Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Loosduinen
d.d. 1 februari 2022
Locatie: de Kapel, Popradar en via Teams
Aanwezig: dhr. Pjer Wijsman, dhr. Mustapha el Boumeshouli, dhr. Dave Smit, dhr. Henk de Valk, dhr.
Jan Hofker, dhr. Will Bianchi, dhr. Herman van den Muijsenberg, dhr. Ramon Meesters, dhr. Vincent
Thepass (gast), dhr. Ronald Sikking, dhr. Koos Maquelin, mevr. Irma Grootscholten, mevr. Paula
Weeda, mevr. Nicky van Spronsen, dhr. Jan Hofker, dhr. Jan Janssen, mevr. Marian van den Hoek, dhr.
Peter Viallé.
1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen
hartelijk welkom.
2. Vaststellen van de agenda: Agenda wordt gewijzigd i.v.m. afwezigheid van dhr. Leon Thier
3. Mededelingen en post:
 Hommersson gokhal: Er zal een brief namens de CL worden gestuurd naar de gemeenteraad
en het college over de eventuele komst van deze gokhal en het te laat verstrekken van inlichten
betreffende dit idee. Er zijn 2 vergunningen afgegeven.
Eén is geffectueerd bij het ADO stadion en er is nu een mogelijkheid geopperd om de 2e
vergunning uit te geven voor de locatie op het Savornin Lohmanplein in het chinese restaurant.
Er zijn grote bezwaren geuit vanuit omwonenden, diverse wijkberaden en de
huurdersvereniging van Bella Vista. Er zijn een aantal scholen in de nabije omgeving,
Parnassia met kwetsbare cliënten en de Notenbuurt en Nieuw Waldeck met toch al wat
kwetsbare bewoners. Het gebied staat ook niet aangemerkt als Leisure gebied, waardoor deze
gokhal niet lijkt thuis te horen in een omgeving als deze. De komst van de gokhal was bij het
DB van de CL nog niet bekend ten tijde van het politiek café van 25 januari j.l.
 Ontwikkeling Loosduins Hoofdplein: Vanuit de gemeente hebben we het verzoek gekregen
om een intentieverklaring te ondertekenen inzake opknapplannen van het Loosduins
Hoofdplein en de winkelstraat. Naar aanleiding daarvan is dhr. Koos Maquelin van Kom
Loosduinen vanmorgen aanwezig geweest bij de vergadering van het DB. De bezwaren vanuit
het DB en Kom Loosduinen zijn:
o dat het gaat om een intentieverklaring en geen convenant. Dat is een minder vrijblijvende
overeenkomst.
o dat er vage plannen zijn vastgesteld voor de langere termijn
o dat niet alle eigenaren van de panden rondom het plein betrokken zijn bij de plannen
o wat gebeurd er met de markt ( heeft een eigen ondernemersvereniging, die hier inspraak
lijkt te hebben als er iets gebeurt)
o wat gaat er met de kiosken gebeuren op het plein ( bloemist, Wibra en ijswinkel)
o wat gebeurt er met de markt
o parkeerproblemen; hoe gaan deze worden opgelost.
Dhr. Wijsman zal terugkoppeling geven met de bezwaren per mail aan de gemeente. De
bedoeling is dat Kom Loosduinen de woordvoerder wordt tijdens gesprekken over de plannen
en indien nodig wordt de CL hierbij betrokken.
 Omgevingswet: eventuele stukken zijn op te vragen bij mevr. Nicky van Spronsen. NB : er is
uitstel m.b.t. omgevingswet. De 1e kamer is nog niet akkoord.
o Inspreekrecht van burgers wordt wat korter
o Termijn inspreken wordt korter
o Minder tijd voor bezwaar
o Beïnvloedingsmogelijkheden van de burgers wordt kleiner.
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WarmtelinQ/Transitie: in mei ambtenaar met kennis van zaken uitnodigen om uitleg te geven
waar Loosduinen staat.
Vervolg op Politiek Café: in mei na de verkiezingen partijen uitnodigen om nogmaals te horen
wat de plannen zijn voor Loosduinen.
Jaarverslagen: worden op dit moment opgesteld en kunnen er in de komende ROV/ WB/ CL
opmerkingen/ wijzigingen worden doorgegeven.
Haags verhaal: voor CL leden die dit boek nog niet hebben ontvangen, dit is eventueel af te
halen op het stadsdeelkantoor.
Voorzitters overleggen zullen worden gepland voor 2022
Voorontwerp Landschapspark heeft betrekking op Madestein, Vroondaal en Solleveld. Namens
de CL en Kraayenstein vertegenwoordigen dhr. Jan Janssen, dhr. Bert de Valk en dhr Bert
Bakker de CL in de ontwikkeling van de plannen. Dhr. Bommelé wordt hiervoor ook
uitgenodigd.
Aftreden van de leden en voorzitters van de CL/ WB/ ROV.
De voorzitter van de CL moet worden gekozen/herkozen door de leden van de CL. Dhr. Pjer
Wijsman geeft aan graag nog een termijn zitting te willen nemen als voorzitter van de CL.
Het bestuur van de CL/ ROV/ WB/ loopt gelijk aan het college. Iedere 4 jaar zullen alle leden
aftreden en (opnieuw) aantreden. De wijkberaden moeten onderling bepalen wie er zitting zal
nemen in ROV en/ of WB.
Mevr. Marian vd. Hoek , voorzitter WB en dhr. Wouter den Elst voorzitter ROV hebben beiden
te kennen gegeven graag voorzitter te willen blijven.
Tegen kandidaten, die zich willen aanmelden voor het voorzitterschap van de ROV en WB
moeten dat 1 week voor de komende vergadering aangeven. Dit geldt ook voor het
voorzitterschap van de CL.
De CL is nog steeds opzoek naar een penningmeester, die tevens zitting heeft in de
vergaderingen van het DB, welke iedere 14 dagen gehouden worden.
Indien noodzakelijk worden er verkiezingen gehouden.

