Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen dinsdag 6
mei 2014 in de Henneberg

Aanwezig

dhr P. Wijsman (voorzitter), dhr H. van Gelderen (WB), dhr B. Bakker (Kom
Loosduinen), dhr B. Hofman (Kraayenstein), dhr H. van den Muijsenberg (
Bohemen/Waldeck/Kijkduin), dhr J. Hofker ( Bohemen/Waldeck/Kijkduin), dhr A.
Rooseboom (Notenbuurt), dhr H. Benthem (stadsdeeldirecteur), mw T. Zee
(Kraayenstein), mw L. Gordijn (Houtwijk), dhr W. Louwerens (Loosduinse
winkelcentra), dhr H. de Valk (Nieuw-Waldeck) , dhr M. van den Bosch (Politie Den
Haag), mw M. van der Heijden (notulist)

Afwezig

met kennisgeving: dhr W. van Elst (ROV/LOC), mw I. Weijs (Kom Loosduinen), dhr
S. Develing (Kom Loosduinen), dhr R. Meesters (Houtwijk)

1. Opening, mededelingen en agenda
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de commissie in haar nieuwe
samenstelling, in het bijzonder de nieuwe leden mw Gordijn en dhr Develing, en aan de
gasten.
Er volgen enkele mededelingen:
- De installatie van de nieuwe commissie zal plaatsvinden als er een nieuw college is.
- Marius Schoon , wegbeheerder, neemt op 15 mei afscheid. Ieder is van harte uitgenodigd.
- Op 1 juni is de Loosduinse Kunstroute .
- Wethouder de Jong is ernstig ziek. Ze werkt op dit moment niet en de voorzitter heeft
haar namens de CL een berichtje gestuurd.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen verslag van 25 maart 2014
Het verslag wordt vastgesteld onder toevoeging van de locatie, namelijk Houthaghe. Het was
de eerste keer dat de CL niet in de Henneberg maar in een van de wijken bijeen kwam.

