Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
dinsdag 22 mei 2018 in de Abdijkerk

Aanwezig

dhr. P. Wijsman (voorzitter), mw. I. Weijs (secretaris) dhr. S. Develing en dhr. B.
Bakker (Kom Loosduinen), dhr. R. Meesters (Houtwijk ), mw. T. Zee en mw. M. van
den Hoek (Kraayenstein), dhr. H. van den Muijsenberg en dhr J. Hofker (Bohemen,
Waldeck Kijkduin), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond), Mw. N. Olvers (Notenbuurt),
dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck), dhr. R. van den Broek (Politie Den Haag), mw. R.
Heuseveldt (stadsdeelkantoor Loosduinen), dhr. H. van Gelderen (WB), dhr. W. van
Elst (ROV), mw. F.A. Beeloo – Planken (nieuw lid Houtwijk), dhr. W. Louwerens
(ondernemers), mw. S. Asahad (notulist)

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
- De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
- Er volgt een korte uitleg, waarom de CL nog in haar oude bezetting vergadert. De ‘geloofsbrieven’ van de nieuwe leden zijn nog niet ontvangen door het secretariaat van de CL. Uitgezocht wordt waarom dit is vertraagd.
- Dhr. Benthem heeft zich afgemeld. Mevr. Heuseveldt vervangt hem.
- Het DB heeft afgesproken om een actielijst op te stellen tijdens de vergadering, zodat adequater gereageerd kan worden op zaken, die behandeld zijn en een vervolg vragen. Verder is
het de bedoeling dat deze actielijst het verslag korter maakt.
- Alle stukken van de CL, waaronder ook alle andere projectgroepen, zijn altijd terug te vinden op de website. Via het secretariaat kunnen ook altijd stukken opgevraagd worden.
- De voorzitter van de projectgroep WB treedt af. Hij beheert tevens de website van de Commissie. De CL is op zoek naar een nieuwe voorzitter en tevens naar een nieuwe webmaster.
De nieuwe voorzitter heeft een onafhankelijke positie binnen WB. De CL voorzitter doet
een oproep om na te denken over een nieuwe voorzitter voor WB.
- Het jaarverslag van de Commissie zal in de volgende CL vergadering worden gepresenteerd.
2. Bezoek Burgemeester
De burgemeester, die aanvankelijk de CL een bezoek zou komen brengen, zal vanavond niet aanwezig zijn. Dit bezoek is vanwege een misverstand niet in haar agenda terecht gekomen. De CL
hoopt haar in een volgend overleg wel te kunnen begroeten.
3. Concept verslag CL 20 maart 2018
Blz. Punt 3: Dit moet ‘opmerkingen’ zijn.
Blz 1: Aanwezig: Dhr. T. Zaat was afwezig en dhr. S. Develing staat niet bij de aanwezigen.
Na deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.
4. a. Voortgangslijst
Er gebeurt op het moment erg veel in Loosduinen. Het is handig om de voortgangslijst standaard in
het ROV te behandelen. Naast het ROV moet de voortgangslijst ook op de CL-agenda komen te
staan. Er zijn veel bouwprojecten gaande, zoals bijvoorbeeld in Kijkduin Bad en Kijkduin Binnen.
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Alle wijken, waar bouwactiviteiten gepland staan of plaats vinden, moeten deze activiteiten op deze
lijst vermelden middels een beschrijving.
Naast het geschreven stuk, waarin de voortgang wordt bijgehouden, wordt er afgesproken ook de
‘kruisjeslijst’ te gebruiken. Hiermee kan worden aangegeven of en wanneer een project is gestart en
wanneer dit project eindigt. Deze kruisjeslijst gaat door de dhr. Meesters worden beheerd.
De wijken moeten het allemaal zelf in de gaten houden, want de CL wordt niet altijd overal over
geïnformeerd. Daarnaast moet de website van de gemeente goed in de gaten worden gehouden.
