
1 
 

 

 

Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

dinsdag 26 april 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), dhr. R. Meesters (Houtwijk),  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. M. van den Hoek (Kraayenstein), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond), dhr. H. Postma(Politie 

Den Haag), mw. S. Lautenslager (notulist) 

Afwezig mw. R. Heuseveldt (teammanager Stadsdeelkantoor),  mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV) 

en dhr. H. Benthem (stadsdeeldirecteur).       

 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze bijzondere avond 

(Koningsnach). Na afloop is er nog een toepasselijke versnapering voor iedereen. 

De agenda wordt vastgesteld, nadat de voorzitter heeft meegedeeld dat de wethouder, dhr. Karsten Klein, 

zich helaas heeft afgemeld voor de vergadering. Tevens is er een ingelast agendapunt. Mw. Irina 

Noordam, medewerker participatie en schoon vanuit de gemeente, zal een korte presentatie geven over 

de Haagse Opruimweek, zie punt 2a. 

De voorzitter doet een aantal mededelingen: 

- Vanmiddag is er een bijeenkomst van Agenda RvdS. Er is een werkatelier geopend waar mensen 

binnen kunnen komen lopen. Voor meer informatie: 

http://www.ruimtevoordestad.nl/2016/04/22/kom-ook-naar-het-eerste-spreekuur-het-werkatelier-

met-wethouder-joris-wijsmuller/ 

Voor alle b.o.’s is er een hard kopie van de Agenda RvdS Loosduinen. 

- Ineke Weijs, Harm Benthem en Renate Heuseveldt zijn afwezig. 

- Het DB is voornemens een brief te sturen naar B&W om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

er minder afzeggingen richting CL en DB zijn van wethouders en andere gasten.   

- Dhr. Joris Quaedflieg is te gast geweest in het DB over KO-projecten. Er is contact met wijkberaad 

Houtwijk toegezegd.  

- Inspreker is niet aanwezig. 

- Communicatiemiddelen van de CL zijn vernieuwd. Op het materiaal zal alleen het logo van de CL 

zichtbaar zijn. 

 

 

 

http://www.ruimtevoordestad.nl/2016/04/22/kom-ook-naar-het-eerste-spreekuur-het-werkatelier-met-wethouder-joris-wijsmuller/
http://www.ruimtevoordestad.nl/2016/04/22/kom-ook-naar-het-eerste-spreekuur-het-werkatelier-met-wethouder-joris-wijsmuller/
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2. Presentatie Zandmotor door dhr. Ben Girwar van de provincie 

Dhr. Girwar geeft een presentatie over de Zandmotor. Een aantal opmerkingen en vragen worden 

gesteld: 

-Mw. Van den Hoek geeft aan dat het te diep, te gevaarlijk en soms ontoegankelijk is om er met kleine 

kinderen te komen. Dhr. Girwar geeft aan dat er veel borden staan en dat er toezicht is van de gemeente 

Westland en de gemeente Den Haag. In de zomer 2016 zal 1 van de 2 geulen ook weer dichtslibben. 

- Dhr. Bianchi geeft aan dat hij al jaren geleden zijn zorg heeft uitgesproken, dat het een badplaats aan 

zee moet blijven en niet aan een meer. Dhr. Girwar geeft aan dat het strand wel breder wordt, maar dat 

wijkt niet veel af bij de andere verbredingen in de kustgebieden. 

- Mw. Olvers vraagt of de Zandmotor aan de economische verwachtingen voldoet. Dhr. Girwar geeft aan 

dat dit pas in september 2016 bekend wordt. Men is nu terughoudend t.a.v. de zandsuppletie. En 20 jaar 

na aanleg zullen de resultaten echt bekend zijn. 

- Dhr. de Valk geeft aan dat de strekdammen nu blootliggen. Dhr. Girwar geeft aan dat in 2010 het 

strand is verbreed en de wens is dat uiteindelijk de strekdammen permanent bedekt zullen zijn.  

- Een andere vraag is of al bekend is wat het effect van de Zandmotor is op het achterland en men vraagt 

zich ook af of er meer regen is gemeten in Noord Den Haag. Dhr. Girwar zegt dat het instuiven nu is 

afgenomen. Het eerste jaar was het stormachtig weer en zijn er veel schelpenvloertjes ontstaan. Het stuk 

tussen eb en vloed zal wel nog wat stuiven. Over de regen is verder geen onderzoek gedaan. 

- Dhr. Postma vraagt of de Zandmotor nu helemaal is overgedragen aan de gemeente Den Haag. Dat is 

nog niet helemaal het geval. Dhr. Girwar geeft aan dat door de geulen en de veranderingen is het gebied 

nu beter bereikbaar vanaf Den Haag en dat de overdracht wenselijk is. 

- Dhr. Postma ziet dat het gebeid nu zeer aantrekkelijk is voor kyte-surfers. Dhr. Postma pleit voor een 

zeer goede regelgeving. Dhr. Girwar geeft aan als de overdracht afgerond is, dat de gemeente Den Haag 

bevoegdheid heeft om hier duidelijke afspraken over op te stellen. 

