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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen, dinsdag 

15 maart 2016 in de trouwzaal van Stadsdeelkantoor Loosduinen    

 

Aanwezig    dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. W. van Elst (ROV), dhr. H. van Gelderen (WB), dhr. 

B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. H. van den Muijsenberg (Bohemen/ Waldeck/ 

Kijkduin/WB), mw. I. Weijs (Kom Loos-duinen/ROV),  mw. T. Zee (Kraayenstein), dhr. 

W. Louwerens (Loosduinse winkelcentra), dhr. H. de Valk (Nieuw-Waldeck), mw. L. 

Westerduin  (Houtwijk),  mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. J. Hofker (Bohemen/ 

Waldeck /Kijkduin ), mw. R. Heuseveldt (teammanager Stadsdeelkantoor), dhr. W. 

Bianchi (Fietsersbond), mw. M. van der Heijden (notulist) 

Afwezig dhr. R. Meesters (Houtwijk), Mw. M. van den Hoek (Kraayenstein),                    dhr. H. 

Postma(Politie Den Haag)             

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

De agenda wordt vastgesteld, nadat de voorzitter heeft meegedeeld dat de wethouder, mw. Van 

Engelshoven, zich helaas heeft afgemeld voor de vergadering. 

De voorzitter verwelkomt dhr. Van Gelderen, die weer hersteld is en hij doet een aantal 

mededelingen: 

- Dhr. Rogier van het CDA heeft een bericht gestuurd over zijn afwezigheid vanavond. 

- De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de mensen, die ondanks dat het kort dag was aanwezig 

waren bij de DB vergadering over de concept-Groenvisie en hun reactie erop hebben ingestuurd. 

De visie is nog niet helemaal af. Besloten is dat de opstellers van de visie en Mw. Heuseveldt, 

teammanager, met de verschillende wijken zullen overleggen over verdere invulling. Via het 

secretariaat kunnen exemplaren van de Groenvisie worden opgevraagd. Eén zal in ieder geval 

aan dhr. Bianchi worden gestuurd. 

- De CL- werkgroep ‘Windenergie’ is in het leven geroepen. Het betreft de plannen voor 

windmolens voor de kust en de drie mogelijke tracé’s voor de kabels op het land. Vooral dit 

laatste heeft de aandacht. De werkgroep heeft een zienswijze opgesteld en ingediend. Deze is 

gestuurd naar alle bewonersorganisaties. Vanuit een aantal wijken zijn ook zienswijzen 

ingediend. 

Tennet is ook aanwezig geweest bij een vergadering van de projectgroep Herontwikkeling 

Kijkduin-Bad. 

- Herontwikkeling Kijkduin-Bad: zowel de projectontwikkelaars van het hotel (Boha) als van het 

winkelgebied (FRED) hebben het plan om in het derde kwartaal met de bouw te starten. De 

werkzaamheden aan het hotel zullen in één keer plaatsvinden hetgeen betekent dat het hotel een 

kleine twee jaar gesloten zal zijn. De werkzaamheden aan het winkel-gebied zullen in drie fases 

uitgevoerd worden. Als eerste wordt aan het plein gewerkt en het deel van de bebouwing dat aan 

het plein grenst. Hotel en fase 1 van het winkelgebied moeten in 2018 klaar zijn. 

- Het advies van de CL m.b.t. de busbuffer Kijkduin is aan de gemeente gestuurd. 

- Er is een gesprek geweest met mw. Groen (opvolgster dhr. Tokkie) en met mw.  Lela 

over het bestemmingsplan Kijkduin. De ISH gaat als eerste bouwen. Het DB heeft benadrukt dat 

de infrastructuur aandacht behoeft: toegangswegen, OV, voet- en fietspaden. Vooralsnog zijn er 

geen plannen om te investeren in het doortrekken van tramlijn 3 of 4. 

Overwogen wordt door het DB om een aparte werkgroep in te stellen om een vinger aan de pols 

te houden m.b.t. de plannen voor Kijkduin. 
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Het uitgangspunt van de gemeente is dat de bouwprojecten direct en indirect geld opleveren, dat 

kan worden geïnvesteerd in het maken en verbeteren van groengebieden. Echter, het aantal te 

realiseren woningen in het gebied is van 800 teruggebracht naar ong. 650, hetgeen ook gevolgen 

heeft voor het bedrag dat besteed kan worden aan groen. 

