Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen,
gehouden dinsdag 9 oktober 2018 in de Abdijkerk te Loosduinen

Aanwezig:
De heer P. Wijsman, voorzitter, de heer S. Develing en de heer T. Zaat, (Kom Loosduinen),
mevrouw M. Griffioen van den Hoek en de heer F. Helvensteijn en mevrouw T. Zee,
(Kraaijenstein), de heer R. Meesters, (Houtwijk), de heer H. van den Muijsenberg en de heer J.
Hofker, (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), mevrouw S. Stevens en mevrouw I. v.d. Assem en
mevrouw M. Brands, aspirant-leden bewonersorganisatie Notenbuurt i.o., de heer W. van Elst,
projectgroep ROV, de heer C. van der Helm, gemeenteraadslid, de heer W. Bianchi,
Fietsersbond, de heer R. van den Broek, Politie Den Haag, de heer H. Benthem, SDK. Mevrouw
M.P. van den Hoek (verslag).
Genodigde in verband met agendapunt 2: de heer R. Guernaoui, wethouder Financiën, Integratie
en Stadsdelen (FIS).

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
De voorzitter, de heer Wijsman, opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de
aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder drie aspirant-leden van de bewonersorganisatie i.o.
Notenbuurt, de dames V.d. Assem, Brands en Stevens.
Vaststellen agenda: de agenda wordt vastgesteld met inachtneming van de aanpassing, dat punt
4 van de agenda ‘de Omgevingswet’, de volgende vergadering wordt behandeld.
Mededelingen: bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Beelo, (Houtwijk), de heer
Bakker, (Kom Loosduinen), de heer Louwerens (ondernemers), de heer De Valk, (Nieuw
Waldeck).
Vacatures DB Commissie Loosduinen: de invulling van het voorzitterschap van de projectgroep
WB staat op de agenda voor het volgende DB, daar zich een kandidaat heeft aangemeld om het
voorzitterschap eventueel te gaan vervullen. Op korte termijn komen in het DB de navolgende
posities beschikbaar: secretarisschap algemene projecten, penningmeester en webmaster.
Geïnteresseerden – voor zover lid van de CL – kunnen zich aanmelden via het secretariaat.
Secretariaat Commissie Loosduinen: van mevrouw S. Asahad wordt binnen het CL-secretariaat
afscheid genomen. In dat kader introduceert de voorzitter vervolgens de notulist, Marjolijn van
den Hoek. Zij zal de verslaglegging van de notulen van de CL op zich nemen. Voorts ligt het in
de lijn der verwachting dat de functie van mevrouw Asahad kan worden ingevuld door een
kandidaat waarmee het DB inmiddels contact heeft gelegd.
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Secretariële zaken: de convocatie en agenda van de vergaderingen van de projectgroep ROV en
de Commissie Loosduinen zijn helaas niet gepubliceerd in de Loosduinse Courant. Aan een
tijdige publicatie van alle zaken aangaande de Commissie Loosduinen, zal aandacht worden
besteed, alsmede aan het actualiseren van de naambordjes. De vergaderopstelling zal de volgende
vergadering – zoals eerder gebruikelijk – weer in U-vorm zijn.
2. Bezoek stadsdeelwethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen, de heer R.
Guernaoui
De stadsdeelwethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen (FIS), Rachid Guernaoui, wordt door
de voorzitter welkom geheten.
Inleiding/introductie wethouder Guernaoui: Stadsdeelwethouder Guernaoui is namens Groep de
Mos in het College van B&W vertegenwoordigd. Vanuit zijn functie ‘stadsdeelhouder
Loosduinen’ voelt hij zich zeer betrokken bij Loosduinen en al hetgeen er zoal in dit mooie
stadsdeel speelt. Het is de intentie van de wethouder om in samenwerking met de Commissie
Loosduinen een antwoord te bieden op vragen welke er zoal onder de bewoners leven en
oplossingen aan te dragen voor problemen. In dat kader is iedereen dan ook van harte welkom op
het stadsdeelkantoor, waar de wethouder iedere maand (op donderdag) spreekuur houdt.