Dhr. de Valk heeft via de secretaresse van de Commissie Ruimte vernomen dat er a.s. donderdag
een vergadering is met als onderwerp: de Driehoek.
Er zijn nog geen daadwerkelijke plannen, maar een ruimtelijke verkenning wordt besproken en
daarop komt een uitvoeringsprogramma. Hierin staat wat er gaat gebeuren binnen de Driehoek en
wat voor woonvormen hier zullen komen. Dit is zelfs vastgesteld door het B&W.
Mevr. Olvers vertelt dat zij is afgewezen om deel te nemen aan deze klankbordgroep, ondanks dat
zij zich hiervoor heeft aangemeld. Dhr. Hofker heeft hiervoor nooit een uitnodiging mogen ontvangen. De communicatietrajecten rondom dit project zijn erg onduidelijk. Er zijn veel verkeerde
adressen. Er is geen heldere communicatie en dit is schijnbaar moeilijk te doorbreken.
Mevr. Heuseveldt verbaast zich hierover, omdat zij met de communicatie-adviseur gesproken heeft
in het begin van dit traject. Zij zal het nakijken, hoe dit is gelopen.
b. Uitvoeringsplan + Manifest
De thema’s van het manifest zijn besproken in het DB. De thema’s zijn opgesplitst en worden naar
onderwerp in de projectgroepen besproken. Er zijn enkele thema’s, die binnen de CL worden besproken. Voor WB en ROV zijn de onderwerpen al verdeeld en zullen zij deel uit gaan maken van
de agenda.
Actie: De thema’s, die door de CL worden opgepakt, zullen als agendapunt worden opgenomen
voor de volgende keer.
5. Nieuws uit WB/ROV Vergaderingen
WB:
In de projectgroep Welzijn en Beheer is gesproken over de verdeling van de punten uit het manifest,
die zullen worden behandeld in de verschillende projectgroepen (ROV/WB/CL).
Het heeft tot leuke discussies geleid. Helaas kon het onderwerp ‘Ouderen’ niet tot in de puntjes
worden besproken, maar er is afgesproken dit met deskundigen verder te bespreken. Hierin zou
Stichting Welzijn een rol kunnen spelen. WB gaat hiermee aan de slag en wat daaruit komt, zal
worden besproken in de CL.
Verder is het uitvoeringsprogramma doorgelopen en besproken.
ROV:
In de projectgroep ROV is dhr. F. Appeldoorn van de gemeente te gast geweest. Er is gesproken
over de lijst met suggesties voor het plaatsen van bomen in Loosduinen. Dhr. Appeldoorn deelt mee
dat er helaas niet genoeg geld is om alle suggesties tot werkelijkheid te maken.
Er wordt onderzocht of er toch het een en ander aan bomen kunnen worden gepland nav de lijst. Er
zijn een aantal locaties, die hiervoor in aanmerking komen.
Hij verteld dat er in de bomenfonds geld zit wat stedelijk besteed moet worden.
Op dit moment liggen de uitvoeringswerkzaamheden aan bomen stil vanwege het broedseizoen.
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Verder is het uitvoeringsplan ook in het ROV besproken en openbaar vervoer is aan de orde geweest.
Tijdens de ROV vergadering was een inspreker, die zijn ongenoegen kwam uitspreken over een
mogelijke RbnB in de Notenbuurt. De CL legt de vraag neer bij mevr. Heuseveldt en vraagt of dit is
toegestaan. Mevr. Heuseveldt heeft deze vraag nog niet langs zien komen en heeft zich er nog niet
over kunnen buigen. Op dit moment verwijst zij naar de website van Den Haag. Hierop staan de
regels vermeld.
6. Voorzitter CL
Dhr. Wijsman heeft er vier jaar voorzitterschap van de Commissie Loosduinen opzitten, maar stelt
zich opnieuw verkiesbaar. Iedereen stemt in dat dhr. Pjer Wijsman een nieuw termijn voorzitter zal
zijn van de CL.
