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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

dinsdag 28 juni 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. T. Zee (Kraayenstein), dhr. W. Louwerens            

(winkelcentra Loosduinen), dhr. H. de Valk (Nieuw-Waldeck), mw. L. Westerduin 

(Houtwijk), dhr. R. Meesters (Houtwijk), mw. N. Olvers (Notenbuurt),               

dhr. J. Hofker (Bohemen/ Waldeck/Kijkduin ), dhr. H. Postma (Politie Den Haag), 

dhr. H. Benthem (stadsdeeldirecteur),  mw. M. van der Heijden (notulist) 

Afwezig mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV), mw. M. van den Hoek (Kraayenstein),  

dhr. W. Bianchi (Fietsersbond) 

 Gasten dhr. W. Tiessens en mw. M. Rijskamp (buro Plint)        

 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Nadat de agenda is vastgesteld doet hij een aantal mededelingen: 

- Drie CL-afgevaardigden hebben in de gemeenteraadsvergadering gepleit voor het 

ontwikkelen van een toekomstvisie op groen en voor het beschikbaar stellen van een ruim 

budget om ook in de toekomst het groen in het stadsdeel en in de stad kwaliteit te geven. 

- In de commissie Ruimte heeft de voorzitter ingesproken over de busbuffer Kijkduin en 

gevraagd om uitstel van de beslissing met het oog op de nog onbekende invloed van 

diverse ontwikkelingen, die in Kijkduin gepland zijn en de werkzaamheden aan hotel en 

winkelcentrum, die mogelijk in het najaar uitgevoerd gaan worden. De beslissing wordt 

inderdaad voorlopig naar voren geplaatst. 

- Aanstaande vrijdag worden de ontwikkelingen uitgebreid besproken in de projectgroep 

Herontwikkeling Kijkduin-Bad. 

- Er is voor iedere bewonersorganisatie een boekje over de Zandmotor. 

- De voorzitter was aanwezig bij een informatieavond voor bewoners over het kavelaanbod 

op de Van der Goeslaan. Het gaat om acht kleine kavels en zeven publieke 

parkeerplaatsen in de Burg. Van der Veldestraat en een achter Pizza.  

De voorzitter roept eenieder op berichtgeving in de gaten te houden en nieuwe informatie 

te melden. Dhr. Meesters voegt hieraan toe dat het om smalle kavels gaat en dat het aantal 

parkeerplaatsen per saldo nul is omdat bij de andere nieuwbouw te weinig plaatsen 

worden gerealiseerd. 

- Mw. Olvers is door de CL genomineerd voor de Humanistische Prijs Haaglanden 

vanwege haar werk t.b.v. de opvang van jonge statushouders. 

- A.s. dinsdag is de laatste DB-vergadering voor de vakantie. 30 augustus zal er weer een 

DB-vergadering zijn. Wel zal er tussentijds steeds een DB-lid bereikbaar zijn. 

- Iedere bewonersorganisatie (b.o.) krijgt een exemplaar van het jaarverslag en van het 

meerjarenplan; dit wordt per post toegestuurd. 
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- Er is weer een geslaagde Puchdag geweest op het Loosduinse Hoofdplein en in diverse 

wijken waren leuke wijkfeesten en buitenspeeldagen. Is meer afstemming gewenst? 

Mw. Olvers reageert op deze vraag met de constatering dat er ten tijde van de aanvraag 

voor een wijkfeest nergens centraal informatie te vinden is over andere geplande evene-

menten. 

Dhr. Postma weet dat er bij de politie altijd een overzicht hiervan is. Hij zal ernaar zoeken 

en de informatie naar de b.o. ‘s sturen. Dhr. Benthem weet dat er een evenementenagenda 

is voor Loosduinen en stuurt aan de b.o.’s informatie over hoe een evenement op die 

agenda te plaatsen. Mw. Olvers echter zocht een stedelijk overzicht. Bij de organisatie van 

het wijkfeest hadden de organisatoren last van andere evenementen in de stad. 