- In de volgende CL-vergadering zal het jaarverslag en het meerjarenplan van de CL op de agenda 

geplaatst worden. 

 

2. Vaststellen concept verslag 2 februari 2016 

Dhr. Postma (Politie Den Haag) was aanwezig, niet dhr. Hofstra. 

Pag.5, laatste punt agendapunt 8: ‘verdubbeling van de Escamplaan’ moet zijn ‘in beide richtingen 

komt een busstrook naast de strook voor het overige verkeer’. 

Pag. 5, agendapunt 10:  

-   de groenvisie moet nog worden behandeld in de gemeenteraad.                                             -  

‘een rij banken ’vervangt ‘een bank’. 

N.a.v.: 

Haagse Strandhuisjes: het betreft een vergunning voor 40 huisjes. De twee verschillende eigenaren 

hebben elk 20 huisjes. De zeilschool heeft bezwaar gemaakt tegen de 20 huisjes op/vlakbij hun 

gebied. Dit heeft geleid tot een rechtszaak. De rechter heeft de partijen gevraagd nogmaals met 

elkaar in gesprek te gaan en zal in april uitspraak doen. 

Winkelcentrum Savornin Lohmanplein: de welstandscommissie is akkoord gegaan met de nieuwe 

ideeën van de bouwer.                                                                                                       Acties: 

- Mw. Zee geeft aan het secretariaat een adres door waar zij post van de CL kan ontvangen. 

- Dhr. Hofker stelt voor de in te stellen werkgroep Ontmoetingskerk eventueel te laten 

samengaan, c.q. samenwerken met de werkgroep Bethel Blijft. 

Dhr. Van Elst heeft contact gehad met de Kerkenraad van de Protestants Christelijke Gemeente. 

Deze wil de kerk verkopen en er zijn 3 gegadigden. Via Stadsherstel kan nog wel invloed 

worden uitgeoefend op hoe de kerk gebruikt kan/zal gaan worden.  

      De ontwikkelingen worden even afgewacht alvorens de werkgroep in te stellen.                       

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Postlijst inkomende en uitgaande post 

Over de post zijn geen vragen of opmerkingen. 

Wel wordt de vraag gesteld of het zinvol kan zijn om post en andere stukken van de CL via een 

constructie als Dropbox te verspreiden. Voordelen kunnen zijn: voor de ontvanger een minder volle 

mailbox en eenvoudig documentenbeheer, voor het secretariaat minder werk. Dat de postlijst en alle 

documenten ook op de website van de CL staan, wordt hier dan weer tegenover gesteld. 

 

4. Gemeentelijk project ‘Ruimte voor de stad’. 

Er moet in Den Haag ruimte gevonden/gemaakt worden voor het realiseren van woningen. De 

bevolking groeit en inwoners willen doorstromen naar andere woningen. De wethouder heeft enige 

tijd geleden een traject gestart, waarbij bedrijven zich konden inschrijven om stadsdelen te gaan 

begeleiden bij het vinden van ruimte om woningen te realiseren. Voor Loosduinen is dat bureau 

Plint geworden. 

Er is nu een aantal sessies geweest o.l.v. medewerkers van dit bureau en een groot deel van de 

deelnemers vanuit de bewonersorganisaties is ontevreden over het verloop van deze sessies. 

De medewerkers waren onvoldoende op de hoogte van de situatie in het stadsdeel en de sessies 

vond men onvoldoende op de inhoud en op het doel van het project gericht.  

Mw. Olvers heeft het anders ervaren. Volgens haar hebben de medewerkers het onderwerp met 

opzet (eerst) breed willen benaderen om vanuit meer invalshoeken het onderwerp te kunnen 

bespreken. 

Volgens andere aanwezigen is ‘ruimte om woningen te realiseren’ wel hét centrale onderwerp en 

zijn andere thema’s als ‘groen’, ‘kindvriendelijkheid’ en ‘aantrekkelijkheid van het stadsdeel’ een 

afgeleide daarvan.  
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Ook werden er volgens nogal wat deelnemers te veel creatieve/actieve werkvormen gehanteerd, 

waarvan het doel onduidelijk was. Alles bij elkaar reden voor hen om zich niet serieus genomen te 

voelen. De voorzitter is bij meerdere sessies aanwezig geweest en deelt deze kritiek. Hij heeft een 

uitnodigingsbrief geschreven aan bureau Plint. Zij zijn 29 maart gast bij het DB.  