7. Mededelingen
Stadsdeelkantoor
 Vorige week is er afscheid genomen van wethouder Baldewsingh. De wethouder heeft de
afgelopen 12 jaar veel voor Den Haag betekend. De Commissie heeft regelmatig de degens
mogen kruisen, doch dit ging altijd op een prettige manier. De wethouder wordt succes toegewenst bij het vinden van een nieuwe carrière.
 Er zijn vragen gesteld over de uitvoeringsplannen van elke wijk. Deze zijn in het oude college besproken. Ze zijn openbaar en moeten nu worden doorgenomen door de gemeenteraad. Het wachten is op het agenderen van deze onderwerpen.
 Het stadsdeelkantoor gaat verhuizen. De verhuisdozen staan klaar en op 4 juni wordt het
‘nieuwe stadsdeelkantoor’ in gebruik genomen. In het nieuwe pand is het de bedoeling dat
de medewerkers gaan flexen. De ruimte is enigszins beperkt.
 Er is naast de fysieke krant ook een digitale krant: 070: hierin worden ervaringen gedeeld
over het wonen in Den Haag. Femke Beeloo (nieuw CL lid) heeft een bijdrage hierin geleverd. Iedereen kan zich opgeven om deze krant te ontvangen. Als je je opgeeft, kom je om
op de mailinglist te staan.
 Op 2 juni zullen de Stadsspelen plaatsvinden. Hierin wordt aandacht gevraagd voor sport
voor jong en oud in de wijk. De communicatie hierover volgt nog.
Politie
 Dhr. Van den Broek deelt de cijfers van de afgelopen periode. De misdrijfcijfers zijn met
20% gedaald. Dit komt mede door het handhavingsteam en de BIT teams. Verder zijn er 9
woninginbraken geweest in de afgelopen weken. De aangiftes dalen ook. De vraag is of
mensen het nut hiervan wel inzien.
 De Politie is te volgen op Facebook en Twitter; zo is er afgelopen week een topic gedeeld
over een man, die een kat in het water heeft gegooid. De man is aangehouden en komt morgen voor bij de snelrechter. Dit kreeg 450.000 hits.
 De veiligheidsdag heeft een mooie aanloop gehad. Het zag er allemaal netjes en professioneel uit. Voor de jeugd was er ook genoeg te doen. De Politie gaat in overleg met het Stadsdeelkantoor om te bespreken of er voor volgend jaar weer een veiligheidsdag kan worden
georganiseerd.
 Actie: De CL onderzoekt of zij hierbij een rol kan spelen. Veiligheid staat hoog op haar vergadering.
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Fietsersbond
 In heel Den Haag wordt het probleem van ‘de weesfietsen’ aangepakt. De fietsen worden
gestrikt en worden twee weken ‘na datum’ verwijderd. Binnen Loosduinen gaat het om ongeveer 50 fietsen.
 Het is de bedoeling om Kijkduin fietsvrij te houden en dat iedereen zijn fiets in de fietsenstalling gaat stallen.
 Er is een voornemen om de tramtunnel te verlengen, dit kan behoorlijke consequenties hebben. We moeten uitkijken dat dit niet ten koste gaat van bijv. lijn 2. Het idee van deze tunnel
is dat je eerder in het centrum bent vanuit Loosduinen.
Ondernemers in Loosduinen
 Er zijn grote ontwikkelingen gaande in de winkels en strandpaviljoenen op Kijkduin.
 In een eerdere CL vergadering is al door dhr. Louwerens gevraagd om een economische
agenda te maken. Hierbij zou hij de mooie parels aan de zoom van Loosduinen, Kijkduin,
het vakantiepark, de golfbaan, het bowlingcenter, de Uithof en de Ock willen betrekken.