 

2. Benoeming mw. M. van den Hoek 

Mw. Van den Hoek  is helaas afwezig en vanavond zal haar benoemingsbrief derhalve niet 

aan haar overhandigd kunnen worden. 

 

3. Vaststellen concept-verslag 26 april 2016 

Opmerkingen n.a.v. het concept-verslag: 

- Dhr. S. Develing ( Kom Loosduinen) was ook aanwezig. 

- 1. Eerste alinea: Mw. Rebel is intussen de opvolgster van mw. Noordam. 

- 2. Wijziging: ‘Dhr. De Valk heeft gevraagd: hoe is het mogelijk dat strekdammen “bloot 

liggen”? Er is geen antwoord gegeven.’ 

Vanavond weet iemand dat voorbij de strekdammen wel een hele zandplaat ligt, die je 

vanaf het strand niet kunt zien.     

- 2a. Bij inbreng mw. Olvers vervalt de 2
e
 zin. 

- 3. ROV: laatste punt: ‘parkeerdrukmeting’ vervangt ‘nameting’, ‘verkeersveiligheid’  

vervangt ‘veiligheid’. 

De voorzitter vraagt of de situatie intussen verbeterd is. Mw. Olvers vertelt dat bussen 

langer dan 6 meter na invoering van betaald parkeren niet meer in de buurt mogen par-

keren. Hopelijk zal dat de situatie verbeteren. De bussen zijn te groot voor de parkeer-

vakken en zorgen voor onveilige situaties. 

- 9. N.a.v. tweede punt: de ontwikkelingen moeten nog officieel gaan beginnen. Dhr. 

Hofker levert een tekst aan de voorzitter die kan worden opgenomen in het verslag. 

- Actie 2 is niet uitgevoerd. 

 

4. Lijst inkomende en uitgaande post 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

5. Vervolg Agenda Ruimte voor de Stad 

Wethouder Wijsmuller vond dat tot nu toe vooral de gebruikelijke professionals zijn gehoord. 

Daarom zijn bij Block Jam XL op 11 juni jongeren naar hun ideeën gevraagd en vanavond 

wil dhr. Tiessens bij de aanwezigen ook concrete ideeën ophalen voor speerpunten in de Visie 

Ruimte voor de Stad 2040.  

Eerst wil hij kort een presentatie geven over wat vooraf ging: 

De opdracht van de gemeente aan buro Plint was trends aan bewoners voor te leggen en hen 

te vragen wat er moet gebeuren. Het betreft robotisering waardoor zorg vaker door apparaten 

verleend zal worden en er (deels) zelfrijdende auto’s en bussen zullen komen. Dit zal zorgen 

voor verlies van banen in het middensegment. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk dat 

er meer groen komt om de temperatuur te verlagen en om water af te kunnen voeren. De 

verwachting is ook dat door de temperatuurstijging meer mensen in Nederland op vakantie 

zullen gaan en dus ook in Kijkduin. Andere trends zijn stadslandbouw en de energietransitie. 

De gemeente heeft de afgelopen periode veel plannen voor het groen van Loosduinen ge-

maakt. Maar ook in de wijken zijn grote oppervlakten groen, echter met weinig kwaliteit, 
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noch onderling verbonden noch met het omliggende buitengroen, hetgeen van belang is voor 

recreatie en ontmoeting. 