- Dhr. Meesters geeft aan dat er nu 6 zwakke schakels zijn aan de gehele Nederlandse kust. De 

Delftlandse kust is in 2010 al versterkt. Wanneer is de gehele Nederlandse Kust optimaal versterkt. Dhr. 

Girwar geeft aan dat dat over 15 jaar pas het geval zal zijn.  

 

2a. Presentatie Haagse Opruimweek met Mw. Irina Noordam 

Mw. Noordam geeft een presentatie over de opruimweek. Mw. Noordam vraagt aan de aanwezigen 

momenten aan te geven, waarbij zij kan ondersteunen en deelnemen in het kader van participatie en 

schoon.   

- Mw. Olvers: Op 25 juni is het Let’s go Nuts festival. Ook op 8 juni en 29 juni zijn er activiteiten. 

- Mw. Van den Hoek zal ook contact opnemen met mw. Noordam over 2 schoonmaakacties, die gepland 

staan in Kraayenstein. 

- Dhr. Bakker geeft aan dat op 11 juni de Puch dag georganiseerd wordt op het Loosduinse Hoofdplein.  

      Mw. Noordam geeft aan dat ze veel kan betekenen in promotie. Mw. Lautenslager  

      zal de gehouden presentatie met contactgegevens mailen naar alle CL leden. 

 

3. Wethouder dhr. Karsten Klein 

Dhr. Klein is helaas afwezig en de bespreekpunten zullen op een andere wijze onder de aandacht 

gebracht worden bij dhr. Klein 
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4. Vaststellen concept verslag 15 maart 2016 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Postlijst inkomende en uitgaande post 

Over de post zijn geen vragen of opmerkingen. 

Dhr. de Valk : Waar gaat het bezwaar Loosduinse Hoofdplein over? 875a en 875b. Pjer geeft een 

toelichting.  

Mw. Olvers: Mail reactie Renate Heuseveldt m.b.t. statushouders naar gehele CL sturen, Actie Saskia 

 

6. Vaststellen Jaarverslag CL 2015 

Het Jaarverslag CL 2015 wordt goedgekeurd. 

Mw. Olvers zal nog deze week een aantal taalkundige opmerkingen aan het secretariaat sturen. Mw. Van der 

Hoek vraagt zich af of er vanuit Loosduinen nog sport gerelateerde ideeën zijn aangedragen aan Dhr. 

Baldewsingh n.a.v. zijn bezoek aan de CL. Het DB bespreekt de actie om een brief te sturen aan dhr. 

Baldewsingh over de sportinitiatieven in Loosduinen zoals de Ock-run, Zandmotor-run en de sportactiviteit 

in Madestein.  

Dhr. Wijsman geeft aan dat we de adviseurs ook in het jaarverslag moeten vermelden. En de namen van de 

leden zullen nog even gecontroleerd worden. 

 

7. Vaststellen Meerjarenplan CL 

Het Meerjarenplan Cl wordt goedgekeurd. 

Het Meerjarenplan CL is een levend document dat jaarlijks bijgewerkt zal worden. De mogelijkheid om er 

een actieplan vanuit het DB aan te hangen zal ook besproken worden. Dhr. Bakker zal een aantal typefouten 

mailen aan mw. Lautenslager en ook hierin zullen de namen nog even gecontroleerd worden.  

 

8. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen 

 

WB: 

- De grote groengebieden stonden op de agenda, heel interessant. LSA, Landelijk 

samenwerkingsverband actieve bewonersorganisatie, http://www.lsabewoners.nl/ 

- CL zal 2x participeren in advertentie Loosduinse Krant vanuit het cultuurplatform. Leuke ideeën 

over inhoud worden in WB afgetikt.  

- Aandacht voor duurzaamheidsprojecten en initiatieven. 

- Ouderen in Loosduinen onder de aandacht gehad. 

  

http://www.lsabewoners.nl/
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ROV:     

- Presentatie door dhr. Steijn van de provincie over N211. Dit stuk wordt energie- vriendelijk, 

duurzaam. Er worden nieuwe technieken gebruikt. Het is een heel innovatief project. Er zijn veel 

samenwerkingsverbanden. CO2 neutraal e.d. ecologische toestand.  

- Het bouwproject van de Kas Tuincentrum Loosduinse Hoofdstraat is besproken. 

- Voortgangslijst is doorgenomen. 

- Aanvulling van mw. Olvers: groenstrook convenant is getekend, maar er is nog geen subsidie 

aangevraagd. Inmiddels heeft het stadsdeel al geholpen. Er zijn politieke vragen gesteld over het 

broedseizoen, maar er waren geheel geen nesten. Er heeft een goed gesprek met dhr. Smit 

(wegbeheerder SDK Loosduinen) plaatsgevonden. Er is afgesproken om een nameting te laten doen 

m.b.t. de parkeerplaatsen. De wijkschouw komt eraan en het onderwerp wordt veiligheid. Het is 

onveiliger geworden. Dhr. Smit is van zeer goede wil.  

