Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
dinsdag 19 mei 2015
in de trouwzaal van Stadsdeelkantoor Loosduinen

Aanwezig

dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. W. van Elst (ROV), dhr. H. van Gelderen (WB),
dhr. A. Rooseboom (Notenbuurt), dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. B.
Hofman (Kraayenstein), dhr. H. Benthem (stadsdeeldirecteur), dhr. H. van den
Muijsenberg (Bohemen/ Waldeck/ Kijkduin/WB), mw. T. Zee (Kraayenstein),
dhr. H. de Valk (Nieuw-Waldeck), mw. L. Westerduin (Houtwijk),
dhr. R. Meesters (Houtwijk), mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. H. Hofstra (Politie
Den Haag), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond) , mw. M. van der Heijden (notulist)

Afwezig

mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV), dhr. W. Louwerens (Loosduinse
winkelcentra), dhr. J. Hofker (Bohemen/ Waldeck/Kijkduin ), mw. R. Heuseveldt
( stadsdeelkantoor)

Gast

mw. S. Coerts ( Openbare Orde en Veiligheid, stadsdeel Loosduinen)

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en doet een aantal mededelingen:
- dhr. Andriessen, een regelmatig bezoeker van de vergaderingen, heeft een brief geschreven
aan de CL over het ontbreken van een ringleiding in de huidige vergaderlocatie van de CL.
- dhr. Boesten (BWK) heeft een brief geschreven aan de CL met daarin een vraag over de
besteding van de WMO-budgetten.
- beide brieven zullen aan de betreffende wethouder worden overhandigd.
- het jaarverslag van de CL wordt aan elke bewonersorganisatie digitaal toegestuurd en
vandaag is voor elk een papieren exemplaar beschikbaar.
- de agenda wordt vastgesteld.
Afscheid heer Rooseboom
Dhr. Rooseboom is zo’n 20 jaar actief in het bestuur van de bewonersorganisatie (b.o.)
Notenbuurt , in de CL , in de Projectgroep ROV en in diverse werkgroepen en heeft in die
periode veel verschillende en juist ook wijkoverstijgende onderwerpen voor het voetlicht
gebracht. Hij heeft zich o.a. beziggehouden met de bouwplannen voor de zg. Gammalocatie,
parkeren in de Notenbuurt en de aanlanding van kabels van het op de Noordzee geplande
windmolenpark. Op vele andere gebieden heeft hij zich voor zaken ingezet. De voorzitter spreekt
de hoop uit dat dhr. Rooseboom de CL zal blijven voeden.
Dhr. Rooseboom op zijn beurt dankt ieder voor de prettige samenwerking en verwacht zeker nog
langs te komen bij onderwerpen aangaande het strand en windmolens.
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2. Vaststellen concept verslag 24 maart 2015
Pag. 1: het rondsturen van het e-mailadres van dhr. Birza is niet bij de acties vermeld net zo min
als de actie van dhr. Benthem m.b.t. ontwikkelingen Dekkerhout.
Pag. 3: ‘Voor het eerst’ in de eerste zin vervalt en in de laatste 2 alinea’s vervangt ‘dhr. De Valk’
‘dhr. De Valck’.
N.a.v. punt 7 : niet alle wijken hebben een Uitvoeringsoverleg. Nieuwe Waldeck en Notenbuurt
vormen in dit kader samen één wijk. Dhr. Benthem meldt dat er extra voorlichting gegeven gaat
worden om het voeren van eenden en vogels tegen te gaan.
3. Postlijst inkomende en uitgaande post
Mw. Zee wil graag een afschrift ontvangen van de e-mail over Straatnaamgeving . De voorzitter
licht toe dat alle CL leden altijd op verzoek een afschrift van post kunnen ontvangen.
4. Dhr. Baldewsingh, wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport
De voorzitter overhandigt de wethouder het jaarverslag van de CL en licht de voorpagina toe
met daarop een afbeelding van de maquette van de Loosduinse Vaart. Ook memoreert hij de twee
bijeenkomsten voor b.o.’s die er in theater Dakota zijn geweest met de wethouder en hij vraagt de
wethouder een aantal zaken, die daar aan de orde zijn geweest, nader toe te lichten.
Hieronder een verslag van de onderwerpen, die dhr. Baldewsingh heeft aangesneden:
Stadsdeelorganisatie
Den Haag heeft sinds 2006 stadsdeelkantoren: het stadsbestuur dichter bij de burgers. Burgers
waarderen dat. De wethouder wil die stadsdeelorganisatie verbeteren en verder ontwikkelen door
ook de financiën meer te decentraliseren en het stadsdeelkantoor op meer terreinen actief te laten
zijn, meer producten te laten uitvoeren, zoals Taal in de Buurt, emancipatie, speelgelegenheden
en duurzaamheid.
Volgend jaar komt er een programma ‘Stadsdelen en wijken. Een mandaatregeling aan de
stadsdelen zal deel daarvan uitmaken. De stadsdeeldirecteuren krijgen meer slagkracht en kunnen
beslissen om geld over te hevelen van het ene budget naar het andere als het hem of haar zinvol
lijkt. Kortom, de stadsdeelorganisatie wordt sterker gemaakt.
Bewonersparticipatie:
Veel b.o. ’s doen het goed maar vele ook zijn niet in goeden doen; soms in financieel opzicht
maar regelmatig ook qua menskracht. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe bewonersinitiatieven. De
wethouder ziet een ontwikkeling die hij ‘bewonersparticipatie van de 21e eeuw’ noemt.
In de subsidiering van de b.o.’s zal een en ander veranderen:
- de bezuiniging op de subsidie is tot nu 50% maar blijft 50% en zal niet toenemen.
- subsidie zal in éen keer uitgekeerd worden i.p.v. 90 % en later nog 10%.
- tot 10.000 euro is geen verantwoording nodig met bestuursverklaring.
