
 

 

 

 Openbare Vergadering van Commissie Loosduinen 

 Datum: 5 juli 2022 

 Locatie: Abdijkerk 

 

Aanwezig: 

Pjer Wijsman, Nicky van Spronsen, Jan Janssen, Wouter van Elst, Will Bianchi, Ramon 

Meesters, Herman van den Muijsenberg, Koos Maquelin, Ronald Sikking, Marian van den Hoek, 

Irma Grootscholten, Annemiek Knoester, Mustapha el Boumeshouli, Felicia Groenendijk, Paula 

Weeda, Frans Helvensteijn en Marjolein Kool 

 

Gasten: 

Klaas Wesselink, Haagse Stroom 

Eric Wisse, Stichting Duinbehoud 

 

1. Opening van de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda: 

Er zijn 2 agendawijzigingen: 

- De stadsdeel wethouder kon vanavond niet aanwezig zijn i.v.m. de coalitievorming. De 

geloofsbrieven zullen daarom in september worden uitgereikt door de zittende 

stadsdeelwethouder. 

- Vaststellen van het verslag wordt toegevoegd. 

 

3. Solarcarports, presentatie van Klaas Wesselink en Eric Wisse 

Stichting Duinbehoud en Haagse Stroom hebben een plan bedacht om een Solarcarport te 

realiseren op de parkeerplaats gelegen op het Puinduin naast de Puinduinen aan de Machiel 

Vrijenhoeklaan. Vanwege de lagere ligging dan de directe omgeving is deze locatie ideaal 

om met een goede landschappelijke inpassing stroom op te wekken. Het plan is om 240 

overdekte parkeerplaatsen te realiseren onder een overkapping die volledig uit zonnepanelen 

bestaat. 

 

Voordelen: 

 Klimaatneutraal Den Haag 

 Stroom opwekken 

 Overdekte parkeerplekken voor 240 auto’s (naast ruim 100 niet-overdekte) 

 Direct laden van elektrische voertuigen  

 Schaduwrijke parkeerplekken 

 Inkomsten voor investeerders (verkoop stroom) 

 Naar schatting zal er 650.000 kWh/jaar worden gegenereerd (stroom voor 250 

huishoudens) 

 Emissievrij transport voor bv de standhouders 

De partijen die betrokken kunnen/zullen gaan worden: 

 Omwonenden/ investeerders kunnen investeren door de aanschaf van zonnepanelen en de 

opgewekte stroom verkopen. 

 Commissie Loosduinen 

 Gemeente Den Haag 

 Strandpaviljoens & Kijkduinpark (afnemen stroom) 

 Haagse Stroom 

 Stichting Duinbehoud 



 

Vragen vanuit CL: 

 Kan ROC Mondriaan ook worden betrokken? 

 Ja, zeker. 

 Waar is de betrokkenheid van Duurzaam Den Haag in deze plannen? 

 Duurzaam Den Haag is druk met lopende projecten en richten daar uiteindelijk een 

coöperatie voor op. Haagse Stroom is al zo’n coöperatie en doet meerdere projecten. 

 De Puinduinen zijn onderdeel van het masterplan Kijkduin wellicht verstandig om met BWK 

in contact te treden. 

 Zonnepanelen kunnen juist door warmte minder stroom genereren, is het wellicht een optie 

om zonnecollectoren te plaatsen i.p.v. panelen eventueel in combinatie met een sedum dak. 

 Het plan moet in harmonie zijn met de omgeving. 

 Waarom is de lokale betrokkenheid zo belangrijk? 

 In het Klimaatakkoord is afgesproken te streven naar gemiddeld 50% lokaal 

eigendom, omdat lokale betrokkenheid belangrijk geacht wordt om de 

energietransitie te versnellen. 

 Er is een subsidieregeling voor de aanschaf/investering voor omwonenden 

(verstrekking subsidie alleen voor omringende postcodes) 

 

Bevindingen Haagse Stroom en Stichting Duinbehoud: 

 De weg om dit project te realiseren is lastig 

 Landschappelijke inpassing is belangrijk en wordt t.z.t. nader uitgewerkt en overlegd 

 Het vinden van investeerders wordt best een uitdaging 

 Haagse Stroom en Stichting Duinbehoud zien zelf geen technische nadelen, wel niet-

technische risico’s 

Afgesproken is om de contactgegevens van de Haagse Stroom en Stichting Duinbehoud te delen 

met de leden van de CL. 