- Er is gesproken over het bestemmingsplan Wijndaelerplantsoen. Componist is er neergezet. Veel 

bomen zijn er weggehaald. Dhr. Revis heeft gevraagd waar er nog bomen neergezet kunnen worden. 

Op de plek van Wings geeft Jan Hofker aan (mail doorgestuurd aan dhr. Wijsmuller). De steun is 

gewenst van de CL om hier die herbebossing voor elkaar te krijgen. Jan Hofker stelt een brief op die 

dan door de CL verstuurd zal worden. 

  

9. Openbaar vervoer/fietsersbond 

- Bij de gemeente is niet bekend dat de Walnootstraat een schoolroute is. Bij de oversteek zijn    paaltjes 

neergezet, waarvan dhr. Smit (wegbeheerder SDK Loosduinen) geen weet had. 

- De aansluiting N211 met de A4 moeten we goed in de gaten houden. Het zou goed zijn als je van de A4 

afgaat en dan met 2 tunnels in een keer naar Kijkduin kunt. Dit deel hoort bij de provincie. Deze 

ontwikkelingen moeten we wel in de gaten houden. 

- I.h.k.v. Zee tot Sweth is een tunneltje geopend bij de Uithof. 

- Mensen denken dat lijn 3 kan worden doorgetrokken, maar dat is niet aan de orde. 

- Inmiddels zijn er klachten gekomen over het feit, dat het verboden is fietsen in de tram mee te reizen. 

 

10. Mededelingen Stadsdeelkantoor 

- Geen mededelingen 

 

Mededelingen Politie        

-1
e
 4 maanden is er een daling van 8% van het aantal misdrijven.  

-Babbeltrucs neemt wel toe ook bij ouderen en is een aandachtspunt. 

-Marathon concert is perfect verlopen. 

-Groot aantal diefstallen uit auto’s is nu aan het teruglopen.  

-SDNA uitrol is van start gegaan in Houtwijk en Nieuw Waldeck. Honderden huishoudens zijn inmiddels 

aangesloten. De wens is om dit aantal uit te breiden. 

-Er komen preventieacties tegen woninginbraken in heel Bohemen. 

-Overlastmeldingen van zwervers en psychiatrische mensen bij o.a. Sav. neemt toe.  

-Er zijn veel acties geweest in Dekkershoek en op het ZKD terrein, het is nu “schoon”. Het is nu aan de 

ondernemers om dit vast te houden. Politie is erg blij met het resultaat.  

-Inbraakgolf in Bohemen. Positief is dat hierdoor veel buurtapps zijn ontstaan. 
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11. Rondvraag 

Dhr. Van Elst: Dhr. Benthem heeft aangegeven dat er in november een kunstroute is en dat hiervoor geld 

beschikbaar is om elektriciteitshuisjes te schilderen. Aanmeldingen kunnen gemaild worden aan mw. 

Lautenslager: commissieloosduinen@denhaag.nl 

Dhr. Bakker: hij wil graag steun van de CL m.b.t. de wijkschouw. Deze schouw moet nog komen, maar er 

zijn al acties lopende (zebra en bewonersbrief). Dhr. Wijsman geeft aan hoe de procedure loopt en dat de CL 

niet altijd iets kan betekenen voor de wijkberaden. Zo ook bij de bouwplannen Loosduinse Hoofdstraat 875. 

Als er leefbaarheid dingen zijn, kan het ook een optie zijn om de ROV vergadering in te schakelen. 

Betreffende de zebra en andere weg-gerelateerde zaken is het advies om contact op te nemen met dhr. Smit 

om hierover te praten.  

- Dhr. Bakker zal voor dodenherdenking de kransen weer bestellen. 1 ervan zal in overleg bij de politie 

bezorgd worden. Dhr. Bakker zal zelf naar Ockenburgh gaan en dhr. Wijsman en dhr. Van Elst gaan naar de 

Naald. Als er andere leden van de CL aan willen schuiven zijn ze natuurlijk van harte welkom. 

Mw. Van den Hoek: Is de politie op de hoogte dat er hondjes gestolen worden? Dhr. Postma geeft aan dat hij 

daar geen signaal van heeft gekregen. 

 

12. Sluiting 

Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

                                                                                            

Acties: 

- N.a.v. presentatie mw. Noordam over participatie en schoon: mw. Lautenslager zal de gehouden 

presentatie met contactgegevens mailen naar alle CL leden. 

- Dhr. Bakker en mw. Olvers mailen opmerkingen over Meerjarenplan en Jaarverslag aan mw. Lautenslager. 

- Mw. Lautenslager zal de mail over de opvang minderjarigen van mw. Heuseveldt doorsturen aan de CL 

leden. 

 

mailto:commissieloosduinen@denhaag.nl

