Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
dinsdag 19 maart 2019 in de Abdijkerk te Loosduinen.

Aanwezig:

dhr. P.F.M. Wijsman (voorzitter), mw. F. Beeloo-Planken (Houtwijk), mw. Y.
Hartman-V.d. Ark (plv. lid Houtwijk), dhr. T. Zaat en dhr. J.H. Bakker (Kom
Loosduinen), dhr. J.H.A. van den Muijsenberg en dhr. J. Hofker, (Bohemen,
Waldeck, Kijkduin), dhr. J.H. Janssen en dhr. F. Helvensteijn (Kraayenstein),
dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck), mw. M. Brands (Notenbuurt), dhr. W. van
Elst (voorzitter ROV), dhr. W. Bianchi (OV/Fietsersbond), dhr. R.M. Sikking
(Nieuw Waldeck), dhr. R. van den Broek (Politie), dhr. G.J. van Lonkhuyzen,
(teammanager SDK), mw. O. Vrolijk (managementassistent CL), mw. M. van
den Hoek (verslag).
Genodigde in verband met agendapunt 2: dhr. H. Wisse, gemeente Den Haag.

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen
welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. R. Meesters (Houtwijk), mw. M.
Griffioen-Van den Hoek (voorzitter WB) en van dhr. H.H. Benthem (SDK). Dhr. Benthem
wordt vervangen door de heer G.J. van Lonkhuijzen.
Alvorens wordt overgegaan tot de vaststelling agenda en mededelingen, wordt aangevangen
met agendapunt 2, zijnde de presentatie van dhr. Wisse inzake de nieuwe Omgevingswet.
2. Nieuwe Omgevingswet
Dhr. Wisse van de gemeente Den Haag wordt door de voorzitter welkom geheten. Dhr. Wisse
houdt vervolgens een presentatie over de nieuwe Omgevingswet.
De digitale presentatie inzake de nieuwe Omgevingswet wordt bij dit verslag gevoegd. Actie:
secretariaat CL.
Beknopte samenvatting presentatie Nieuwe Omgevingswet
De stelselherziening van de nieuwe Omgevingswet is per 1 januari 2013 in gang gezet en per
1 januari 2021 zal deze zijn voltooid en treedt de nieuwe wet in werking.
Met de nieuwe Omgevingswet wordt beoogd, dat integratie tot stand wordt gebracht op de
omgevingsthema’s: ruimtelijke ordening, water, natuur, infrastructuur, erfgoed, gezondheid,
externe veiligheid en milieu.
Daarbij zal de nieuwe wet leiden tot deregulering, in de zin van dat bij de ontwikkeling van
Omgevingsplannen kan worden volstaan met: één aanvraag, één vergunningsprocedure, één
besluit en één bezwaar- en beroepsgang.
De nieuwe wet dient tevens te leiden tot betere participatie van de Hagenaar bij het opstellen
van een Omgevingsvisie en Omgevingsplan, alsmede bij ingrijpende ontwikkelingen. In het
kader van de verbetering van de participatie zal de overheid zich proactief en dienstverlenend
opstellen (goede digitale – inclusief 3D - voorziening en kortere procedures).
Daarbij wordt van de burger een (meer) proactieve houding verwacht daar waar het betreft het
verdiepen in de nieuwe spelregels, participatie en inbreng over zijn en/of haar leefomgeving.
-1-

Desgevraagd wordt door dhr. Wisse aangegeven, dat de invoeringswet zal voorzien in de
overgang van het oude naar het nieuwe stelsel.
Naar aanleiding van de presentatie inzake de nieuwe Omgevingswet attendeert de voorzitter
op de situatie, dat de Commissie Loosduinen wordt gevormd door welwillende vrijwilligers
die zich inzetten voor hun woon- en leefomgeving.
Proactief handelen in dezen is niet altijd eenvoudig gebleken, omdat de bewonersorganisaties
en wijkberaden vaak te laat bij de ontwikkeling van plannen worden betrokken en ook niet
altijd over de juiste informatie beschikken.
Dhr. Wisse geeft aan, dat dit kan worden opgevangen door met de betrokken wethouder in
gesprek te gaan en bijvoorbeeld ook door wijkschouwen te organiseren.
De voorzitter deelt in reactie hierop mee dat er reeds vele wijkschouwen – in bijzijn van de
betrokken wethouder – zijn georganiseerd en dat daarbij belangrijke thema’s zijn besproken,
zoals het behoud en onderhoud van groen in het stadsdeel Loosduinen.