4. Voorstellen Irma Grootscholten, teamchef Politie Loosduinen
Mevr. Grootscholten is geboren in het Westland en na 25 jaar in Brabant te hebben gewoond en
gewerkt bij de politie, waarvan 15 jaar bij de veiligheidsregio, is ze nu teruggekeerd in Den Haag. IN
haar werk had zij o.a. een project onder haar hoede inzake beroepsziektes en dienstongevallen. Sinds 1
december 2021 is ze werkzaam als teamchef van het basisteam politie in Loosduinen, waar ze met
ontzettend veel plezier is gestart om P-zorg op te pakken Ze wil dichtbij het blauw op straat komen te
staan en in deze functie ka dat weer. Loosduinen is niet geheel onbekend, maar af en toe is het nog we
even zoeken naar de juiste straten.
Dhr. Peter Vialle nodigt Mevr. Grootscholten uit om samen met mevr. Paula Weeda een rondje te
lopen door de Notenbuurt. Mevr. van Spronsen zal de contactgegevens delen met de secretaresse van
mevr. Grootscholten.
5. Rondgang Notenbuurt
dhr. Dave Smit heeft samen met dhr. Peter Vialle en mevr. Majda el Adlouni een rondgang gemaakt op
7 december j.l. door de Notenbuurt. Er komt voortgang is de ontwikkeling van het gebied en voor de
openbare ruimte wordt nu ook door de wethouder een visie opgesteld.
Er zijn een aantal pijnpunten in de Notenbuurt zoals:
 Ontwikkeling Gammaterrein en de parkeerontwikkeling. De gemeente heeft niet veel grip op de
ontwikkelingen van een particuliere ontwikkelaar, maar kan wel daar waar mogelijk de
ontwikkeling van de openbare ruimte daarop aanpassen.
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Grootschalige renovatie: op dit moment vindt er een grootschalige renovatie plaats van woningen
aan het Notenplein. Wanneer dit eind 2022 is afgerond, kan er weer een rondgang worden
georganiseerd om te kijken hoe het met de openbare ruimte is gesteld. Walnootstraat en
Okkernootstraat zijn recentelijk opgeknapt. De Notenbuurt er niet slechter aan toe dan andere
wijken.
 Het is duidelijk waar de wijken in Loosduinen staan qua ontwikkeling en onderhoud van de
openbare ruimte en dit zal op de politieke agenda moeten worden geplaatst. Er is veel meer geld
nodig om te kunnen blijven opknappen en achterstallig onderhoud in te lopen, maar ook geld nodig
voor de toekomst om te kunnen blijven onderhouden.
Verzoek vanuit de CL om toch 2 x per jaar een rondgang door een wijk te doen. Juist om informatie te
delen met bewoners; hoe staan de zaken ervoor. Kortom duidelijkheid verschaffen, maar ook aandacht
geven aan de wijk en haar bewoners.
Dhr. Smit geeft aan dat er gestart is met het opzetten van beheersplannen in Bloemendaal en
Ockenrode. Dat er stappen worden gezet alleen de gewenste grote stappen kunnen op dit moment niet
worden gerealiseerd. Verzoek vanuit CL ook hierbij is: neem bewoners/ wijkberaden mee, deel
informatie.
Dhr, Mustapha el Boumeshouli geeft aan iedere maand met een wijkberaad om de tafel te zitten en dat
hij dat ook graag zou willen doen in het bijzijn van de medewerkers van het fysieke en sociale domein.
Het is in elk geval van belang dat wijkberaden worden betrokken maar ook dat wijkberaden zelf hun