Beantwoording vragen Commissie Loosduinen
Groen en openbare ruimte: binnen het groene stadsdeel Loosduinen (de groene longen van Den
Haag) staat het onderhoud van groen en openbare ruimte zeer hoog op de agenda. De budgetten
daartoe zijn echter beperkt. Bij de Commissie Loosduinen leidt dit tot de vraag, in hoeverre het
beschikbaar stellen van extra budget onderhandelbaar is. Door de wethouder wordt uitgelegd, dat
in het kader van de coalitieonderhandelingen, de budgetten over de diverse portefeuilles zijn
verdeeld. Het betreft hier in principe vastgestelde budgetten. Een efficiënte inzet van budgetten,
vraagt om een goede dialoog en gedegen afwegingen. Wat betreft de inzet van het budget voor
het onderhoud van groen vindt het overleg met de burgers c.q. de bewoners grotendeels plaats op
stadsdeelniveau. Op dat niveau dient de Commissie Loosduinen de dialoog aan te gaan over een
efficiënte inzet van het budget. Daarnaast heeft het College, zoals bekend, vele miljoenen
beschikbaar gesteld voor het herinrichten van de buitenruimte van stadsdelen, waaronder
Loosduinen (koploper daarin wat betreft het beschikbaar gestelde budget).
Fruitbomen: destijds is vanuit de Commissie Loosduinen (door mevrouw De Weijs) het idee
geopperd om Loosduinen op diverse geschikte locaties te voorzien van fruitbomen. Dit heeft
geleid tot veel reacties, welke ter behandeling zijn doorgestuurd aan de toenmalig wethouder
Revis. Een antwoord van zijn zijde is ontvangen en doorgestuurd aan de groenbeheerder. De
voorzitter deelt ten aanzien daarvan mee, dat hij vanmiddag van de groenbeheerder heeft
vernomen, dat wethouder Revis mogelijkheden zag om bomen – waaronder fruitbomen – bij te
planten in Loosduinen. Wethouder Guernaoui zegt naar aanleiding daarvan toe, dat hij dit punt in
behandeling zal nemen en dat het antwoord ter zake aan de Commissie Loosduinen volgt.
Toezegging: antwoord wethouder.
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Belijningen en markeringen wegdek Loosduinen: op veel locaties in Loosduinen zijn deze
vervaagd en aan vernieuwing toe. Door de wethouder wordt uitgelegd, dat onveilige situaties –
zodra deze bekend zijn – met inzet van de beheerbudgetten hersteld kunnen worden. Het verzoek
luidt om foto’s te maken van situaties waar de belijningen en/of markeringen versleten/vaag zijn
en deze door te sturen aan het stadsdeelkantoor.
Ontschotting van beheerbudgetten? De beheerbudgetten zijn geoormerkt. De vraag daarbij luidt,
of het mogelijk is om ontschotting van een budget - dat bestemd is voor een bepaald programma toe te schrijven aan een budget van een ander programma, dat met een tekort kampt.
De wethouder antwoordt dat dit wellicht binnen de stadsdeelprogramma’s mogelijk is. Het advies
luidt hierover eerst in gesprek te gaan met de stadsdeeldirecteur. Indien van die zijde goedkeuring
wordt gegeven, kan vervolgens toestemming worden gevraagd aan de verantwoordelijk
wethouder.