Doel is meer duidelijkheid over de inhoud van de rapportage n.a.v. de sessies. 

 

5. Statushouders in de wijk 

Doel is plannen, de stand van zaken en ervaringen hier te bespreken. 

Op het terrein Oud-Rosenburg is voor zo’n 40 jonge statushouders (15 -17 jaar) alweer enige tijd 

geleden een opvanglocatie gerealiseerd. Dit is goed verlopen, veel vrijwilligers zijn daar actief bij 

betrokken. Ook op het terrein van Parnassia moeten 96 jonge statushouders  

opgevangen gaan worden.  Daar zijn vanuit de bewoners wel bezwaren geuit. 

Het doel is dat de jongeren van beide locaties later uitgeplaatst worden naar begeleid wonen, 

pleeggezinnen etc. 

De voorzitter roept bewoners op signalen, knelpunten te melden bij de bewonersorganisaties.  Op 

het Cantateplein wonen in twee woningen jonge statushouders . Gaat het hier om jongeren die al 

vanuit de opvang uitgeplaatst zijn? Het is onduidelijk of zij begeleiding krijgen.  

Mw. Heuseveldt zoekt dit uit. 

 

6. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen 

 

WB: 

Mw. El Adlouni ( stadsdeelkantoor) heeft de speerpunten van Haagse Kracht toegelicht: 

- De Buurthuizen van de Toekomst (BvdT): er wordt een scan ontwikkeld waarmee getoetst kan 

worden in welke mate de BvdT voldoen aan de criteria. 

- Bevorderen van betrokkenheid van de jeugd bij hun buurt: o.a. door het oprichten van 

jeugdraden. Stichting VÓÓR heeft de opdracht gekregen de oprichting hiervan te reali-seren, ze 

te begeleiden en contact tussen o.a. de b.o.’s en de jeugdraden te leggen. 

Mw. Olvers en mw Van den Hoek onderzoeken in dit kader de mogelijkheid om i.s.m de Haagse 

Hogeschool een app te ontwikkelen. 

- Verder gaat het om de brede buurtscholen, de vrijwilligers en de senioren.  De gemeente wil 

initiatieven m.b.t. senioren bevorderen.    

ROV:     

- Er is ingesproken door een lid van de werkgroep Bethel Blijft.     

- De bouwplannen voor de ISH zijn gepresenteerd en de leden van de projectgroep hebben 

ingestemd met deze plannen. 

- De plannen voor windmolens op zee en de mogelijke tracé’s voor de kabel over land zijn 

gepresenteerd en bediscussieerd. Er zijn veel bezwaren tegen de aanlanding van deze kabel bij 

Kijkduin. De eerder genoemde CL-werkgroep heeft een zienswijze opgesteld en ingediend. Zij 

pleit voor gedegen onderzoek naar de mogelijkheden tot aanlanding op de Maasvlakte. De 

minister zal beslissen welk tracé de voorkeur krijgt. 

 

7. Openbaar vervoer/fietsersbond 

- Aan de Groen van Prinstererlaan zijn goede fietsvoorzieningen gekomen. 

- Een motie over fietsers is betrokken bij de plannen voor Kijkduin. 

- Het doortrekken van tram 3 of 4 naar Kijkduin is meegenomen in de plannen Kijkduin. 

Nu wordt er niet gekozen hierin te investeren maar dhr. Bianchi roept op te bewaken dat de 

mogelijkheid niet verdwijnt. Mogelijk ziet men later wel reden om erin te investeren. 

- Op lijn 2 wordt nu gereden met nieuwe voertuigen. In deze voertuigen kunnen geen fietsen meer 

meegenomen worden. Scootmobielen mogen wel. 

- Florence Nightingalepark: dit park ligt formeel niet in dit stadsdeel maar het is wel belangrijk 

voor dit stadsdeel om de ontwikkelingen m.b.t. het park in de gaten te houden. 
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Er zit een vertegenwoordiger van de b.o. Houtwijk in de werkgroep en mw. Heuseveldt wil ook 

de ontwikkelingen in de gaten houden. 

