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    Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

    dinsdag 26 juni 2018 in de Abdijkerk 

 

 

Aanwezig: dhr. P. Wijsman (voorzitter), mw. H. Weijs (secretaris), dhr. R. Meesters en 

mw. F. Beeloo (Houtwijk), dhr. T. Zaat en dhr. J. Bakker (Kom Loosduinen), 

dhr. H. van den Muijsenberg en dhr. J. Hofker (Bohemen Waldeck Kijkduin), 

mw T. Zee en dhr. F. Helvensteijn (Kraayenstein), dhr. H. de Valk (Nieuw 

Waldeck), dhr. W. Bianchi (fietsersbond), dhr. H. Benthem (stadsdeelkantoor 

Loosduinen), dhr. W. Louwerens (ondernemers Loosduinen), dhr. R. van der 

Sleen (politie), dhr W. van der Elst (ROV). 

 

1.  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, mw. Weijs notuleert. 

 

Mededelingen: 

- De vergadering wordt in de nieuwe samenstelling van leden gehouden. De voorzitter licht 

nog kort de richtlijnen toe van deelname van de leden in de CL en de projectgroepen. 

- De voorzitter verontschuldigt zich naar de leden, omdat zij de stukken van de vergadering 

niet hebben ontvangen. Ook stond deze vergadering niet aangekondigd in de media. 

Verhuizing en drukte zijn hier oorzaak van. 

- In het db van de CL kunnen 2 nieuwe leden worden gekozen. Deze verkiezing zal worden 

geagendeerd voor de eerstvolgende CL-vergadering.  Er wordt gezocht naar een nieuwe 

voorzitter voor WB en een penningmeester. Dit mag een lid zijn uit de wijk of een 

plaatsvervangend lid zijn. Daarna bepaalt het bestuur van het db de verdere taakverdeling. 

Ook wordt iemand gezocht, die de website kan bijhouden. Dhr. vd Muijsenberg wordt 

opnieuw als lid van het db gekozen. Dhr. Vd Elst is opnieuw als voorzitter ROV gekozen 

tijdens de laatste ROV-vergadering en daardoor ook als lid van het db. Db leden worden 

geacht elke dinsdagochtend tijdens de vergadering in het stadsdeelkantoor, Kleine Keizer 

10, aanwezig te zijn . 

- Op dinsdag 10 juli aanstaande wordt officieel afscheid genomen van de aftredende leden. 

Er wordt een receptie gegeven in de kerk van de Abdijkerk, aanvang 19.30 uur. De reden 

voor deze receptie is niet alleen het afscheid nemen, maar ook klein vieren dat de 

Commissie Loosduinen 95 jaar bestaat. Stadsdeelwethouder en gemeenteraadsleden zijn 

uitgenodigd. In de hoop dat de burgemeester aanwezig kan zijn en de geloofsbrieven 

binnen zijn, kunnen de nieuwe leden worden geïnstalleerd. 

- Nicole Olvers, (Notenbuurt) heeft medegedeeld dat zij zich terugtrekt uit al haar functies 

van het wijkberaad en de Cl/projectgroepen. De Notenbuurt heeft nu geen bestuur meer. 

De CL zal in overleg met stadsdeelkantoor de belangen van de bewoners zo goed 

mogelijk ondersteunen en projectmatig begeleiden.  Een jaarvergadering organiseren via 

stadsdeelkantoor is niet aan de orde, zij heeft enkel een subsidierelatie. 

- PEP, de coördinerende vrijwilligersorganisatie heeft een enquête naar alle wijkberaden 

uitgezet. Onder andere wordt gevraagd “hoe functioneert het wijkberaad? Hoe bestuurt het 

bestuur? Wat zou anders moeten/kunnen”? Eventuele verbeterpunten komen via PEP 

terug naar de wijkberaden. 

- Vacatiegelden. De presentielijsten worden nagekeken om te controleren of eenieder, die er 

recht op heeft, ook vacatiegeld heeft ontvangen.  

 

     De agenda wordt vastgesteld. 

 



- 2 - 
 

2.  Concept verslag 22 mei 2018 

Punt 6. Fietsersbond. De opmerking Binnen Loosduinen gaat het om ca 50 fietsen moet zijn 7 

à 8 locaties. 

Punt  7. Dhr. Meester moet zijn dhr. Meesters 

Vraag ivm fruitbomen. Wethouder Revis heeft de vraag teruggelegd bij het stadsdeel. Vanuit 

het Bomenfonds moet ook de aanplant van bomen elders in de stad worden gefinancierd. Er is 

geen voldoende geld voor alle aanvragen en de wethouder is voorstander van sierappeltjes. 

Stadsdeelkantoor laat wel bomen planten in Loosduinen, echter niet alle verzoeken kunnen 

worden gehonoreerd. Alle inzenders van verzoeken hebben via de CL een bedankje voor hun 

idee gehad. Dhr. Benthem zal een artikel leveren aan de Loosduinse krant om de bewoners te 

informeren over de aanplant en verdere afwikkeling van de verzoeken.  

Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd. 

 

3a. Voortgangslijst 

Dhr. vd Muijsenberg vertelt over de lay-out, die dhr.  Meesters heeft gemaakt als leidraad 

voor de voortgangslijst. Tijdens de ROV-vergadering kwamen hier wat opmerkingen over, 

waardoor besloten is om de voortgangslijst in het db door te nemen en aan te passen. Daarna 

wordt de lijst weer in ROV doorgenomen. Alle bewonersorganisaties dienen voortaan zelf 

wijzigingen/aanvullingen op de voortgangslijst (projectenlijst) door te geven. 

 

3b.  Uitvoeringsplan 

Aantal zaken in het uitvoeringsplan die de CL oppakt, zijn: 

- de sociale cohesie punten 1 en 3; 

- openbare ruimte punt 5. 

Wat is het standpunt van CL – wijkoverstijgend? 

Aandachtspunten worden fragmentarisch behandeld in CL-ROV-WB maar moeten 

uiteindelijk wel een samenhangend geheel worden. Doel is dat er in de CL vergaderingen 

goede inhoudelijke discussies gevoerd worden en oplossingsgericht.  

Alle wijken worden verzocht hier goed over na te denken, zodat in de eerstvolgende CL-

vergadering hier inhoudelijk verder over kan worden gesproken. Een en ander is terug te 

vinden in het manifest. 

- Bespreken in WB met name bijv. het ouderenthema; wat is er nu voor ouderen zoal 

mogelijk in Loosduinen en wat is hiervoor nodig? Problematiek met instanties en 

professionals verder uitlichten en wat kan er gedaan worden? Het stadsdeel faciliteert. 

- Bespreken in ROV met name de openbare ruimte in de breedste zin. 

Daarna worden deze onderwerpen in de CL geagendeerd. 

Het manifest is ook gestuurd naar de formateur met een begeleidende brief in overleg met dhr. 

Benthem. Er zijn een aantal onderwerpen in het coalitieakkoord opgenomen. Uitwerking van 

thema’s komen ten goede aan de wijken.  

Onderliggende verhalen en knelpunten, tijdens het symposium aangegeven, zijn samengevat 

in ’t manifest en als het ware in de tekeningen verbeeld. Er wordt aan bepaalde opgegeven 

knelpunten achter de schermen gewerkt. Communicatie over de vorderingen hiervan is erg 

belangrijk.  

Nieuw Waldeck bespreekt met haar bewoners en de gemeente ideeën, waarna communicatie 

heel belangrijk is. Uiteindelijk wordt duidelijk wie een probleem/idee gaat aanpakken, wijk – 

stadsdeel en/of andere instanties. 
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4. Nieuws uit WB/ROV vergadering 

Tijdens de WB vergadering is onder andere gesproken over: 

- de enquête die PEP, zie bij mededelingen, heeft gestuurd naar alle wijkberaden en tijdens 

de volgende WB vergadering zal de uitslag daarvan worden  besproken; 

- jaarverslag 2017, menskracht en resultaat Voor Welzijn; 

- inspanning om iets te bereiken, gevolg duurt lang; 

- verkiezing WB. De voorzitter dhr. H. van Gelderen heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Er 

wordt nu gezocht naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter. 

 

Tijdens de ROV vergadering is onder andere gesproken over: 

- verkiezing voorzitter. Dhr van Elst is herkozen, er hadden zich geen andere kandidaten 

beschikbaar gesteld. 

- Bouwactiviteiten Oorberlaan  richting Westland met aansluitend de verkeerstechnische 

problemen richting Loosduinen. 

- Voortgangslijst, met dank voor de opzet door dhr. Meesters, is nog niet definitief. 

 

5. Mededelingen stadsdeel 

De vergrijzing van Loosduinen wordt door dhr Benthem liefdevol uitgesproken als “coupe 

van de verzilvering”. 

Met name de volgende onderwerpen krijgen extra aandacht: 

- Sociale interactie tussen bewoners bevorderen. 

- Grootste zorg; dat mensen beter met elkaar overweg gaan kunnen. 

- Gammalocatie, omdat de Notenbuurt momenteel geen bestuur in haar wijkorganisatie meer 

heeft. 

- Belang van bewonersorganisaties. 

- Er wordt officieel een extra groenbeheerder aangesteld in Loosduinen. 

- Problematiek verwarde personen vooral op het Loosduinse Hoofdplein, monitoren en 

melden aan stadsdeel. Wijkberaad Kom Loosduinen heeft tijdens haar 

bewonersvergadering van Parnassia diverse tips gekregen en vragen van bewoners 

beantwoord. Politie kan weinig doen met meldingen over verwarde personen. Zolang 

iemand geen overlast veroorzaakt, worden personen wel aangesproken verder niet. Er 

wordt naar een adequate aanpak gezocht. 