Een tweede opdracht van de gemeente was: er moeten 6000 woningen gerealiseerd worden in 

het stadsdeel. Buro Plint heeft daarbij voorgesteld ook de opvangcapaciteit van de stadsdelen 

als uitgangspunt te nemen en te zoeken naar uitwisselingsmogelijkheden, bijv. meer woning-

bouw vs. meer investeren in groen. Het verbinden van het groen is ook noodzakelijk om de 

groene wijken zoals Vroondaal te verbinden met de andere wijken en zo bijv. te bereiken dat 

zij de winkelcentra in het stadsdeel (meer) bezoeken. Dit kan door de barrière van de door-

gaande randweg op te heffen door deze te ondertunnelen of door anderszins de oversteek-

baarheid ervan te bevorderen. Op een tunnel kan evt. woningbouw gerealiseerd worden en 

een duinlandschap om zo de zee en de kust het stadsdeel in te brengen, opdat in het stadsdeel 

de ligging aan de kust meer merkbaar wordt. Meer groen kan ook ontstaan door het Loosduin-

se Hoofdplein middels beplanting en bijv. een kas te verbinden met het gebied waar de molen 

en de Abdijkerk staan. Dit vergroot ook de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Er zou 

stadslandbouw kunnen komen op voormalige industrieterreinen. Toeristische fietsroutes door 

het verbonden groen en door aantrekkelijke winkelcentra kunnen de economie van het 

stadsdeel verbeteren.  

Daarnaast zijn er locaties in het stadsdeel geïnventariseerd waar gebouwd kan worden: op de 

terreinen van Parnassia zou bijv. gebouwd kunnen worden voor niet-zorgbehoevenden. 

Bureau Posad maakt de algemene rapportage, ook van de centrale thema’s uit de verschillen-

de stadsdelen. 

Ideeën van de aanwezigen: 

- Mw. Olvers pleit ervoor om de menging van verschillende inkomensgroepen mee te 

nemen in de plannen. 

- Dhr. Van den Muijsenberg refereert aan de uitspraak van Adriaan Geuze, landschaps-

architect, dat de kwaliteit van de buitenruimte belangrijk is voor de binding van de 

verschillende bewonersgroepen. Deze kant van de stad kan potentieel een hoogwaardige 

woonomgeving zijn. Daarom is het van belang in de openbare ruimte te investeren om de 

kwaliteit ervan op peil te krijgen en te houden. 

- Dhr. Wijsman sluit zich hierbij aan en voegt toe dat meer aandacht voor groen wel bete-

kent minder ruimte om woningen te bouwen. 

- Mw. Olvers wil graag de aandacht voor het belang van het behouden en versterken van 

oude/ karakteristieke ijkpunten in het stadsdeel. Er kunnen woningen gebouwd worden 

maar mensen moeten de omgeving ook prettig vinden om te wonen (herkenbaarheid). 

- Dhr. Tiessens pleit ervoor dat de gemeente de stadsdelen niet alleen ziet als gebieden 

waar zij haar plannen kan realiseren maar dat ze ook de kwaliteiten van die stadsdelen 

opmerkt en versterkt en investeert in de openbare ruimte. 

- Hij ziet de ontwikkeling dat mensen meer thuis werken, al dan niet als zzp-er. Wanneer er 

woningen zijn in het stadsdeel waar het mogelijk is wonen en werken te combineren kan 

die doelgroep, waaronder vaak creatieve mensen, naar het stadsdeel getrokken worden en 

deze versterken. 

- Dhr. Hofstra vraagt aandacht voor de sociale veiligheid. Vaak komt deze op de laatste 

plaats bij allerlei plannen en ook in deze presentatie ontbreekt het thema. Hij pleit ervoor 

het thema van het begin af aan mee te nemen in de keuzes vooral in relatie tot het groen 

dat in de wijken wordt geplaatst en hoe het wordt onderhouden. 

- Dhr. Tiessens wijst opnieuw op het belang van adoptie van stukken groen door bewoners. 

Het spaart onderhoudskosten voor de gemeente, maar bovendien zal het groen onderhou-

den worden doordat men zich er verantwoordelijk voor voelt en de omgeving zal daardoor 

eerder prettig, veilig voelen. De kwaliteit van de openbare ruimte kan ook verbeterd 

worden door bijv. een koffiehuisje te plaatsen op een cruciaal punt of bankjes. 