Inspraakproces bewonersorganisaties/bewoners: door de heer Meesters (Houtwijk) wordt
gerefereerd aan een omvangrijk budget dat is vrijgemaakt voor de integrale aanpak van de
buitenruimte van een aantal wijken, waaronder Kraaijenstein, Houtwijk, Nieuw Waldeck en
Mariahoeve. De heer Meesters is benieuwd op welke wijze het participatieproces ter zake wordt
vervolgd en hoe de bewoners verder betrokken worden bij de integrale aanpak die zij voor ogen
hebben. De heer Benthem antwoordt dat het resultaat van de vele participatie-momenten met de
bewoners wordt vertaald in een definitief ontwerp (DO), dat vervolgens zal worden voorgelegd
aan het College. Na vaststelling door het College, wordt het DO in uitvoering genomen. De wijk
Kraayenstein bevindt zich momenteel in de fase van voorbereiding van de uitvoering. Ook tijdens
deze fase vinden er participatiemomenten met de bewoners plaats. Bijvoorbeeld: in de huidige
situatie zal een rondleiding met de bewoners van Kraayenstein worden georganiseerd, waarbij
aan hen door middel van een virtual reality bril wordt getoond, hoe de wijk er in de toekomst zou
kunnen uitzien. Dit toekomstperspectief is gebaseerd op schetsen en ontwerpen die tot stand zijn
gekomen op basis van het participatieproces met de bewoners. Voorts geeft de heer Benthem
desgevraagd aan, dat in Kraaijenstein ook is geschouwd aan de Brinken. Met de bewoners wordt
nog nader besproken op welke wijze risicovolle situaties, zoals aan de Molenbrink, vooruitlopend
op de grote aanpak van Kraaijenstein, kunnen worden hersteld.
Vraag met betrekking tot het Air-B&B beleid van de gemeente Den Haag: de wethouder moet het
antwoord op deze vraag schuldig blijven. Hij komt hierop nader terug. Toezegging: antwoord
wethouder.
Aanstellingsbrief nieuwe leden Commissie Loosduinen: de nieuwe leden van de Commissie
Loosduinen zijn nog in afwachting van de aanstellingsbrief van het College van B&W. Daar deze
binnen niet al te lange termijn tegemoet kan worden gezien, worden de navolgende nieuwe leden
van de Commissie Loosduinen bij dezen door de wethouder benoemd en gefeliciteerd met hun
aanstelling: mevrouw M. Griffioen van den Hoek en mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer R.
Meesters (Houtwijk), de heer H. van den Muijsenberg en de heer J. Hofker (Bohemen, Waldeck,
Kijkduin), de heer T. Zaat en de heer S. Develing, (Kom Loosduinen). Tevens wordt de
voorzitter, de heer P. Wijsman namens het College van B&W door de wethouder gefeliciteerd
met zijn herbenoeming tot voorzitter van de Commissie Loosduinen.
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Bij wijze van ‘aanmoedigingsprijs’ wordt vervolgens ook een boeket bloemen door de wethouder
overhandigd aan de aspirant-leden van de bewonersorganisatie i.o. Notenbuurt. Tot slot wordt,
met dank voor de goede samenwerking, een boeket bloemen door de wethouder overhandigd aan
de directeur van het stadsdeelkantoor, de heer Benthem en de voorzitter van de projectgroep
ROV, de heer Van Elst.
De voorzitter schorst vervolgens de vergadering ten behoeve van een fotomoment in de
Kerkzaal.
Heropening van de vergadering: de voorzitter heropent de vergadering en refereert daarbij aan de
recente verhuizing van het stadsdeelkantoor en het secretariaat van de Commissie Loosduinen
naar de bibliotheek Loosduinen. De voorzitter merkt daarbij op dat het de Commissie Loosduinen
zorgen baart, dat de huidige locatie met zich meebrengt dat zowel het stadsdeelkantoor, als de
Commissie Loosduinen niet echt zichtbaar zijn voor de burger.
Voorts kan de Commissie Loosduinen op de huidige locatie af en toe beschikken over
vergaderruimte en wordt daarnaast uitgeweken naar andere locaties, zoals naar de Abdijkerk.
Naar aanleiding van het vorenstaande wordt door de wethouder toegelicht, dat wordt gewerkt aan
een analyse van de stadsdeelkantoren, met als doel te onderzoeken op welke manier deze
zichtbaarder kunnen worden gemaakt en waar op dat gebied kansen liggen. Het is de intentie om
het ambtelijke deel van de stadsdeelkantoren in stand te houden en daarnaast voor bijvoorbeeld
vergaderingen, vastgoed in de buurt te benutten (zoals de Abdijkerk, locatie Ockenburgh e.d.).
Het resultaat van deze totaalaanpak zal nog nader worden gecommuniceerd aan het stadsdeel en
de Commissie Loosduinen.