- subsidieaanvragen worden eenvoudiger en worden binnen 4 weken afgehandeld.
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Meer middelen en verantwoordelijkheid naar bewoners:
De wethouder herinnert zich de opening van het heringerichte Rossiniplein en hoe verrast hij was
te constateren dat het daar om een verbetering ging, die geïnitieerd was door bewoners. Zijn
streven is om verantwoordelijkheid en middelen steeds meer te geven aan de burgers, die
verbeteringen realiseren. Doel is dat een deel van het beschikbare budget ter beschikking komt
van b.o.’s en van groepen burgers op allerlei thema’s, die door het gemeentebestuur zullen
worden vastgesteld. Het stadsdeelkantoor zal faciliteren en regisseren, maar bewoners nemen
initiatief en stellen prioriteiten.
De wethouder hoopt in september te kunnen starten met buurtbegrotingen.
De wijkaanpak:
De voorstellen van de wethouder m.b.t. de wijkaanpak zijn vastgesteld door het college van
B en W, maar moeten nog vastgesteld worden door de gemeenteraad. Er is een aantal wijken
gekozen waar de nood het hoogst is. Waldeck* is daar dit jaar niet bij. Of dat volgend jaar wel
het geval zal zijn, is mede afhankelijk van initiatieven van bewoners richting stadsdeelkantoor en
van de inbreng van deze laatste.
* nader onderzoek laat zien, dat Nieuw Waldeck wel is opgenomen in deze lijst.
De bijeenkomsten met bewonersorganisaties:
Het plan is dergelijke bijeenkomsten twee keer per jaar te organiseren.
Rol van de CL:
De wethouder zoekt nog naar organisatorische vormen voor de zeggenschap over de middelen,
die naar de stadsdelen gaan. Hij wil ook het model van de gebiedscommissies, zoals o.a.
Amsterdam die vormgeeft, onderzoeken. De wethouder wil ook graag van de CL weten hoe ze
haar rol in de nieuwe ontwikkelingen in deze 21e eeuw ziet.
Reactie van de voorzitter:
- volgens hem sluiten de ideeën over ontschotting van budgetten en over meer financiële
middelen onder verantwoordelijkheid van stadsdelen en hun bewoners zeer aan bij het
gedachtegoed van de CL.
- hij overhandigt de brief van dhr. Andriessen en die van dhr. Boesten en de wethouder zegt toe
ernaar te zullen kijken en die van dhr. Boesten aan het projectteam WMO voor te leggen.
- omdat dhr. Baldewsingh ook wethouder van Sport is, vraagt de voorzitter hem nog even in te
gaan op de vraag hoe Loosduinen haar relatie met sport kan versterken.
Sport:
Een belangrijk onderwerp volgens de wethouder, een middel tot integratie ook. Hij werkt dan ook
aan een sportnota waarin een visie op sport voor de komende 15 jaar en een plan van aanpak voor
de komende 4 jaar. Zijns inziens wordt de ‘breedtesport’ , de sportbeoefening door burgers, soms
vergeten en sommige sporten zijn daarbinnen minder zichtbaar zoals korfbal en
verdedigingssporten. Hij wil meer aandacht voor de breedtesport en zeker voor de minder
zichtbare. Hij gaat dit jaar alle 271 Haagse sportverenigingen bezoeken.
Steeds meer mensen sporten individueel. Het beleid om mensen te stimuleren meer te bewegen,
te sporten is succesvol maar in sommige wijken is deelname van vrouwen, meisjes en migranten
nog onvoldoende.
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Sportverenigingen moeten, als het aan de wethouder ligt, over hun verenigingsgrenzen heen gaan
kijken en meer gaan samenwerken met als doel vitale verenigingen en sterke sportteams, hetgeen
van belang is voor sportdeelname van zoveel mogelijk volwassenen en kinderen en sportieve
ontwikkeling van die volwassenen en kinderen . Samenwerking dus in het belang van de
gemeenschap.
De wethouder heeft een aantal grote activiteiten in gedachten om dit alles onder de aandacht te
brengen. Verder denkt hij aan een ‘initiatievenbudget’, waarop kinderen met een talent voor sport
een beroep kunnen doen om bijvoorbeeld materiaal te kunnen aanschaffen.
Er zal worden samengewerkt met scholen.
Werkgelegenheid:
In Den Haag is de werkeloosheid groter dan in andere steden (17,7 %). Het college werkt aan een
10.000 banenplan. De wethouder zou blij zijn met ideeën vanuit Loosduinen, vanuit de CL t.a.v.
deze problematiek bijvoorbeeld over de rol van wijkeconomie, over nieuwe maakindustrieën,
over de kracht die in deze in het stadsdeel verscholen ligt. Er zou in het stadsdeel een
expertmeeting georganiseerd kunnen worden met o.a.ondernemers. In september zal er een
‘werktop’ gehouden worden: grote bedrijven en werkgeversorganisaties zullen daar aan tafel
zitten met als doel een lokaal sociaal akkoord. CL kan daar eventueel spreektijd krijgen om haar
ideeën naar voren te brengen.
5. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
WB: afgelopen vergadering zijn de ORAC’s aan de orde geweest. Volgende week zal een brief
verstuurd worden met reacties op de ontwikkeling hieromtrent in het stadsdeel. Veel bewoners
willen graag dat de ORAC’s spoedig geplaatst worden.
ROV: afgelopen vergadering zijn de plannen voor zelfbouwkavels aan de Oude Haagweg
toegelicht en besproken. Er is veel verzet van omwonenden. Vanuit b.o. Nieuw-Waldeck zal deze
week na overleg met een aantal omwonenden een reactie gestuurd worden aan het DB dat
vervolgens een brief erover aan de gemeente zal sturen.
6. Openbaar vervoer/fietsersbond
-