 

4. Mededelingen: 

- Jaarverslag is uitgedeeld aan de aanwezige leden. 

- Nijkamhoeve bestaat 16 juli 10 jaar en iedereen is van harte uitgenodigd om dit heuglijke feit 

te komen vieren. 

- De CL heeft de politieke partijen uitgenodigd om kennis te komen maken met de Cl maar op 

dit moment is de respons laag ook omdat de coalitie nog niet is gevormd. Wellicht valt e.e.a. 

te combineren met de Raad van de Stad die dit jaar plaats zal vinden in Loosduinen.  

- Nicky van Spronsen (MA van de CL en het stadsdeelkantoor Loosduinen) neemt a.s. 

donderdag 7 juli afscheid en zal elders een nieuwe uitdaging aangaan. Ze bedankt iedereen 

voor de samenwerking. 

 

 

5. Vaststellen vorig verslag: 

Wijzigingen zullen worden aangebracht/ hersteld. 

 

6. Rondje Wijken: 

Kraayenstein: 

- Eindfase steentjes leggen in de Dalen is ingegaan. Dit is helaas niet zonder slag of stoot 

gegaan hopelijk zal de beter verlopen wanner er van start wordt gegaan bij de Brinken 

- Jans Janssen heeft contact met het Westmadepark en zal het Westmadepark gaan helpen met 

het opzetten van de een wijkvereniging. 

  



 

Kom Loosduinen: 

- 16 juni zijn er nieuwe verkiezingen gehouden en Koos Maquelin en Marjolein Kool zijn nu 

officieel toegetreden tot het bestuur van Kom Loosduinen 

- 6 juli heeft de Kom Loosduinen een afspraak met de juridische afdeling van de PEP om de 

staturen en het reglement dor te nemen naar aanleiding van de ontstane consternatie rondom 

de bestuursverkiezing. Na de zomer zullen de statuten en het huishoudelijk reglement worden 

geactualiseerd. 

- Hart voor Den Haag en Kom Loosduinen hebben geschouwd in de Kom en zijn de 

gevaarlijke verkeerssituaties besproken en bekeken. 

BWK: 

- De voorbereiding van het voorzittersoverleg VVE is van start gegaan, terugkoppeling volgt 

- Bewonersbijeenkomst zal na het zomerreces worden belegd 

- Zandvoortselaan: er is begonnen met een inpandige sloop. Op dit moment is het niet 

duidelijk wat de plannen zijn. De wens ligt er om het pand een culturele bestemming te 

geven. 

Houtwijk: 

- Er was een inloopavond georganiseerd in de Bokkefoort over de opknapplannen Laan van de 

Mensenrechten. De bewoners waren tevreden over de presentatie. Er zullen bomen moeten 

worden verwijderd i.v.m. de wortelopdruk om de parkeerplaatsen en trottoirs te herstellen. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal de ok de straat worden aangepakt en e.e.a. van “gevel tot 

gevel” worden aangepakt/opgeknapt. 

- Bewoners en BPD hebben met elkaar om de tafel gezeten. De architect was goed op de 

hoogte van het plan Loosduinse Vaart. Ook was er een maquette ontworpen die een goed 

beeld gaf van de plannen en is de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen. Dit 

traject is een alternatief voor het PUK Traject. 

Waldeck: 

- Er zijn flinke ongeregeldheden geweest in de wijk (4 op 5 juli) met fikse schades tot gevolg. 

De bewoners maken zich ernstig zorgen over de wijk. De meldingsbereidheid over overlast is 

laag en het gevoel dat er “iets aan wordt gedaan” is er niet. Ook worden er veelvuldig 

straatraces gehouden. Social media speelt een grote rol in de oproep om mee te doen aan 

deze races. 

Wat zorgelijk is dat er ook jonge jeugd betrokken is bij de overlast. 

Het dealen van drugs is aan de orde van de dag in de wijk. 