Vraag van de heer Develing met betrekking tot het klimaatpact: de heer Develing refereert aan
het klimaatpact dat onderdeel is van het coalitieakkoord. De in dat kader vanaf 2020 van kracht
zijnde regelgeving heeft nadelige gevolgen voor het jaarlijkse Haagse evenement dat door Puchrijders wordt georganiseerd. Vanaf 2020 is het in het kader van het klimaatpact namelijk niet
meer toegestaan dat – tijdens het evenement – de Puchjes een ronde maken door de stad en dat
terwijl wethouder De Mos ooit heeft gesteld, dat hij de Puch beschouwt als ‘cultureel erfgoed van
Den Haag’. De wethouder licht naar aanleiding hiervan toe, dat het klimaatpact onderdeel is van
het coalitieakkoord en dat dit akkoord is uit-onderhandeld. De klimaatpactregeling is onderdeel
van de portefeuille van collega-wethouder Liesbeth van Tongeren en hij zal aan haar de vraag
voorleggen, welke doelstellingen ten aanzien van de klimaatpactregeling in haar portefeuille
staan. Hij zal daarbij tevens de vraag voorleggen, of deze doelstellingen daadwerkelijk ertoe
leiden, dat het Puch-evenement niet meer georganiseerd kan worden en of er op dat punt nog
jurisprudentie van kracht is. Met andere woorden: wat wij in Den Haag naar aanleiding van de
klimaatpactregeling ‘echt moeten doen’. Toezegging: antwoord wethouder.
Vraag van de heer Zaat inzake de resultaten van het spreekuur: de wethouder antwoordt
bevestigend op de vraag van de heer Zaat, of het spreekuur druk wordt bezocht. Onlangs heeft de
wethouder de markt in Loosduinen bezocht en vragen van de bezoekers van de markt
beantwoord. Hij werd daarbij vergezeld door zes à zeven ambtenaren en zij waren continu bezig
met het noteren van allerlei opmerkingen en vragen die er zoal in Loosduinen leven.
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In antwoord op de vraag van de heer Zaat of de Commissie Loosduinen het resultaat van de
spreekuren teruggekoppeld kan krijgen, zegt de wethouder toe dat dit mogelijk is, echter voor
zover deze – in het kader van de privacywet – niet te herleiden zijn naar personen. Toezegging:
antwoord wethouder.
De voorzitter overhandigt vervolgens aan de wethouder het zeer complete Jaarverslag 2017 van
de Commissie Loosduinen, alsmede het manifest ‘De toekomst van Loosduinen’ waarin diverse
thema’s staan aangaande de openbare ruimte, ouderen (vergrijzing) en jongeren in Loosduinen,
veiligheid, cultuur en sociale cohesie. De wethouder dankt de voorzitter voor deze interessante
informatie, waarin hij zich zal verdiepen, zodat hij meer inzicht krijgt in wat er zoal in
Loosduinen speelt. De komende jaren hoopt hij de vergaderingen van de Commissie Loosduinen,
wanneer zijn agenda het toelaat, vaker te bezoeken en daarnaast wordt hij via het
stadsdeelkantoor in de vergaderingen vertegenwoordigd.
De voorzitter dankt wethouder Guernaoui voor zijn komst en het delen van informatie, waarna de
wethouder vergadering verlaat.
De vergadering wordt vervolgens geschorst voor een korte pauze.

Heropening
Alvorens wordt overgegaan tot de behandeling van het verslag, vraagt de voorzitter aandacht
voor het volgende. De Abdijkerk verkeert in financiële moeilijkheden en lijdt jaarlijks groot
verlies. Teneinde de Abdijkerk te kunnen behouden, dient aandacht te worden gevraagd voor de
nijpende situatie waarin de kerk verkeert en dienen acties in gang te worden gezet om de kerk in
financiële zin te ondersteunen. In dat kader luidt het verzoek om in de wijkbladen c.q. op de
website een artikel (geen advertentie) op te nemen over de Abdijkerk. Daarbij kan worden
gedacht aan een interview met vertegenwoordigers van de kerk.