Helaas, leert de ervaring dat veel verzoeken niet kunnen worden gehonoreerd, omdat het aan
financiële middelen ontbreekt en dan houdt het dus– ook qua participatie – op.
De voorzitter dankt dhr. Wisse vervolgens voor zijn komst en het delen van informatie over
de invoering van de nieuwe Omgevingswet, waarna dhr. Wisse de vergadering verlaat.
Vaststellen agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
- Secretariaat CL: mw. E. van der Plas zal met ingang van donderdag 2 april a.s. haar
functie voor het secretariaat van de CL neerleggen. Zij wordt vervangen door mw.
Odko Vrolijk. Mw. Vrolijk is vanavond aanwezig en wordt door de voorzitter hartelijk
welkom geheten.
- Deelnemers ROV en WB: het verzoek aan alle bewonersorganisaties en wijkberaden
luidt om aan het secretariaat van de CL een actuele lijst met namen te doen toekomen
van de leden en plaatsvervangende leden van de projectgroepen ROV en WB en van
de CL. Actie: bewonersorganisaties en wijkberaden.
- Huisartsen en tandartsen in Loosduinen: gezien de groei van het stadsdeel Loosduinen
is het voor nieuwe bewoners niet eenvoudig om een huisarts of tandarts te vinden. Aan
de wijkberaden wordt verzocht om de contactgegevens van huis- en tandartsen, die
nog wel nieuwe cliënten aannemen, door te geven aan het secretariaat van de CL.
Actie: Wijkberaden.
- Kerkcontacten: het DB heeft een gesprek gevoerd met de dominee van de Abdijkerk
over de werkzaamheden en activiteiten van de CL enerzijds en de kerk anderzijds en
over de vraag op welke wijze de CL en de kerk elkaar daarbij van dienst kunnen zijn.
Mede in dat kader is van de zijde van de dominee van de kerk een mail ontvangen
over het idee om in 2020 ‘The Passion Loosduinen’ te organiseren. Hij gaf daarbij
tevens aan, dat het nog ontbreekt aan voldoende personele capaciteit en financiële
middelen. Daarom wordt aan de projectgroepen ROV en WB verzocht om zich te
beraden over de vraag, op welke wijze de CL de kerk bij de organisatie van The
Passion kan helpen. Actie: projectgroepen WB en ROV.
In aanvulling op het vorenstaande deelt de heer Zaat mede, dat hij circa een half jaar
geleden een gesprek heeft gevoerd met de dominee over het organiseren van The
Passion Loosduinen.
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Daarbij is het voornemen uitgesproken om eerst te komen tot een uitwerking van de
organisatie van The Passion Loosduinen en de uitkomst daarvan vervolgens op te
pakken in samenwerking met de Abdijkerk en de wijkberaden/bewonersorganisaties.
Abdijkerk: zoals reeds eerder kenbaar gemaakt, verkeert de Abdijkerk evenals vele
andere kerken in Nederland, in financiële nood in de zin van dat er geen en/of te
weinig financiële middelen zijn om het kerkgebouw te onderhouden.
Het verzoek aan de wijkberaden en bewonersorganisaties luidt om hieraan aandacht te
besteden. Dhr. Zaat brengt ter zake in herinnering, dat reeds eerder is afgesproken dat
de wijkberaden en bewonersorganisaties ieder voor zich zouden bezien of over de
Abdijkerk een artikel (van de hand van de dominee) gepubliceerd kan worden op de
websites en/of wijkbladen. Actie: bewonersorganisaties/wijkberaden.

3. Wijkuitvoeringsplannen
Toelichting: dhr. G.J. van Lonkhuyzen
De Wijkuitvoeringsplannen zijn door dhr. Van Lonkhuyzen en dhr. Smit gepresenteerd in het
DB en de projectgroepen ROV en WB.
De Wijkuitvoeringsplannen zijn leidend, daar waar het betreft hetgeen door de gemeente het
komend jaar aan onderhoudswerkheden (b.v. van groen) in uitvoering worden genomen. De
voortgang van de Wijkuitvoeringsplannen zal ieder kwartaal met het DB worden gedeeld en
desgewenst ook met de projectgroepen ROV en WB.
4. Goedkeuren verslag 5 februari 2019
Tekstueel: het verslag wordt vastgesteld met een paar wijzigingen van tekstuele aard welke de
notulist zal verwerken en waarna het verslag wordt gearchiveerd en op de website wordt
geplaatst. Actie: notulist/secretariaat CL.