Verzoek vanuit het wijkberaad aan stadsdeelkantoor en politie is om hier hard op in te zetten 

en hard op te treden. 

- Wijkdag was een groot succes. Er was een hoge opkomst ook van bewoners die normaal niet 

zichtbaar zijn. 

- Regenton actie: er zijn te weinig aanvragen gedaan binnen Waldeck en Annemiek geeft aan 

dat geïnteresseerden zich hiervoor kunnen aanmelden omdat de subsidie hierover al is 

verstrekt. 

Nieuw Waldeck: 

- Er staat een bakfiets bij de Geest. Deze kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden 

bv inzetbaar als koffiekar/ soepkar /ijskar/rondbrengen van plantjes/ etc. 

De verzekering moet alleen nog worden aangevraagd en daarna kan de fiets worden 

geleend en na gebruik weer schoon en netjes worden teruggezet. 

- Nieuw Waldeck knapt op gaat helaas was traag vanwege het tekort aan budget 

  



 

Notenbuurt: 

- Renovatie is bijna afgerond. In september wordt er daarom een feest georganiseerd voor de 

bewoners door Staedion. 

- Buurtkamer is opgeknapt en op 22 juni heropend. 

- Bij Harvest 2 blijft de verkeerssituatie onveilig. Nogmaals het dringende verzoek of er 1 

parkeerplek kan worden weggehaald. 

NB: het verkeersongeval waarbij een jong meisje is komen te overlijden heeft niets te maken met 

de onveilige situatie bij Harvest 2. Het ongeval was op de kruising Thorbeckelaan/ 

Volendamlaan en de toedracht wordt nog onderzocht door de politie. 

 

7. ROV en WB: 

ROV:    Afgelopen vergadering was bij SV Houtwijk. 

Te gast was Nanne Veenstra van Re-birth. 

Alle leden van ROV waren niet tevreden met de plannen zoals deze zijn gepresenteerd. 

Het pand blijft eigendom van Offers en Rebirth zal het pand overnemen in Q1 2023 en het 

daarna doorverkopen aan een aannemer die de bouw zal gaan realiseren. 

Er zullen 24 appartementen van 30m2 worden gerealiseerd.  

Er zal geen lift aanwezig zijn, deze ruimte zal worden benut voor een brandtrap. 

Ook heerst het gevoel dat er geen rekening is gehouden met een grotere parkeerdruk en het 

aantal fietsen wat op straat gestald zal moeten gaan worden aangezien er geen inpandige 

fietsenstaling zal zijn. 

Ook de uitstraling van het pand is een punt van zorg. Er is niet gekeken naar de plannen van de 

Loosduinse Vaart. 

De vergunning is al vergeven en de voorzitter van de Cl zal een brief opstellen voor het college 

en aangeven waar de zorgen liggen voor de CL en specifiek voor Kom Loosduinen. 

WB: 

Donne Bax was te gast bij de laatste vergadering. 

Wegens problemen in het restaurant (alle leidingen waren verwijderd en moeten opnieuw 

worden aangebracht is de opening die gepland was op 14 juli tot nader order verplaatst. 

 

8. Stadsdeelkantoor Loosduinen, politie en fietsersbond. 

Stadsdeelkantoor, Mustapha el Boumeshouli: 

- De aangestelde formateur dhr. Donner heeft aangegeven dat het formatieproces vast loopt op 

de financiën, wordt vervolgd. 

- Raad in de stad is dit jaar in Loosduinen, wellicht handig dat de Cl zich daar presenteert en 

via deze weg kennis kam maken met de (nieuwe) fractieleden. 

- Wijkberaad Kraayenstein wordt bedankt voor de inzet en helpende hand zodat Westmade een 

bewonersvereniging kan oprichten. 

- Voorontwerp Kijkduin: bewoners BWK hebben een uitnodiging ontvangen om het 

voorontwerp te komen bekijken, de opkomst was hoog en er zijn at zorgen over de 

verkeersveiligheid. 

- Resultaat Themastemmen is bekend, dit zal worden gedeeld. 