Wijkgrenzen: naar aanleiding van de vraag van de heer Zaat (Kom Loosduinen) is afgesproken,
dat de drie wijken, die een verwevenheid hebben met de Kom Loosduinen worden uitgenodigd in
het DB teneinde de wijkgrenzen en het werkgebied vast te stellen. Daarnaast zijn door het
stadsdeelkantoor acties in gang gezet om te komen tot de vorming van een wijkbestuur in de
nieuwe wijk Vroondaal.
3. Goedkeuring van het verslag van de Commissie Loosduinen d.d. 26 juni 2018
Tekstueel: het verslag van 26 juni 2018 wordt vastgesteld met inachtneming van de navolgende
wijzigingen: pagina 1, bij het gestelde inzake ‘onvoldoende geld’ vervalt het woordje ‘geen’.
Pagina 2, bij ROV wordt tussen haakjes vermeld (betreft het Manifest). Pagina 2, derde
aandachtsstreepje, betreft de ‘grote groengebieden’. Pagina 4, daar de politie niet aanwezig was,
vervalt het gestelde door de politie. Daarbij wordt opgemerkt, dat gedurende het strandseizoen
bureau Segbroek en bureau Loosduinen vanuit bureau Loosduinen hebben gewerkt. Pagina 5:
buslijn 23 rijdt gedurende het strandseizoen door tot het strand. Pagina 4: in de laatste zin van het
gestelde door de heer Louwerens wordt ‘nog ingestemd met’ geschrapt.
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Naar aanleiding van het verslag: pagina 5, presentatie resultaat enquête. Blijft als actie staan voor
de volgende vergadering (presentatie door de heer Louwerens).
Actiepunten: de actiepunten zijn afgehandeld en/of komen op de agenda terug. Met uitzondering
van de aanstellingsbrief en vacatiegelden van de heer Zaat (Kom Loosduinen). De heer Zaat is
reeds een jaar gekozen lid van de Commissie Loosduinen en is nog steeds wachtende op de
aanstellingsbrief. Door de voorzitter wordt aangegeven, dat de aanstellingsbrief en nog
openstaande vacatiegelden van de heer Zaat, alsmede de aanstellingsbrief van de recent gekozen
nieuwe leden, de aandacht hebben.
4. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen:
De WB vergadering is geannuleerd vanwege de situatie dat het stadsdeel en de stichting Voor
Welzijn nog in gesprek zijn over het programma 2019. Het programma 2019 wordt geagendeerd
voor de volgende vergadering van het WB. Voorts is in het DB afgesproken, dat in het WB een
keer aandacht wordt besteed aan het thema Grafcultuur. Daartoe zal een uitvaartondernemer
worden benaderd met de vraag om voor het DB een presentatie te houden.
De vergadering van de ROV stond vooral in het kader van de presentatie van de heer Van Baarsel
over de stand van zaken Kijkduin-Bad. De daarbij getoonde impressies van het nieuwe KijkduinBad zijn bij het verslag van de ROV-vergadering van 2 oktober jl. gevoegd.
Ten aanzien van de voortgangslijst is de afspraak gemaakt, dat de wijkberaden bij de heer Van
den Muijsenberg een overzicht aanleveren opdat aan de hand daarvan de voortgangslijst kan
worden geactualiseerd. Voorts is de behandeling van het Manifest verschoven naar de volgende
vergadering.
5. Mededelingen
A - Stadsdeel: van de zijde van het stadsdeel wordt medegedeeld dat een extra strandbeheerder is
aangesteld: de heer R. Vrolijk. De heer J. Schaper is aangesteld als extra groenbeheerder. De heer
G.J. Lonkhuyzen is aangesteld als interim-manager, omdat de huidige manager van de heer
Benthem ander werk gaat verrichten.
Herstructurering welzijnswerk: verwacht wordt, dat eind deze week overeenstemming wordt
bereikt over het financieel kader welzijnswerk.
Integrale contactpersonen voor de wijken en spreekuur van de wethouder: een lijst van data van
de spreekuren van de wethouder, alsmede een lijst van de contactpersonen, wordt bij de notulen
gevoegd.