- Dhr. Benthem vult aan dat op sommige plekken in het stadsdeel woningbouw ook de 

sociale veiligheid zou kunnen verbeteren. 
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- Dhr. Wijsman pleit voor (groen)verbindingen ook met de rest van de stad. 

- Er worden nog wat voordelen genoemd van evt. ondertunnelen van Ockenburgstraat/ 

Kijkduinsestraat/Lozerlaan: milieueffecten, werkgelegenheid, meer ruimte voor 

woningbouw. 

- Dhr. Tiessens denkt dat er altijd geld bij zal moeten als je het niet te vol wilt bouwen en 

ruimte voor groen wilt maken. Hij oppert de mogelijkheid dat bewoners bijv. verhoging 

van de ozb voor lief nemen als daarmee geld beschikbaar komt om het stadsdeel te 

verbeteren. 

- Dhr. Tiessens ziet mogelijkheden om een deal met de gemeente te sluiten: meer 

economische ontwikkeling in het stadsdeel vindt de gemeente zeer gewenst, laat zij 

daarom in Kijkduin investeren maar laat zij ook het hele stadsdeel interessant maken voor 

huidige stads- en stadsdeelbewoners, voor nieuwe bewoners en voor toeristen. 

- Dhr. Louwerens voegt toe dat het nodig is het geheel in ogenschouw te nemen, ook de 

‘software’, de (vorming van) samenwerking tussen bedrijven en voorzieningen. Hij pleit 

voor een werkgroep, die een plan gaat maken van de vandaag genoemde ideeën en 

uitgangspunten, van de kosten en de opbrengsten. Voorwaarde is z.i. dat er financiën zijn 

om mensen te kunnen betrekken, die kennis hebben hoe het plan te vertalen naar de 

gemeente.  

- De voorzitter onderschrijft het belang om als bewoners nu het voortouw te nemen en stelt 

voor na de vakantie een werkgroep te vormen waarin verschillende expertise gebundeld. 

- Dhr. Tiessens schetst het vervolg: de opdracht voor buro Plint is afgelopen, het verhaal is 

al ingeleverd bij de gemeente, het verslag van deze vergadering wordt morgen nagestuurd. 

De gemeente moet nu een beslissing nemen. De bewoners moeten het overnemen. 

 

6. Meerjarenplan CL, uitwerking 

De voorzitter stelt vast dat een aantal punten uit het plan aan de orde zijn geweest bij 

agendapunt 5. Het plan wordt aan alle bewonersorganisaties (b.o.’s) toegestuurd. 

 

7. Nieuws uit WB-vergaderingen 

Het Cultuurplatform en de Academie voor de Stad hebben op de agenda gestaan. 

Afgesproken is te onderzoeken hoe het Cultuurplatform breder gemaakt kan worden naar alle 

cultuurvormen in Loosduinen. 

Vanuit de Academie voor de Stad lopen studenten stage bij b.o.’s. Doel is te onderzoeken hoe 

b.o.’s te versterken. In het nieuwe schooljaar zijn er weer 4 nieuwe projecten. 

Nieuws uit de ROV-vergaderingen 

De plannen voor 3 appartementsgebouwen aan het Wijndaelerduin stonden op de agenda. De 

verkeersveiligheid is besproken en de parkeercapaciteit. Dit laatste ook i.v.m. andere plannen, 

die mogelijk uitgevoerd gaan worden in het gebied. 

 

8. Openbaar vervoer/fietsersbond 

De busbuffer is in de gemeentelijke commissie Ruimte aan de orde geweest. Zie punt 1. 

 

9. Mededelingen stadsdeel 

- Evenementen kunnen voor vermelding gemaild worden naar radio FM, radio West en 

Discus. 

- In De Geest komt een Kast van Lotje. In een Kast van Lotje kun je kleding plaatsen. die je 

weg wilt doen. Mensen, die weinig geld hebben te besteden, kunnen kleding uit de kast 

wegnemen. 