betrokkenheid kenbaar moeten maken.
Het eventueel melden van zaken kan worden gedaan via een MOR- melding of via het Loosduins
koffieuurtje. Wanneer er zaken zijn die thuishoren bij een wijkberaad dan zal de melding hiervan
gedaan worden gedaan per mail door het stadsdeel, politie of dhr. Pjer Wijsman. Dhr. Peter Vialle was
zelf ook zeer tevreden over de rondgang en de uitleg, die er is gegeven en constateerde dat punten, die
waren besproken, ook daadwerkelijk in januari 2022 zijn opgepakt/ aangepakt.
NB: kruising Lozerlaan/ Loosduinse Hoofdstraat/ Monsterseweg: dhr. Leon Thier heeft tekeningen
ingestuurd voor een ‘Ovonde’, die de verkeersituatie veiliger zou kunnen maken.
Er zijn meerdere ontwikkelingen gaande op dit moment:
 Studie vanaf de A4 ondergrondse route richting Kijkduin en visa verse
 Studie om diverse hoofdtakken af te sluiten, zodat de doorgang beter zal plaatsvinden
 Studie vanaf de Meppelweg tot aan de Kijkduinsestraat om te kijken wat hier verbeterd zou kunnen
worden
 Vanuit het Westland wordt ook gekeken naar de verkeerssituatie vanuit het Westland naar de
Lozerlaan richting de A4.
De ingestuurde tekeningen van dhr. Leon Thier zijn mooi, maar sluiten niet aan op de toekomst of de
druk vanuit het Westland.
Het is ook hier weer duidelijk dat het goed is om te communiceren naar de CL of naar de bewoners
van Loosduinen, dat er studies worden gedaan en de bewoners hiervan op de hoogte worden gebracht.
Opmerking over de toegenomen drukte op Lozerlaan:
Door de sluiting van de Utrechtse baan i.v.m. onderhoud zijn de andere routes om Den Haag binnen te
komen meer belast. Langs de snelwegen zijn drisborden geplaatst waarop wordt aangegeven dat de
Utrechtse baan gesloten is om het verkeer zoveel mogelijk te doseren.
6. Stavaza ROV en WB:
Er hebben geen ROV en WB vergaderingen meer plaatsgevonden en er zijn geen bijzonderheden te
melden
7. 100 jaar CL:
De stuurgroep is in november voor het eerst bij elkaar geweest. De leden zullen binnenkort weer
opnieuw worden uitgenodigd voor een overleg. Er zal moeten worden bepaald hoelang de festiviteiten
zullen gaan duren. Er is nog steeds dringend behoefte aan vrijwilligers.
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Er is besloten vanwege het 100jarige bestaan om een orde in het leven te roepen “de Jacob Westerbaen
orde” gegeven aan hen, die mee hebben gewerkt aan uitzonderlijke prestaties, die in Loosduinen
hebben plaatsgevonden. Hiervoor wil de CL projectgeld aanvragen en wellicht zal de wijkberaden
worden gevraagd om wat projectgelden af te staan aan de CL om één en ander te kunnen financieren.
Ook bestaat het villadorp in Kijkduin en Schroder van der Kolk ook 100 jaar in 2023; eventueel een
idee om alles wat 100 jaar bestaat te betrekken bij de festiviteiten.
8. Rondje Stadsdeel, Politie en Fietsbond:
Stadsdeelkantoor Loosduinen: dhr. Mustapha el Boumeshouli
 Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de burgemeester en jongeren over “het stemmen”,