-

-

Naar aanleiding van de actielijst :
Dhr van den Muijsenberg stuurt alsnog de tekst over Kijkduin naar de voorzitter.
Het DB heeft vandaag een gesprek gehad met mw Buwalda, coördinator groen. Zij heeft
al een aantal wijkberaden bezocht. Enkele waren bij het gesprek aanwezig. Er is een
concept-visie ‘groen’ geschreven door de afdeling. ROV kijkt ernaar en kan een
adviesbrief schrijven alvorens de visie naar de wethouder gaat (waarna naar B en W en
tot slot naar de raad). Benadrukt is het belang dat mw Buwalda of haar vertegenwoordiger regelmatig aanwezig is bij ROV-vergaderingen. Er is ook gesproken over het
eventueel (deels) kunnen overhevelen van groenbudgetten van de ene wijk naar de andere
als daar aanleiding toe is.
Het bordje zit op de fontein.
De voorzitter nodigt de wijkberaden uit om goed de gastenlijst van het DB in de gaten te
houden, zodat wijkberaden aanwezig kunnen zijn als zij dat belangrijk achten.
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3. Postlijst inkomend en uitgaand
Inkomend: de brief van dhr Fritz met 1e kwartaalrapportage activiteitenplan 2014 Loosduinen
komt op de agenda van de ROV-vergadering en van die van W & B.
Uitgaand: de brief van dhr Wijsman over de Visie Loosduinse Vaart(VLV) is niet alleen aan
de gemeenteraadsleden gestuurd, maar ook aan de informateur. Er gaat ook een brief namens
de CL naar de formateur over de wens de Visie aan te bieden. Mw Weijs zal in overleg met
o.a. dhr de Boer (voorzitter werkgroep VLV) zoeken naar een geschikt moment daarvoor.
4. Jaarverslag 2013
De voorzitter heeft ter vergadering alle opmerkingen in ontvangst genomen, dan wel
genoteerd. Het jaarverslag zal daarmee verbeterd en aangevuld worden. Dit verslag zal aan de
gemeenteraad en aan B en W worden aangeboden evenals aan alle wijkberaden.
Dhr Hofker schrijft nog een aanvulling op de tekst over betaald parkeren waarover in de
vergadering van 7 mei vorig jaar is gesproken.
Het jaarverslag krijgt een lay-out zoals het verslag van de projectgroep W & B.
Naar aanleiding van de financiële paragraaf:
In 2014 krijgt de CL opnieuw minder subsidie. De posten huisvesting, vacatiegelden en
secretariaat vormen samen al een bedrag dat hoger is dan de subsidie zal zijn. Op de hoogte
van die bedragen heeft de CL geen invloed, omdat de salariëring van secretariaat, de prijs
voor de kamer waar zij 24 uur per week werkt en de vacatiegelden door de gemeente zijn
vastgesteld. Er volgt binnenkort een gesprek met de stadsdeeldirecteur over de
huisvestingskosten. Het gesprek met wethouder Van Engelshoven is verplaatst, maar zal ook
gaan over de hoogte van de subsidie. Dhr Benthem adviseert om bij de wethouder te
benadrukken dat het hier een commissie betreft en geen bewonersorganisatie.
5. Agenda heisessie 5 juli 2014
Naar aanleiding van het gesprek tijdens de vorige vergadering over statuten en huishoudelijk
reglement is besloten om hieraan en aan andere onderwerpen wat meer tijd te wijden. De
punten ‘communicatieplan’ en ‘agenda CL 2014’ komen ook voort uit het overleg met de
stadsdeeldirecteur.
Voor het laatste punt vraagt het DB aan de wijkberaden om na te gaan welke onderwerpen zij
belangrijk vinden om in 2014 nog op de agenda van de CL te plaatsen.
Dhr Rooseboom vraagt om verduidelijking over het communicatieplan: waar moet je aan
denken?
Voorbeelden worden genoemd:
- De CL en haar projectgroepen enerzijds en de wijkberaden anderzijds communiceren
regelmatig niet of niet effectief, in beide richtingen: het DB vergeet wijkberaden te
informeren, wijkberaden vergeten de CL/het DB te informeren. Waar gaat het mis? Hoe
is de communicatie te verbeteren, hoe zijn de gewenste lijnen helder en concreet te
maken?
- Hoe wordt er gecommuniceerd met andere belangengroepen, bijvoorbeeld de
winkeliersvereniging?
- Zijn er voldoende mogelijkheden voor bewoners om met de CL te communiceren?
- Hoe gaat de CL om met initiatieven van derden, bijvoorbeeld de uitnodiging van de
projectontwikkelaar Oude Haagweg 42-46 aan mogelijk toekomstige bewoners om hun
wensen kenbaar te komen maken (zie ook : rondvraag).
DB maakt een A4 met aandachtspunten t.b.v. het onderwerp ‘communicatieplan’ en de
voorzitter maakt een programma voor de dag.
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6. Vergaderlocaties CL rest van 2014
De bedoeling is dat de CL afwisselend in de wijken vergadert in een ruimte die daarvoor
geschikt is, d.w.z. dat er voldoende ruimte is voor alle leden, voor mensen op de publieke
tribune en voor eventuele gasten. De vorige vergadering was in Houthaghe. De ruimte daar
was aan de kleine kant.
In het stadsdeelkantoor zijn geschikte ruimtes maar avondopenstelling alleen voor de LC is te
kostbaar. Ter plekke roept de voorzitter een ieder op om met suggesties te komen voor goede
locaties. Deze zijn welkom bij hem of bij Saskia.
7. Mededelingen vanuit het stadsdeel:
- Op 31 mei is het WK Hockey. Het weekend ervoor zal er een sportfestijn zijn op het
Loosduinse Hoofdplein
- 13 Juni begint het WK Voetbal. In de week dat het Nederlands elftal speelt, zijn er
activiteiten op Kijkduin. Data volgen.
- Slecht verlichte plekken worden geïnventariseerd. Er zijn middelen om betere verlichting
te realiseren. Bewoners worden opgeroepen dergelijke plekken door te geven aan het
stadsdeelkantoor. Deze vraag is ook aan de BITs gesteld.
Mededelingen vanuit de politie:
-