Resultaat enquête economisch perspectief: wordt de volgende vergadering door de heer
Louwerens gepresenteerd.
Project (drie jaar geleden) over de wijk Kraaijenstein en verduurzaming: mevrouw Griffioen van
den Hoek is benieuwd naar de stand van zaken. Door de heer Benthem wordt uitgelegd, dat de
uitvoering van het rapport verduurzaming erg ingewikkeld is en verder reikt dan alleen de wijk
Kraayenstein.
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Het rapport omvat zaken zoals het verduurzamen van woningen, door middel van het gebruik van
aardwarmte, installeren van zonnepanelen e.d. Het beleid ter zake wordt verder uitgewerkt door
de wethouder duurzaamheid. Een punt uit het rapport dat wel in de wijk Kraaijenstein zal worden
toegepast, is dat Kraayenstein wordt voorzien van duurzame verlichting
De heer Meesters heeft van de zijde van Dave Smit vernomen, dat binnenkort kan worden
aangevangen met de verbetering van de A. Petersweg. Daarbij doet de vraag zich voor, of de
bewoners nog bij de verdere aanpak van Houtwijk worden betrokken. Door de heer Benthem
wordt toegezegd dat hij er persoonlijk op zal toezien, dat de bewoners van Houtwijk worden
betrokken bij het overleg over de herstructurering van de buitenruimte.
B - Politie: goed nieuws is, dat het onderzoek inzake diefstal van gereedschap succesvol is
afgerond. De politie is erin geslaagd om het inbeslaggenomen gereedschap op serienummer te
brengen en heeft aan 89 bedrijven/personen gereedschap terug kunnen geven.
Minder goed nieuws is, dat de personele formatie van bureau Loosduinen terugloopt. Vanwege
de magere aanvoer van jonge politiemedewerkers is de bezetting teruggelopen tot 80%. Gezien
dit laatste, is gedurende het strandseizoen – vanuit bureau Loosduinen - samengewerkt met
bureau Segbroek. Het is echter de verwachting, dat de personele bezetting in 2019 zal aantrekken.
Cijfers woninginbraken: dit jaar heeft de samenwerking van de politie en de BIT’s, alsmede de
acties ‘witte voetjes en caravan voor de deur’ geleid tot een daling van het aantal woninginbraken
in de zomer. In de eerste tien maanden van 2018 zijn 96 woninginbraken gepleegd ten opzichte
van 139 in de eerste tien maanden van 2017. Wat betreft autodiefstal is een substantiële stijging
bemerkt van specifiek de kleinere uitvoering van het automerk Citroën. Desgevraagd wordt van
de zijde van de politie uitgelegd, dat de vorenstaande cijfers redelijk gelijk oplopen met de cijfers
van andere bureaus in Nederland.
In antwoord op de opmerking van de voorzitter, dat het afnemen van de politiesterkte in het
stadsdeel Loosduinen hem zorgen baart, deelt de heer Van den Broek mede dat de
Handhavingsteams van de politie qua formatie worden uitgebreid (binnenkort 14) en dat het
aantal wijkagenten (nu 11) qua formatie met drie wijkagenten in de plus zit. Het betreft drie
wijkagenten, die de komende jaren met pensioen gaan. Naar aanleiding van het totale aantal
wijkagenten geeft de voorzitter als aandachtspunt mee, dat binnenkort veel woningen worden
opgeleverd in Vroondaal, Kijkduin-Binnen en Kijkduin-Bad, hetgeen om extra inzet van
wijkagenten vraagt. In antwoord op een vraag van mevrouw Griffioen van den Hoek, of in
verband met de bouw op de vorenstaande nieuwbouwlocaties extra inzet van wijkagenten nodig
is, antwoord de heer Van den Broek dat de bouwlocaties zijn voorzien van camera’s en ook eigen
beveiliging hebben. Extra inzet van wijkagenten is derhalve niet nodig.
Hulp van de politie bij verwarde mensen: door de heer Meesters wordt aangegeven, dat bureau
Rijswijk over een politiemedewerker beschikt met kennis over het bieden van eerste hulp aan
verwarde mensen, de opvang daarvan e.d. In reactie hierop deelt de heer Van den Broek mee, dat
ook bureau Loosduinen deze hulp kan bieden en in dat kader beschikt over inzage in de systemen
van de GGZ, zodat contact kan worden gelegd met de behandelend arts e.d.