het gebruik van het stemrecht en wat kan de gemeente betekenen voor jongeren. Naar aanleiding
van de bijeenkomst en in aanloop van 100 jaar CL is het belangrijk om het geluid van jongeren te
laten horen en te laten meedenken. De bedoeling is om een CL voor jongeren op te starten. Geld
hiervoor beschikbaar stellen en op deze manier jongeren betrekken bij Loosduinen. Het idee is om
dit door te trekken naar andere stadsdelen.
 Op Kijkduin is flinke schade door storm Corrie ontstaan; ondernemers hebben het zwaar te
verduren.
 ZKD: er is op 10 februari een conferentie georganiseerd om het jaarplan van 2022 vast te stellen.
Politie, mevr. Irma Grootscholten:
 Terugkoppeling oud en nieuw: rustig verlopen. Vooraf zijn veel maatregelen genomen. Dat heeft
geresulteerd in een rustig oud en nieuw.
 Jeugdgroepen groeien en zijn grens overstijgend. Er is behoefte aan meer eenheid binnen het
district. Plan van aanpak wordt nu opgesteld ook denkend aan hulpverlening
 Balans opgemaakt van het afgelopen jaar. Loosduinen haalt de targets, die gesteld waren voor
2021.
 Hoe staat het met de bezetting van de politie op dit moment:
o i.v.m. de groei van het stadsdeel wordt er komend jaar ook gekeken naar de formatie
o Wijkagenten: op orde, maar er wordt gekeken naar een wijkagent voor Vroondaal
o Blauw op straat te weinig, maar daar zal komend jaar verandering in gaan komen
o Binnen het opsporingsteam is de bezetting krap
o Dit alles betekent dat er met name in vakantieperiodes vanuit andere teams zal worden
aangevuld om zo de bezetting, die nodig is, te behalen en wanneer er projecten worden
opgezet, dan is hulp nodig van andere teams.
 Is er toenemende agressie op straat? Agressie was er altijd al het verschil is vooral dat alles wordt
gefilmd door omstanders als er iets gebeurt. De cijfers zijn hetzelfde gebleven.
Overlast Azivo gebouw van afval en hangjongeren. Is het mogelijk om vaker te surveilleren?
Mevr. Irma Grootscholten zal dit bespreken met de wijkagent en contact laten opnemen met de
contactpersonen van wijkberaad Houtwijk.
Fietsbond, dhr. Will Bianchi:
 Openbaar Vervoer:
Randstadrail Westland-Den Haag via Loosduinen komt voorlopig nog niet in uitvoering. Het
project is wel gewenst, zeker voor Vroondaal
Ander probleem is de CORONA-bezuinigingen, die de HTM moet uitvoeren.
Vooral het tijdelijk opheffen van haltes, roept protesten op.
Aan de orde kwam ook het eindpunt van lijn 23 op het Sav. Lohmanplein, dat is nog steeds niet
een officiële halte.
Passagiers die naar HAGA moeten, kunnen pas bij Colijnplein (halte zwembad) opstappen
 Fietsen
Over het fietsbeleid is door CORONA weinig contact met gemeente.
Fiets Onvriendelijk Situaties ( FOSjes) kunnen helaas niet worden aangepakt.
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Verder een probleem bij het kruispunt Albert Schweitzerlaan met de Escamplaan. Door de
verplaatsing van de bussluis en de afsluiting van de Albert Schweitzerlaan is de fietsoversteek voor
fietsers gevaarlijk.
Er is ook helaas geen middenberm
9. Rondvraag en tevens rondvraag wijkorganisaties:












Dhr. Koos Maquelin: donderdag 3 februari voor het eerst week een fysieke bijeenkomst
georganiseerd om de plannen voor het komende jaar te bespreken. I.v.m. het Dickensfestival is er
een samenwerking geweest tussen Kom Loosduinen, Kraayenstein en Houtwijk en dat is zo goed
bevallen dat er plannen zijn voor samenwerkingen in de toekomst.
Dhr. Vincent Thepass (Groen Links): zeer leuk om een openbare vergadering van de CL bij te
wonen, als het aan dhr. Thepass ligt zeker niet de laatste keer. Dhr. Thepass heeft contact met
Marian van de projectgroep over het debat WMO. Zorg is een belangrijk thema waar GroenLinks
zich voor inzet. Input over verkeersveiligheid is altijd welkom, raadslid Maarten de Vuyst zet zich
o.a. in voor 30 km/u in dat kader. Komende vrijdag neemt de Dhr. Thepass deel aan de wandeling
met Wijkberaad Nieuw Waldeck.
Dhr. Ramon Meesters: Stichting erfgoedpark Loosduinen gaat gedurende verkiezingstijd inzetten
op het informeren van kandidaat raadsleden over onze visie op het gebruik en inrichting van
erfgoedpark. We beschouwen de kans dat de huidige wethouder voor ons nog iets kan betekenen
namelijk als erg klein.
Dhr. Ronald Sikking:
o Er staat een bakfiets naast de Geest, die gebruikt kan worden door alle organisaties wie daar
gebruik van zouden willen maken: voor informatie kan er contact worden opgenomen met dhr,
Sikking
o Website ter overname aangeboden: www.mijnloosduinen.nl
o Politieke partij: dhr, Sikking gaat een politieke partij oprichten en laat dit notarieel vastleggen,
de website: www.f-sh.nl
Opmerking: kan een lid van een politieke partij zitting hebben in de Commissie Loosduinen. (
we denken van niet)
Mevr. Paula Weeda:
o is druk bezig met het opstellen van de wijkagenda en heeft daarvoor heel veel contacten met
buurtbewoners gehad en veel ideeën kunnen verzamelen er wordt er nu gekeken wat
gerealiseerd kan worden.
o De renovatie in de Notenbuurt verloopt voorspoedig. Complimenten voor Steadion hoe ze
omgaan met kwetsbare buurtbewoners, die toch tijdelijk hun huis moeten verlaten
Dhr. Herman van den Muijsenberg:
o De taken van SBK worden overgeheveld naar BWK
o Haagse,… staat al even leeg wordt met de gemeente naar gekeken welke bestemming het
gebouw zal krijgen
o De bowling zal mogelijk worden opgeheven en wat daarvoor in de plaats zal komen, is nu nog
niet duidelijk
o Er komt nieuwe riolering in grote delen van de wijk, dus veel omlegging van verkeer
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Datum
01-02-22
01-02-22
01-02-22
01-02-22