Naar aanleiding van het verslag ‘voor zover niet geagendeerd’:
Pagina 13: actielijst. De voorzitter deelt naar aanleiding van de bij de wethouder uitgezette
acties mee, dat de wethouder nog niet op alle acties heeft gereageerd. Door het DB zal echter
worden bewaakt dat op alle vragen een antwoord wordt geboden Actie: DB-CL.
5. Concept jaarverslag CL 2018
Het concept jaarverslag van de CL 2018 is feitelijk een samenvatting van de vergaderingen
van de CL welke in 2018 hebben plaatsgevonden.
Het jaarverslag dient nog te worden voorzien van foto’s van onder meer het politieke debat
(eerste vergadering CL 2018). Leuke/interessante foto’s uit het vergaderjaar 2018 kunnen per
email worden aangeleverd bij het secretariaat. Actie: CL.
Het concept jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld met inachtneming van de opmerkingen:
- Dat de lay-out nog wordt aangepast en dat het jaarverslag met foto’s wordt
gecomplementeerd.
- Dat aandacht wordt besteed aan de opmerkingen van dhr. De Valk over: nieuws uit
ROV en WB-vergaderingen (aanvullen) en een aantal nog aan te vullen punten zoals:
2e vergadering WB (tekst ontbreekt), pagina 21 (agendapunt 2 en 4 worden genoemd,
maar 3 ontbreekt); pagina 15, er ontbreken namen van (nieuwe) leden van de CL.
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6. Nieuws uit Projectgroep WB- en ROV vergaderingen
Projectgroep WB
Tijdens de vergadering van de projectgroep WB zijn de navolgende punten besproken:
- Toelichting door de heer G.J. van Lonkhuijzen op de Wijkuitvoeringsplannen.
- Tweede rapport van PEP waarbij e.e.a. is toegelicht over verjonging van de besturen
en certificering van de bewonersorganisaties, alsmede over gratis cursussen welke
door PEP worden aangeboden in onder meer Loosduinse Hof.
- Het onderwerp Jeugd is kort besproken, waarbij is afgesproken dat de Jeugdraad op
een nog nader te bepalen datum en tijdstip wordt uitgenodigd. Dit wordt nog nader
besproken met de voorzitter van het WB.
Projectgroep ROV:
Door de voorzitter van de projectgroep ROV wordt toegelicht dat de projectgroep ROV
aandacht heeft besteed aan de zeer interessante presentatie van dhr. Van der Valk over de
zandmotor en aan de presentatie van mw. Langeveld over de verkeerstoename ten gevolge
van de groeiende woningbouw in het gebied kruispunt Monsterseweg/Oorberlaan.
Na afloop van de presentaties is gesproken over:
- Het concept Jaarverslag, dat nog op een aantal punten wordt aangevuld c.q. wordt
gecorrigeerd.
- De geactualiseerde voortgangslijst.
- De Wijkuitvoeringsplannen zijn toegelicht door dhr. Smit.
7. Mededelingen
a) Stadsdeel, dhr. G.J. van Lonkhuyzen
Het strandseizoen is geopend. In de tweede week van maart is het eerste strandpaviljoen
opgebouwd.
Deze zomer is het strand bij slecht weer toegankelijk voor honden (gaat in op 15 mei a.s.).
Nadere informatie ter zake volgt.
Het broedseizoen is 15 maart jl. van start gegaan en dat betekent dat er tot 15 juli a.s. geen
bomen worden gerooid en er zeer beperkt wordt gesnoeid.
Het SDK is drukdoende met de nieuwe uitvoeringsaanvraag welzijnsorganisaties en er gaan
twee nieuwe participatieprojecten van start, zijnde de herinrichting en onderhoud van het Piet
Vinkplantsoen en een project aan de Mozartlaan.
Zoals bekend, vindt de dienstverlening voor wat betreft het verlengen en aanvragen van
paspoorten en rijbewijzen niet meer plaats op het stadsdeelkantoor Loosduinen, maar kan men
hiervoor terecht bij het stadsdeelkantoor Leyweg of bij de balie van het stadhuis. Ten gevolge
daarvan is een aantal extra m2 in het stadsdeelkantoor Loosduinen vrijgekomen en nader
bezien wordt hoe deze ingevuld gaan worden.
b) Politie, dhr. Van den Broek
Cijfers 2019: de cijfers van gepleegde misdrijven in Loosduinen in de eerste maanden van
2019 komen nagenoeg overeen met de cijfers 2018, echter met uitzondering van gepleegde
diefstallen van scooters/Vespa’s. Deze zijn ten opzichte van 2018 toegenomen.