 

8. Mededelingen Stadsdeelkantoor 

- 8 april houdt André Kuipers een lezing in bibliotheek Nieuw-Waldeck. 

- A.s. donderdag ontbijt wethouder Revis met ondernemers op het ZKD terrein. 

- Vrijdag is de opening van het schoolplein van obs Houtwijk en cbs De Eshof. Op dit schoolplein 

komen nieuwe speelvoorzieningen: zuilen met een interactief scherm waarop vragen. Kinderen 

beantwoorden die vragen en rennen van zuil naar zuil. Dit alles n.a.v. de bevinding dat 

kinderen/mensen beter onthouden  als ze erbij bewegen. 

- I.h.k.v. de uitvoeringsplannen zal twee keer per jaar een wijkschouw plaatsvinden. 

Contactpersonen van het stadsdeelkantoor zullen initiatief hiertoe nemen. Doel is dat allerlei 

thema’s mede in ogenschouw worden genomen, zoals verkeersveiligheid en ook dat zoveel 

mogelijk verschillende bewonersgroepen, zoals de jeugd, erbij vertegenwoor-digd zijn. 

 

Mededelingen Politie        

- Het aantal inbraken neemt licht toe. Bewoners worden opgeroepen op te letten en te melden.    

Dhr. Hofker vraagt of aanwezigen ervaringen hebben met een straatapp. In Houtwijk blijken drie 

straten een dergelijke app te gebruiken met naar het lijkt positieve ervarin-gen. In Tilburg is 

onderzocht dat het aantal inbraken afneemt met 20 – 35 % in straten waar men de app gebruikt. 

- Er worden meer elektrische fietsen gestolen.                                                                                         

- Kom Loosduinen wil een Buurt Preventie Team oprichten (BPT). In Houtwijk zijn goede 

ervaringen met een BPT dat al 12,5 jaar dienst doet. 

 

9. Rondvraag 

- Mw. Weijs heeft gehoord dat het stadsdeelkantoor (sdk) contact heeft met een bureau over de 

ontwikkeling van het Loosduinse Hoofdplein. Mw. Heuseveldt licht toe dat het sdk ideeën 

inventariseert om het vierkanten stenen plein en de toegangsroutes anders in te richten. Er zijn 

echter nog geen concrete plannen en geen financiering. 

- Ook heeft mw. Weijs begrepen dat er tijdens de werkzaamheden straks aan het Deltaplein geen 

plek meer is voor de muziektent. Graag zou zij deze tijdelijk op het Loosduinse Hoofdplein 

plaatsen. Dhr. Louwerens weet echter dat er op Kijkduin wel plaats zal blijven voor de 

muziektent. 

- Dhr. Bakker meldt dat de ORAC’s in Kom Loosduinen overvol zijn en overal zakken 

bijgeplaatst worden. Bewoners maken daarvan geen melding. 

- Mw. Weijs: het Cantateplein wordt herbestraat en de ORAC’s zijn daarom verplaatst op een te 

grote afstand voor een aantal bewoners. Dhr. Van Gelderen wijst op het ORAC spreekuur op het 

sdk en mw. Olvers wijst op de mogelijkheden van Burenhulp. 

- Dhr. Wijsman: op www.hethaagsegroen.nl kan ieder reacties en ideeën kwijt m.b.t. het groen in 

de stad. Op 22 maart is er nog een stadsgesprek. Voor de locatie zie de site. 

- De HSP fietst 3 april door het stadsdeel. Oproep: wie wil, fiets mee en deel je kennis en 

ervaringen met de leden van deze partij. 

 

10. Sluiting 

Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Acties: 

- In de volgende CL-vergadering zal het jaarverslag en het meerjarenplan van de CL op de agenda 

geplaatst worden. 

- Mw. Zee geeft aan het secretariaat een adres door waar zij post van de CL kan ontvangen. 

- Mw. Heuseveldt zoekt uit of en op welke manier de jonge statushouders die op het Cantateplein 

wonen begeleiding krijgen. 

http://www.hethaagsegroen.nl/