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Dumpen van drugsafval in Loosduinen: ook in het stadsdeel Loosduinen zijn vondsten gedaan
van drugsafval. Eenmaal bij een voetbalclub en tweemaal in de Bosjes van Pex. De daders zijn
lastig te herleiden, maar er wordt ter zake wel onderzoek gedaan onder meer bij de voetbalclub en
door middel van het bevragen van omwonenden van de Bosjes van Pex.
C – Fietsersbond: door de heer Bianchi wordt toegelicht, dat over de toegankelijkheid van de
nieuwe fietsenkelder in Kijkduin-Bad nog nader overleg plaatsvindt met onder meer de
omwonenden.
De heer Van den Muijsenberg licht naar aanleiding hiervan toe, dat over de toegankelijkheid van
de fietsenkelder een vraag is neergelegd bij DSO over het realiseren van een liftvoorziening. De
vraag doet zich namelijk voor, of senioren die met de fiets naar Kijkduin komen, de fietsenkelder
wel goed kunnen bereiken. DSO stelt zich wat dat betreft op het standpunt, dat de senioren die op
de fiets naar Kijkduin komen, redelijk vitaal zijn en in die zin, in staat moeten zijn om de
fietsenkelder te bereiken. Op dit punt wordt in het overleg Kijkduin-Bad nog nader
teruggekomen.
Madesteinweg en route Van Zee tot Zweth: in het kader van deze route staat het verbeteren van
de fietspaden op de rol. Wanneer is echter nog onduidelijk. De brug wordt op een nog nader te
bepalen datum in 2019 aangelegd.
Route buslijn 23: uitsluitend gedurende het badseizoen rijdt buslijn 23 door tot Kijkduin-Bad.
Fietspad Florence Nightingale Park: de herinrichting en infrastructuur van het gebied rondom het
Hagha-ziekenhuis valt onder het wijkberaad Leyenburg. Hoewel de herinrichting van de
infrastructuur wordt besproken met de Fietsersbond en bewonersgroepen, wordt als
aandachtspunt voor de Commissie Loosduinen genoteerd, dat het – gezien de verkeersdrukte aanbeveling verdient de Escamplaan te voorzien van een middenberm.
6. Rondvraag
De dames Stevens, Brands en V.d. Assem (Notenbuurt i.o.) geven desgevraagd aan dat zij de
vergadering met belangstelling hebben gevolgd.
Mevrouw Griffioen van den Hoek deelt mede, dat de nieuwe speeltuin in Kraayenstein morgen
om 13.30 uur wordt geopend.
Manifest ‘De toekomst van Loosduinen’ en Jaarverslag 2017: zijn voor geïnteresseerden
beschikbaar bij de voorzitter.
7. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en het constructieve overleg. De vergadering
wordt vervolgens gesloten om 22.00 uur.
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Actielijst:
1. Agenda volgende vergadering: de Omgevingswet en presentatie door de heer
Louwerens over de uitslag van de enquête economisch perspectief.
2. Beantwoording van vragen door de wethouder:
- Bij te planten (fruit)bomen in het stadsdeel Loosduinen.
- Beleid van de gemeente inzake Air-B&B.
- Doelstellingen gemeente Den Haag, klimaatpact in relatie tot organisatie van het
jaarlijkse Puch-evenement.
- Resultaten terugkoppelen van het spreekuur.
3. Belijningen/markeringen wegdek: verzoek aan de Commissie Loosduinen om, daar
waar de belijningen en markeringen op het wegdek vaag zijn, foto’s daarvan te doen
toekomen aan het SDK.
4. Aanstellingsbrieven (in het bijzonder van de heer Zaat).
5. Wijkberaden: in het wijkblad een artikel opnemen inzake de Abdijkerk.
6. Lijst bij de notulen voegen van: spreekuren van de wethouder en van de integrale
contactpersonen stadsdeelkantoor.
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