- Collegeprogramma richt zich ook op welzijn en ouderenzorg. Er is geld vrijgemaakt voor 

“Zorg voor je buurt”; ouderen stimuleren en actief betrekken in de maatschappij. 

Mededelingen politie 

Wederom geven de cijfers aan dat Loosduinen veiliger wordt, minder inbraken, minder 

diefstallen. De politie is trots op deze resultaten en zegt dat ook de BPT-teams hierin zeker 

een grote positieve rol hebben. Of de cijfers daadwerkelijk reëel zijn, is niet helemaal zeker, 

omdat de aangiftebereidheid onbekend is. Bewoners ervaren dat aangifte via internet erg 

moeizaam gaat. Het politiebureau is in de maanden mei-oktober dagelijks open. 

Tijdens het strandseizoen zijn er dit jaar twee teams op Kijkduin aanwezig en zij houden met 

name toezicht op de openbare orde. 

Mededelingen fietsersbond 

Dhr. Bianchi vertelt verheugd, dat de inspanningen om buslijn 23 onveranderd te laten rijden, 

zijn geslaagd. 

Hij uit zijn zorgen over de fietspaden in de Notenbuurt, omdat herinrichtingsplannen in de 

wijk aan de orde komen. 
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Mededelingen ondernemers 

Dhr. Louwerens vertelt over: 

- de 1
e
 economische agenda. Er is een enquête gehouden onder de ondernemers van de hele 

zoom Kijkduin-Golfgebied-Uithof. Een scala van recreatiemogelijkheden en 

ontplooiingskansen voor Loosduinen/Den Haag, waar te weinig mee gebeurt! 

- Op 11 juli is er een bijeenkomst om de uitslag van de enquête te bespreken. Aanwezigheid 

van ROV/WB wordt op prijs gesteld. 

- Zichtenburg is ook een gebied waar hij zijn aandacht op gaat richten. 

 

Rondvraag 

Mw. Zee zegt dat het erg lang duurt voordat er actie wordt ondernomen met het opknappen 

van de wijk, met name de Dalen. Sommige projecten zijn goedgekeurd, andere nog in 

behandeling. Bewoners verliezen het geloof in de gemeente. Het duurt te lang. 

Dhr. Hofker is zeer tevreden met de aanpak van de herinrichting van de Machiel 

Vrijenhoeklaan en de aansluiting naar de Savornin Lohmanlaan. 

Dhr. van den Muijsenberg zegt dat bewonersinitiatieven wel degelijk een positief resultaat 

kunnen opleveren en noemt hier met name het hele proces rondom de Bethelkerk. 

Dhr. de Valk zegt dat de wijk heel alert blijft op alle activiteiten die er gaande zijn. Ook 

projectontwikkelaars goed blijven volgen. 

Dhr. Meesters vraagt of er nog weleens raadsleden worden uitgenodigd. Dat is inderdaad het 

geval. In een later stadium, na ’t reces, worden zij weer in het db uitgenodigd en mogen 

bestuursleden van wijken aanwezig zijn. 

Dhr. Bakker was verontwaardigd geen uitnodiging te hebben ontvangen van de Han 

Stijkelgroep ivm hun 75 jarig bestaan. Echter er zijn geen uitnodigingen door de CL 

ontvangen. Abusievelijk was dat aan hem verteld. Ook vertelt hij dat de Kom een boottocht 

voor ouderen organiseert en dat er heel veel aanmeldingen vanuit alle wijken binnen zijn 

gekomen. De tocht is speciaal voor ouderen georganiseerd. 

Dhr. Zaat uit zijn ongenoegen over de onduidelijkheid welke de wijkgrenzen met zich 

meebrengen. Hij wil met andere wijken bijeenkomen om over herziening van de grenzen te 

praten. Dhr. Meesters heeft geen bezwaren tegen de huidige grenzen. Na de zomervakantie 

zal dhr.  Zaat hierop terugkomen en verder actie ondernemen. 

Er zijn officiële- en officieuze grenzen. 

Het CBS deelt de postcode gebieden in en de gemeente volgt dat. 

Op 22 december organiseert de Kom een Dickensfestijn rondom de Abdijkerk, de molen en 

het museum. 

 

Dhr. Wijsman vertelt dat de strandhuisjes mogen blijven staan en daarmee sluit hij de 

vergadering af, met dank aan alle aanwezigen. 

 

ACTIE 

- Pjer mail naar Renate ivm communicatie  

- Harm Benthem tekst leveren aan Loosduinse krant ivm bomen. 

- Eerstvolgende ROV-vergadering de aangepaste voortgangslijst agenderen. 

- Eerstvolgende CL-vergadering verkiezing db leden agenderen. 

- Eerstvolgende CL-vergadering uitvoeringsplan zie punt 4 agenderen. 

- Pjer vacatiegelden Thijs Zaat nakijken. Presentielijsten controleren! 

- Eerstvolgende WB agenda enquête PEP – uitkomsten bespreken 

- Woody Louwerens benaderen ivm bijeenkomst 11 juli, waar en hoe laat? 