In de Notenbuurt zijn tot op heden drie auto’s uitgebrand, waarvan twee auto’s met een vals
kenteken. De oorzaak daarvan is in onderzoek en tips ten aanzien daarvan zijn welkom.
Voorts is bureau Loosduinen vanaf zaterdag 23 maart a.s. in de nacht gesloten en wordt er
gewerkt vanuit bureau Scheveningen. De noodhulp Loosduinen wordt aangestuurd door
bureau Segbroek.
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Binnenkort vindt een afslanking van het aantal fte’s in bureau Loosduinen plaats, omdat twee
wijkagenten met pensioen gaan en een wijkagent een andere baan – als boswachter - heeft
aangenomen. Zij worden niet vervangen. De herverdeling van de wijkagenten over de diverse
wijken wordt nog nader gecommuniceerd.
c.) Fietsersbond, de heer Bianchi
Route buslijn 23: de heer Bianchi refereert aan hetgeen is besproken in de projectgroep ROV
over de vraag, gesteld aan wethouder Van Asten, om de bus-buffer van buslijn 23 tevens aan
te wijzen als in- en uitstaphalte passagiers. De CL is nog in afwachting van een antwoord ter
zake van wethouder Van Asten.
Escamplaan - herinrichting: een en ander omtrent de herinrichting is nog niet helemaal helder.
De uitkomsten van het overleg met de wijkberaden/bewonersorganisaties worden afgewacht.
d) Ondernemers
De nieuwe voorzitter van ZKB (bedrijventerrein Zichtenburg) is uitgenodigd voor het DB,
naar aanleiding waarvan de intentie is uitgesproken dat hij als agenda-lid zou kunnen gaan
deelnemen aan de Commissie Loosduinen (2x per jaar- 1x in het DB en 1x in de CL). De
ondernemerszetel is nog vacant en dient bij voorkeur te worden ingevuld door een
ondernemer vanuit het winkelcentrum Loosduinen of vanuit het winkelcentrum De Savornin
Lohmanplein.
8. Rondvraag
Dhr. J. Hofker:
- Herinrichting Wings-terrein: de gemeente heeft 180.000 euro extra budget beschikbaar
gesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte Wings-terrein (in totaal dus 3
ton).
Dhr. Janssen:
- Binnen de bewonersorganisatie Kraayenstein is discussie gaande over de door de
gemeente bepaalde wijkgrenzen. De wijk Kraayenstein heeft daarbij als grens De
Lozerlaan toebedeeld gekregen, waarmee het aantal inwoners (behorende bij de Bok)
daalt (tot onder 2.000). De voorzitter geeft aan, dat – zoals reeds eerder gesteld – de
CL nader in gesprek gaat met de gemeente over de wijkgrenzen van de
bewonersorganisaties en wijkberaden.
Dhr. Zaat:
- In aanvulling op hetgeen door dhr. Janssen naar voren is gebracht, deelt dhr. Zaat
mede dat van de Commissie Loosduinen een brief inzake de wijkgrenzen is ontvangen
en dat hij aan de voorzitter heeft verzocht om binnen twee weken (voor de
bestuursvergadering van de Kom) een plattegrond toe te sturen aan de
bewonersorganisaties en wijkberaden waarop de wijkgrenzen duidelijk zijn
aangegeven. Op grond daarvan kan vervolgens worden bepaald welke inwoners door
de diverse bewonersorganisaties en wijkberaden worden bediend. De voorzitter geeft
ter zake aan, dat hij zal proberen om de plattegrond binnen twee weken aan te leveren.
Actie: voorzitter.
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De Kom Loosduinen heeft in samenwerking met een stagiaire van Vóór Welzijn
contact gezocht met scholen (Ds. Den Hertogschool en Maris College) om onder meer
te bezien of in samenwerking met de buurt activiteiten en - daar waar nodig ondersteuning georganiseerd kan worden voor ouderen en jongeren in de wijk.

Dhr. Bakker:
- Dit jaar worden diverse activiteiten georganiseerd door de Kom Loosduinen, zoals een
busreis naar Madurodam. Deze kan uiteindelijk worden georganiseerd, doordat voor
de busreis subsidie is aangevraagd en de overige kosten met behulp van de bewoners
en de KOM kunnen worden opgebracht.