- Er zal een bord worden geplaatst met activiteiten die plaatsvinden op het Loosduinse 

Hoofdplein 

  



 

Politie, Irma Grootscholten: 

- Overlast jeugd: 

Er wordt flink geïnvesteerd in het onderwerp ”jeugd” en er wordt nauw samengewerkt met 

de gemeente om de problematiek zo goed mogelijk aan te pakken. Tijdens de rellen zijn er 25 

voertuigen de wijk ingegaan om in te grijpen. Er is 4 juli spoedoverleg geweest en besloten 

om een grotere aanpak te gaan hanteren en indien nodig de ME in te schakelen. Ook voor de 

politie waren de rellen van 4 op 5 juli helaas geen verassing.  

Er zijn 2 groepen actief in Waldeck en deze zijn in kaart gebracht en de samenstelling is goed 

in beeld. Gebiedsverboden zijn en worden uitgeschreven. 

De zorg van de wijk wordt gezien en achter de schermen wordt er hard aan gewerkt om de 

situatie onder controle te krijgen. 

Vraag vanuit Waldeck: wordt de sociaal maatschappelijke aanpak ook ingezet?  

Antwoord hierop is ja. Er is en integrale aanpak, maar er moet op dit moment proactief 

worden gehandeld. 

- Schoolagent: 

Er is een idee ontstaan dat de schoolagent is verdwenen maar dat is niet het geval. Er is en 

nieuwe werkwijze in het leven geroepen waarbij het nu de taak is van de wijkagent om 

contact te onderhouden met de scholen in zijn/haar wijk en deze met regelmaat binnen te 

stappen. 

Fietsersbond, Will Bianchi: 

- Recent heeft er een dodelijk ongeval plaatsgevonden bij de oversteekplaats bij de 

begraafplaats Ockenburgh, verzoek is om van het fietspad een 2 richtingsverkeer fietspad te 

maken. Er zouden vanwege de onveiligheid op die locatie hekken worden geplaatst is dit al 

gebeurd? 

- Is het mogelijk om bredere aanleg van fietspaden te realiseren in de toekomst? Dit iv. Met 

bakfietsen, elektrische fietsen en scooters 

- De fietsersbond hoopt dat er in de nieuwe coalitie antwoorden worden gegeven op de vragen 

die de fietsersbond heeft. 

 

9. Rondvraag: 

- Onrust onder oudeheren: minister Helder heeft een plan opgesteld om de zorg betaalbaarder 

te maken. Dit gaat ten koste van de zorg voor o.a. ouderen. De zorg voor hen zal 

geminimaliseerd worden wat zeer verontrustend is. 

- Nicky bedankt iedereen voor de samenwerking van de afgelopen maanden.  

Will Bianchi overhandigt haar een heel leuk boekje als dank en ten afscheid, dat werd zeer 

gewaardeerd. 

- Paula Weeda vraag wat haar rol is in WB/ ROV/CL: de voorzitter geeft aan dat zij gast aan 

tafel zijn. 

- Omgangsvormen: 

Er is geconstateerd dat er niet altijd even prettig en fatsoenlijk wordt gecommuniceerd naar 

Nicky. Wanneer er wellicht een klacht/probleem is of een andere opvatting, dan staat Nicky 

altijd open voor een dialoog. Maar helaas is de toonzetting tijdens vergaderingen of via de 

mail de laatste tijd niet altijd even fatsoenlijk geweest. Bij deze het verzoek van de voorzitter 

om ten aller tijde fatsoenlijk te blijven naar de ondersteuning. 

- 100 jaar CL: 

Er zijn veel ideeën binnengekomen, deze ideeën zijn gebundeld en er worden werkgroepen 

geformeerd. Bedoeling is om 2 projectleiders aan te stellen die een en ander in goede banen 

zullen gaan leiden. 



 

- Extra aanvulling: Frans van Helvensteijn heeft besloten om definitief te stoppen met de CL. 

Hij wilde er geen ruchtbaarheid aangeven en is daarom met de stille trom vertrokken. 

De voorzitter bedankt Frans voor zijn inzet en wenst hem het allerbeste toe voor nu en in de 

toekomst. 

- De voorzitter wens iedereen een prettige vakantie toe en na het zomerreces zullen de 

vergaderingen (in september) weer van start gaan. 

 

10. Sluiting van de vergadering 

 