- Het stadsdeelkantoor zet zich zeer in voor de openbare ruimte in het stadsdeel. 
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      Mededelingen politie   

- Er is bij winkelcentra overlast van personen, die zorg behoeven maar voor wie de zorg 

niet (langer) beschikbaar is. Winkeliers werken eraan. De politie heeft een taskforce 

gevormd. Zij verwacht dat het probleem zich uitbreidt in het stadsdeel omdat Parnassia 

hier geves-tigd is. Dhr. Wijsman herinnert zich dat er een aantal jaar geleden rondom 

vergelijkbare problematiek zich een zeer brede werkgroep heeft gevormd, waarin vele 

disciplines vertegenwoordigd waren waaronder Parnassia. Misschien kan deze werkgroep 

weer nieuw leven ingeblazen worden. 

-     Er worden behoorlijk veel auto’s gestolen. 

- Een aantal BITs zoekt nieuwe leden. 

- De bezettingsgraad op het bureau is gelijk gebleven. 

 

10. Rondvraag 

- In de kerk Maria van Eik en Duinen is morgen een bijeenkomst georganiseerd  door 

VÓÓR: thema: “Zorgen voor Elkaar”. 

- Er zijn kaartjes beschikbaar voor een tennisclinic op de Metzbanen. 

- De eigenaar van het Azivogebouw gaat meewerken en meebetalen aan het onderzoek naar 

een bestemming voor het gebouw. 

- Er zal een inloopavond zijn in Houtwijk over orac’s en over betaald parkeren. 

- Een bestuurslid van de bewonersorganisatie Houtwijk is overleden. 

Hij was initiatiefnemer van de eerste schoonmaakactie. 

- De Midsummerparty Houtwijk was door de regen niet zo geslaagd. 

- ‘De Buurt Bestuurt’ komt nog niet van de grond in Houtwijk. 

- Er is aan ieder een bericht gestuurd over een boottocht in juli. Houtwijkers gaan vóór. 

- Sportverenigingen Wings en Hermes willen graag terug naar het Wingsterrein, gelegen 

voor het woongebouw De Componist. De b.o. BWK wil dat graag voor elkaar krijgen, 

omdat dan ook het buurthuis daar kan blijven. Bewoners nemen daar aan meerdere 

activiteiten deel. 

- Madesteinweg: DSO is nu bezig de verkeersveiligheid te verbeteren. De b.o. BWK vraagt 

aandacht voor de situatie in de weekends als overal geparkeerd wordt en pleit voor een 

30km zone aangezien er veiligheidsproblemen ontstaan voor fietsers en voetgangers. 

- De b.o. Notenbuurt heeft een bericht gestuurd aan DSO, dhr. Reekers, en aan Van der 

Vorm Vastgoed over de gebrekkige veiligheid op het Gammaterrein. Er is nog geen 

bevredigend antwoord ontvangen. 

- Een aanwezige bewoner weet dat de HTM plannen heeft om lijn 3 naar Kijkduin te leiden 

in plaats van naar Loosduinen.  De voorzitter kan melden dat dit punt de aandacht heeft 

van de CL en hij vraagt de bewoner de CL op de hoogte te brengen van nieuwe          

informatie. 

 

11. Sluiting                                                                                                                                               

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 

Acties: 

- Dhr. Postma weet dat er bij de politie altijd een overzicht is van evenementen, zal ernaar 

zoeken en de informatie naar de b.o. ‘s sturen. 

- Dhr. Benthem weet dat er een evenementenagenda is voor Loosduinen en stuurt aan de 

b.o.’s informatie over hoe een evenement op die agenda te plaatsen. 

- Over de ontwikkelingen rond de N211 levert dhr. Hofker een tekst aan de voorzitter, die 

kan worden opgenomen in het verslag van de vorige vergadering. 

- Het plan voor een werkgroep Ruimte voor Loosduinen wordt na de vakantie opgepakt. 

 