Dhr. De Valk:
- Dhr. De Valk zou de uitvoeringsplannen nader willen bespreken, omdat daarin een
aantal uitvoeringszaken staan die hem niet bekend voorkomen. Dhr. Van Lonkhuyzen
geeft aan dat de afspraak is gemaakt, dat de bewonersorganisaties en wijkberaden hun
vragen en opmerkingen over de uitvoeringsplannen kunnen inbrengen, waarna er
vervolgens een afspraak kan worden gemaakt zodat hij e.e.a. kan toelichten.
Mw. Beeloo-Planken, namens dhr. Meesters (afwezig):
- Bewonersorganisatie Houtwijk zou graag beschikken over een update van de invulling
van het Connexxion terrein en zou graag willen vernemen wanneer de eigenaar van
het Azivo terrein een presentatie houdt in de Welstandscommissie. Actie: CL.
- Volgende week worden in de jaarvergadering in het kader van de besteding van de ton
extra buurtbudget, de winnaars bekend gemaakt. In antwoord op een opmerking van
dhr. Bianchi, dat hij hoopt dat het extra buurtbudget niet wordt ingezet voor de aanpak
van achterstallig onderhoud, antwoordt mw. Beeloo-Planken dat ter zake wel enkele
plannen zijn ingediend. Zij verwacht echter niet dat deze plannen veel stemmen gaan
krijgen.
Mw. Brands:
- De bewonersorganisatie Notenbuurt is officieel verkozen en gaat met een aantal zaken
voortvarend aan de slag, zoals: overleg met Staedion over de woningen in de wijk die
in aanmerking komen voor renovatie. Tevens is er goed contact met bewoners van de
Harvest en wordt er in de wijk gepeild of er animo is, om deel te nemen aan het buurtpreventieteam. Voorts zal in samenwerking met de Buurtkamer een wijkkrant worden
opgezet en is op 13 maart jl. in aanwezigheid van stadsdeelwethouder Rachid
Guernaoui de AED officieel geopend.
- De voorzitter wenst de nieuwe bewonersorganisatie Notenbuurt veel succes toe met
alle werkzaamheden en activiteiten. Hij geeft daarbij aan dat op de website van de CL
veel informatie is te vinden, zoals over gratis cursussen welke door PEP worden
georganiseerd e.d.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit vervolgens de
vergadering.
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ACTIELIJST
ACTIE UIT VERGADERING 5 FEBRUARI 2019 - Antwoord van wethouder Van
Asten op de navolgende punten:
- Extra budget - belijning en bebording.
- Kijkduin-Bad: entree fietsenkelder en parkeervoorziening scooters en brommers.
- Parkeervoorziening aanleggen sportvelden Madesteinweg (meegenomen in de
herstructurering Madesteinweg?).
- Bus 23: bus-buffer halte aan het De Savornin Lohmanplein aanwijzen als in- en
uitstaphalte passagiers. Bespreking met de HTM: mogelijkheden om de route te
herstellen (doorrijden naar Kijkduin).
- Aanpassing van twee haltes lijn 2: toezegging voormalig wethouder Smit nagaan.
1. Actie: CL. Invulling vacature DB, algemeen lid. Invulling ondernemerszetel CL.
Invulling ondersteunde functie van de voorzitter projectgroep WB.
2. Actie DB: positief advies aan de gemeenteraad over Vroondaal (integrale wijk).
3. Actie: CL. Aandacht voor uitsterfbeleid Loosduinse markt.
4. Actie CL: aan DSB communiceren welke straten/wijken gemotiveerd zijn om het
restafval nog meer gescheiden te gaan aanbieden.
5. Manifest: agenderen CL.
6. Actie projectgroepen ROV en WB: actuele lijst doen toekomen aan secretariaat
CL van de deelnemers ROV, WB, CL.
7. Actie Wijkberaden: inventariseren namen van beschikbare huisartsen en
tandartsen in Loosduinen.
8. Actie bewonersorganisaties en wijkberaden: artikel publiceren in wijkkrant over
de Abdijkerk (betreft: artikel van de dominee over financiële nood v.d. kerk).
9. Actie voorzitter: opmerkingen verwerken in jaarverslag, plus aanvullen met foto’s
(aan de leden van de CL het verzoek, leuke/interessante foto’s in te sturen).
10. Actie voorzitter: plattegrond wijkgrenzen voor 4 april a.s. mogelijk doen
toekomen aan de bewonersorganisaties/wijkberaden.
11. Actie CL: antwoord op de vragen van Houtwijk betreffende update invulling
Connexxion terrein en op welk moment een presentatie plaatsvindt in de
commissie Welstand over het Azivo-terrein.
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