Onderwerp
Brief van de CL naar college en
raad inzake Hommersson gokhal
WarmtelinQ/ transitie gas naar
nadere mogelijkheden
De 4/5 grootste partijen uitnodigen
na de verkiezingen
Intentieverklaring ondertekenen
Loosduins Hoofdplein

01-02-22
01-02-22

Uitnodigen dhr. Bommelé (BWK)
Plannen voorzitter overleggen.

02-02-22

Gegevens P. Vialle en P. Weeda
delen met assistent I. Grootscholten
Aanpassing Oude Haagweg
Containers Walnootstraat

09-11-21
28-09-21

28-09-21

Terugkoppeling start nieuwbouw
Gamma locatie
28-09-21
Melden kunst in openbare ruimtes
28-09-21
Plan opstellen voor gelden 100 jaar
CL
Afgeronde acties
Datum
Onderwerp
14-12Uitnodigen wethouder van Asten in
21Loosduinen
28-09-21 Organiseren Politiek Café
09-11-21
09-11-21
09-11-21
09-11-21
28-09-21
28-09-21
28-09-21
28-9-21
28-09-21
28-09-21

28-09-21
28-09-21

Verslag doorbraakplan mailen naar
leden CL
Rondgang Notenbuurt
Tekening delen Leon Thier inzake
onveilige verkeerssituatie
Link delen van Raad in de Stad, Laak.
Updaten verzendlijsten ROV/ WB/CL
Plannen voorzittersoverleg WB
Uitnodigen vrijwilligers werkgroep 100
jaar CL
Delen inspreektekst
Delen presentatie EEF/Eric van Baarsel
Mevr. P Weeda en dhr. P. Vialle
meenemen in WB/ ROV en CL
gerelateerde zaken
Tijdsaanduiding website controleren
Melden overlast bomen en takken
Thorbeckelaan

Actie
Reactie vanuit het college/
raadsleden
In mei 2022 ambtenaar
uitnodigen.
Mevr. Nicky van Spronsen en
dhr. Pjer Wijsman
Reactie en verzoek tot
aanvulling wijziging vanuit de
CL, dhr. Pjer Wijsman
Mevr. Nicky van Spronsen
Mevr. N van Spronsen
Mevr. N van Spronsen
Dhr. D. Smit om input vragen
Er zijn 3 container woningen
geplaatst en worden bewoond
door eigenaar. Mag dit?
Bouw is halt toegeroepen.
Allen
DB/stuurgroep

Actie/ Eigenaar
Mevr. N van Spronsen

Gereed
Afgerond.
Lopend
15-05-22
Zaterdag 26
feb.
Lopend
Afgerond
Gepland voor
geheel 2022.
Afgerond op
21-02-21
1-12- 2021
Lopend

Lopend
lopend
31-03-2022

Afgerond
16-02-22

Mevr. N van Spronsen en dhr. 25-01-22
P Wijsman
Mevr. N van Spronsen
01-12-21
Dave Smit, Peter Vialle,
Paula Weeda
Mevr. N van Spronsen

07-12-21

Mevr. N van Spronsen
Leden- mevr. N van Spronsen
Mevr. N van Spronsen
Mevr. N van Spronsen

01-12-21
07-12-21
23-11-21
04-11-21

Mevr. N. van Spronsen
Mevr. N van Spronsen
Toegevoegd aan mailinglijst
door mevr. N van Spronsen

5-11-2021
5-11-2021
1-11-2021

01-12-21

De tijd staat aangeduid in AM 5-11-2021
en PM en is correct
Betreft Segbroek, Loosduinen 9-11-2021
heeft dit niet in onderhoud
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