeente. Aan het begin van
het nieuwe jaar zal dit plaatsvinden in samenwerking met de HTM . De presentatie van de
heer Arjen v/d Burg komt op de website te staan.
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De Wijndaelerweg – er zijn nieuwe buizen neergelegd en de stoep wordt breder. Daarnaast is
een extra invoegstrook gecreëerd op de Ockenburghstraat richting Wijndaelerweg.
Verkeersregelaars bij de Internationale School – dit verzoek ligt bij de heer Schoon.
De voorsorteerstrook en verkeersregelaars moeten de rust brengenen zorgen voor een goede
afwikkeling van het verkeer.
Ockenburgh. Het definitieve concept wordt in een latere fase aangeboden aan de CL. Als de
tender geschreven is, wordt die openbaar gemaakt. Alle afdelingen van de gemeente zitten in
deze adviesgroep.
De CL is er geen voorstander van dat het landhuis wordt gebruikt door PARNASSIA. De
veiligheid van de mensen moet gewaarborgd blijven. Ockenburgh is namelijk een openbaar
park.
Toelichting door de heer Louwerens en de heer Knijnenburg over de winkelcentra.
Wethouder Kool en de winkeliers van Loosduinen hebben gesproken over de winkelpanden
in het winkelcentrum Loosduinen, die op dit moment leeg staan.
De PvdA in Den Haag heeft een enquête gehouden bij alle winkelcentra, en ieder
winkelcentrum heeft zijn bevindingen hierover gegeven. Zorgen over de leegstand van de
winkels, de huren zijn te hoog, criminaliteit in de wijk. De heer Louwerens merkt op dat de
winkeliers te geïsoleerd werken en als ondernemers te weinig collectief met bewoners
samenwerken. Het is de bedoeling om alle partners in de wijk bij elkaar te brengen om te
kijken hoe de winkeliers de winkelcentra beter bij elkaar kunnen houden. De Commissie
Loosduinen wil samen met de heer Louwerens een brug kunnen slaan. De leegstand van de
winkelpanden kan niet zo opgelost worden. Er moet dringend iets aan gedaan worden.
Internationale Ring
De heer Hofker geeft een toelichting op de Internationale Ring. De voorzitter zal deze
toelichting bij de heer Hofker opvragen.
Vanuit de Commissie WB een tip. Kijk op de website, daar staat de voortgang van alle
projecten up-to-date.
6. Overleggen DB met externen
7. Concept-vergaderschema 2014
Is goedgekeurd.
* Dhr. Benthem:
KVO – Keurmerk Veilig Ondernemen.
Hildo Kroplaan – 1e kwartaal 2014 zal er worden gewerkt aan de wegen.
Op woensdag 8 januari 2014 is er een Nieuwjaars borrel vanaf 17.00 – 19.00 uur in het NH
Hotel. De uitnodiging volgt nog.
* Dhr. Fritz:
Er is een nieuwe groenbeheerder aangesteld. Zij zal op 1 januari of 1 februari beginnen.
Groenvisie – de planning komt eraan.

8. Mededelingen
a. Stadsdeel
* We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor Oud & Nieuw.
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b. Politie
* PRE-ACON – alle handelingen i.v.m. oud en nieuw doorspreken.
* Actieplan rond de kerst/oud & nieuw. Wat te doen om de situatie veilig te maken?
Morgen is er een overleg over dit onderwerp. Alle lege planden worden dichtgespijkerd.
De BIT-TEAMS gaan de wijken controleren.
9. Rondvraag
* Dhr. Benthem: De criminele jeugdgroep in Nieuw-Waldeck bestaat niet meer.
* Mw. Henkelmann: 13 december 2013 zal een gecombineerde dag worden. De dag van de
ouderen kerstbijeenkomst om 11.00 uur in de Wiekslag.
* Dhr. Hofker: stadsdeelborrel BWK op 9 januari 2014. Vanaf 16.30 uur in het wijkcentrum.
De uitnodiging volgt.
* Dhr. Meesters: Er heeft een verhuizing binnen Houthaeghe plaatsgevonden. Het
wijkkantoor is verplaatst.
Het bestemmingsplan Oude Haagweg 42-25 komt voor op zitting bij de Raad van State op
20 januari 2014.
Als er voor Ockenburgh geen koper is, wie krijgt dan dit project?
Een runner-up maakt ook een kans. Het plan gaat terug naar de gemeente en dan wordt er
bekeken wat er gaat gebeuren.
* Mw. Weijs: Dienst Groenonderhoud is al 14 dagen bezig met het opknappen van de wijk.
Een pluim voor Groen.
* Dhr. v/d Laar: SBK het parkeren van de bewoners in Kijkduin moet worden tegengehouden.
De ontwikkelingen van badplaats Kijkduin – financiële aspecten zijn nog niet ingevuld!
10. Sluiting
De heer Wijsman bedankt de leden voor de inzet in het afgelopen jaar. Er worden resultaten
geboekt binnen de projecten waarmee wij ons bemoeien. De verschillende wijkkrantjes zien
er goed uit.
2014 is een uitdaging om mee aan de slag te gaan. We zullen een speerpunten beleid moeten
gaan ontwikkelen.
De slogan gaat ook worden: “Loosduinen bruist”!
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng, en wenst
een ieder fijne feestdagen toe.
Besluiten
Toelichting van dhr. Hofker op de Internationale Ring
Zoeken van de verschillende CL vergaderspots
Aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement versturen
aan leden CL

Aktie
Voorzitter.
DB.
Voorzitter.
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