-

Noordwestelijke Hoofdroute: er is 14 miljoen beschikbaar voor het oplossen van knelpunten,
er volgt een inspraakprocedure.
de Lozerlaan wordt langs de Uithof een 70 km weg ( Erasmusweg – Escamplaan).
op 2 juni is er een hoorzitting in het kader van het meerjarenplan Fiets.
de fietsersbond heeft één keer per zes weken overleg met de gemeente over
fietsonvriendelijke situaties. Burgers kunnen dergelijke situaties ook melden bij
www.denhaag.nl/fiets.
dhr. Van Elst heeft gehoord dat Haagse tramsporen verbreed zullen worden in aansluiting op
op de breedte van de Rotterdamse sporen.
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7. Mededelingen stadsdeel en politie
Stadsdeel:
- stadsdeelplannen zullen vervangen worden door gebiedsprogramma’s.
- daartoe wordt een analyse van de wijken gemaakt, vakdiensten worden gevraagd om
prioriteiten en ook andere belanghebbende partijen zoals de b.o.’s worden gehoord.
- daarna worden bewonersavonden georganiseerd waar de gebiedsprogramma’s worden
voorgelegd.
Politie:
- aantal inbraken daalt door steeds betere samenwerking tussen verschillende partijen.
- 28 mei is er een bijeenkomst over inbraakpreventie in Houtwijk.
- er is samenwerking met jongerenwerk t.b.v. overlast jongeren C. Debussystraat.
- de schoolwijkagent organiseert samen met scholen voorlichtingsactiviteiten over veilig
pinnen en over zakkenrollen.
- scholieren werken mee aan een actie waarbij bewoners van de Chinese muur getest worden
op babbeltrucs en voorgelicht worden over evt. te nemen maatregelen.
- mw. Olvers wil graag melding maken van het feit dat bewoners zeer te spreken waren over
het initiatief van de wijkagent in de Notenbuurt om de ramen van de woningen, die grenzen
aan de Gammalocatie, te versterken.
8. Rondvraag
-

de voorzitter stelt Syta Coerts voor en heet haar welkom. Zij werkt 1 dag per week op het
stadsdeelkantoor . Haar taken betreffen Openbare Orde en Veiligheid.
de Loosduinse Ouderen Commissie heft zichzelf op en schreef daarover een brief aan de CL.
op 6 juni is er een Puchdag op het L. Hoofdplein en een wijkfestival in de Notenbuurt.
het Munirpad in Houtwijk is geopend met een indrukwekkende toespraak van de
burgemeester, aanwezig waren o.a. de weduwe en journalisten van Indonesische media.
20 juni zal in Houtwijk het Midsummerfestival plaatsvinden.
herinrichting speeltuin Rietvoorndaal is in de eindfase en speeltuin Zuiderbrink is ook
vernieuwd.
dhr. Benthem is op zoek naar leuke ideeën om 200 jaar Koninkrijk en Democratie vorm te
geven.
in Wateringse Veld komt een wijkje met de naam “Binnentuinen’.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor haar en zijn aanwezigheid en inbreng.

Acties:
- het e-mailadres van dhr. Birza wordt aan de b.o.’s toegestuurd.
- dhr. Benthem zoekt informatie over ontwikkelingen Dekkerhout.
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