De Nederlandse politie is nu in eenheden verdeeld. De eenheid Den Haag heeft als
werkgebied niet alleen Den Haag maar o.a. ook Leiden en Gouda.
Bij de WK´s wordt niet zoveel extra werk verwacht, wel zijn er dan wat extra ´bikers´.
De daders van de overval op de Hema zijn gearresteerd.
Het criminaliteitsniveau in het algemeen blijft licht dalen, wel zijn er weer meer inbraken
in vooral Nieuw-Waldeck en Houtwijk, evenals in de Burgermeestersbuurt.
De politie denkt dat met name daar inbraken zijn omdat die buurten veel
ontsnappingsmogelijkheid bieden. Daarnaast is het gedrag van burgers soms te weinig
adequaat, bijvoorbeeld bovenlichten die openstaan en caravans die uitgebreid gepoetst en
gepakt worden voor de deur.
Advies van dhr van den Bosch: als er een snelle reactie van de politie gewenst is, bel 112.
Een groot deel van de aanhoudingen (85%) is mogelijk dankzij meldingen van burgers.
De BITs worden over dit alles geïnformeerd en de heer van den Bosch regelt dat er
preventiebrochures bij de wijkberaden komen t.b.v. attenderen in de wijkkranten.

8. Rondvraag
- Mw Hannie van der Sman, burgerraadslid SP, is vanavond aanwezig. Een burgerraadslid
heeft wel op de kandidatenlijst gestaan maar zit niet in de fractie. Zij assisteert de
gekozen fractieleden en neemt deel aan commissies. Zij vindt het fijn kennis te maken
met de CL, wil graag kennis nemen wat er zoal speelt en adviseert om die reden ook
andere fracties uit te nodigen.
- In Kijkduin is in een van de winkels een interactieve expositie over Sesamstraat.
- De heer Bianchi van de Fietsersbond nodigt een ieder uit onveilige situaties bij die bond
te melden.
- Op 21 juni is er een midsummerparty in Houthaghe.
- Op 14 mei is de opening van de natuurspeeltuin aan de Molenweide.
- Er staan borden waarop mogelijk toekomstige bewoners van Oude Haagweg 42/46 door
de projectontwikkelaar worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar zij hun wensen
kunnen kenbaar maken. De vraag wordt gesteld of de CL iets doet, moet doen in dit
proces en zo ja, wat? Gaat iemand van ROV of van de werkgroep LV daarheen?
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-

-

De laatste plannen m.b.t. deze locatie zijn niet gepresenteerd aan ROV. Het bezwaar van
het wijkberaad is niet gehonoreerd. Voorzitter LC besluit de voorzitter VLV op de hoogte
te brengen van het initiatief van de projectontwikkelaar en zal de mogelijkheid opperen
dat hij een bezoek brengt aan de bijeenkomst. Van dit bericht zal een kopie gestuurd
worden aan de heer Meesters.
Dhr Hofker vraagt aan dhr Benthem informatie over het traject participatie hondenpoep (
zie vorige vergadering). Dit punt komt terug.
Er volgt een compliment aan dhr Benthem over de schone wijken en het (grondig)
groenonderhoud. Deze meldt dat er inderdaad duidelijk minder klachten zijn. Sommige
bewoners vonden het onderhoud een kaalslag , zoals de middenberm van de Savornin
Lohmanlaan maar er zijn betere zichtlijnen en mensen voelen zich veiliger.
Tot slot een verzoek van de voorzitter aan ieder om het concept-jaarverslag te
verscheuren alvorens het weg te gooien.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om half tien de vergadering met dank aan ieder voor de inbreng.

Acties
- Dhr van den Muijsenberg stuurt alsnog de tekst over Kijkduin naar de voorzitter.
- De brief van dhr Fritz met 1e kwartaalrapportage activiteitenplan 2014 Loosduinen komt
op de agenda van de ROV-vergadering en van die van W & B.
- Dhr Hofker schrijft voor het jaarverslag nog een aanvulling op de tekst over betaald
parkeren waarover in de vergadering van 7 mei vorig jaar is gesproken.
- DB maakt een A4 met aandachtspunten t.b.v. het onderwerp ‘communicatieplan’ en de
voorzitter maakt een programma voor de heisessie op 5 juli.
- De voorzitter brengt de voorzitter VLV op de hoogte van het initiatief van de
projectontwikkelaar Oude Haagweg 42-46 en zal de mogelijkheid opperen dat hij een
bezoek brengt aan de bijeenkomst. Van dit bericht zal een kopie gestuurd worden aan de
heer Meesters.
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