 De verbouwingen in Kijkduin hebben een grote impact op de ondernemers. Sommige ondernemers hebben een eigen klantenkring en zullen deze hoogstwaarschijnlijk kunnen houden. Het aantal klanten neemt wel af. Goede informatie over o.a. bereikbaarheid is belangrijk
 Bij temperaturen boven de 20 graden zullen er verkeersregelaars komen om de toenamen
van het verkeer in goede banen te leiden.
Actie: Er wordt afgesproken dat dhr. Louwerens standaard op de agenda zal komen te staan om de
CL op de hoogte te houden van de ondernemers in Loosduinen.
8. Rondvraag
Wijkberaad Houtwijk
- Femke Beelo is de nieuwe secretaris van Wijkberaad Houtwijk, zij neemt de taken over van
Loes Gordijn.
- Op 16 juni vindt de Midsummerparty plaats in Houtwijk.
- Het is nog onduidelijk wat er met Storks gaat gebeuren. Storks mag nog steeds blijven maar,
als ze eredivisie gaan spelen, moet het terrein worden aangepast. De vraag is of de gemeente
dit wil steunen. Er zijn ook overleggen geweest met sportwethouder R. Baldewsingh. Het
terrein leent zich goed voor woningbouw.
- Dhr. Meester spreekt zijn ongenoegen uit over de houding en reactie van Parnassia na het
steekincident met een verwarde man. Zij hebben in de krant aangegeven geen uitspraken te
doen over cliënten en zijn dat ook niet van plan. Dhr. Meester vindt de cultuur van Parnassia
onacceptabel en wil daar wat aan doen. Hij wil graag een gesprek aangaan met Parnassia en
hoopt op openheid van zaken.
Mevr. Heuseveldt vertelt dat er gesprekken met Parnassia gaande zijn over het onderwerp:
verwarde personen. De burgemeester is hier ook bij aangehaakt en wil er graag voor zorgen
dat er snel een oplossing komt. Binnenkort volgt de kick off van het project ‘verwarde personen’ op het Loosduinse Hoofdplein. De CL en verschillende wijkorganisaties zullen hiervoor worden uitgenodigd en zij zullen op de hoogte worden gehouden.
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Mevr. Heuseveldt adviseert om objectief te blijven want de terughoudendheid van Parnassia
is o.a. te wijten aan wetgeving. Het stadsdeelkantoor neemt ook deel aan dit project.
De leden van de CL delen de mening dat alle wijken goed op de hoogte moeten worden gehouden en betrokken moeten worden. Het heeft ieders aandacht.
KOM Loosduinen
- Er worden activiteiten georganiseerd door de KOM voor de wijkbewoners. Zo wordt er
binnenkort een boottrip georganiseerd. Helaas is er iets misgegaan met de bezorging van het
krantje waarin dit wordt aangekondigd. De krantjes zijn in Meer en Bos beland. Mensen uit
Meer en Bos bellen om door te geven dat ze geïnteresseerd zijn in een boottrip. Dit is niet de
bedoeling en de Kom zoekt naar een oplossing.
Nieuw Waldeck
- Dhr. De Valk geeft aan dat hij de voortgangslijst een must vindt voor ROV. Wouter heeft al
aan alle wijken gevraagd om een stukje aan te leveren. DB kan verder weg worden gelaten
op het lijstje.
Notenbuurt
- Mevr. Olvers is op het moment bezig om een nieuw wijkberaad op te zetten voor de Notenbuurt.
- Zij stelt zich officieel verkiesbaar als voorzitter van het ROV.
Actielijst:
De CL onderzoekt of zij een rol kan spelen bij de opzet van een nieuwe ‘veiligheidsdag. Veiligheid
staat hoog op haar vergadering.
Dhr. Louwerens komt standaard op de agenda te staan om de CL op de hoogte te houden over het
ondernemersklimaat en haar ontwikkelingen binnen Loosduinen.
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