
 

 

Geachte projectgroepenleden, 

 

Zoals bekend, is het fysiek vergaderen met een aantal mensen nog steeds moeilijk en ondanks 

een mogelijke versoepeling, weet ik dat het houden van onze projectgroepvergaderingen 

lastig is. In overleg met de voorzitters van WB en ROV hebben we besloten om u bij te praten 

middels dit schrijven. 

Daarnaast weet u dat u ons altijd kunt bereiken met uw vragen, suggesties en opmerkingen.  

 

Het koffie-uurtje wordt goed gebruikt door onze bewoners. Veel van de onderwerpen gaan 

over ‘persoonlijk’ ongemak; zaken, welke zich vaak vlak bij de voordeur of in de straat 

afspelen. 

Wat komt zoal aan de orde: veel is terug te voeren tot groenonderhoud en ons wegennetwerk. 

Zaken zoals wanneer er gesnoeid gaat worden; waarom bepaalde bomen gekapt moeten 

worden, waarom bepaalde bomen zo groot gegroeid niet aangepakt kunnen worden omdat de 

zon wordt weggenomen; onkruid verwijderen en voorkomen van donkere onvriendelijke 

hoekjes en paadjes omdat er teveel groen groeit! 

Wegenzaken als verzakking van losliggende stoptegels, onveiligheid en te snel rijden op 

bepaalde wegen; kan er niet meer gecontroleerd worden. Geluidsoverlast en ‘hangende jeugd’ 

bij speeltuinen m.n. in de latere uurtjes. Veiligheid in de breedste zin van het woord. 

Een ander ontwerp, dat veel wordt aangekaart, is de (slechte) communicatie. Geen 

terugkoppeling of worden ervaren als lastig. Opbellen, maar geen antwoord krijgen of de 

personen zijn ‘niet te vinden’. 

In het algemeen is terugkoppeling iets dat mensen als fijn ervaren; dat er geluisterd wordt en 

dat men begrip toont. Niet alles is op te lossen, maar we proberen wel allerlei zaken terug te 

brengen in hun eenvoud en dan zijn oplossingen soms simpel.  

 

Er is een mail aan u gestuurd als wijkberaden om na te denken en commentaar te leveren op 

het ‘concept beleidskader bewonersorganisaties’. De projectleiders, Maaike Donker en Jornt 

Zuijlen, weigeren om met de CL te spreken en vinden dat de wijkberaden op hun beurt aan zet 

zijn en kunnen reageren c.q. op- en/of aanmerkingen plaatsen. Reacties vóór 15 november 

opsturen! 

 

Zijn er zaken welke neergelegd worden bij het wijkberaad en u kunt er niets mee, neem 

contact op met het stadsdeelkantoor of stuur uw bericht door aan het koffie-uurtje. Misschien 

kunnen we in gezamenlijkheid een oplossing vinden! 

 

ROV-zaken. 

Belangrijk blijft de oproep vanuit uw voorzitter om zaken te melden welke kunnen worden 

opgenomen in de voortgangslijst. 

Op dit moment houden de projectontwikkelaars zich een beetje koest, maar toch staat er wel 

het nodige op stapel. 

- Er is veel gedoe over de “EeF” in Kijkduin. SBK werkt er hard aan om samen met de 
partijen tot een oplossing te komen. Het is van groot belang dat deze ondergrondse 

parkeerplaats gaat werken. We hebben gezien wat er tijdens mooi weer kan gebeuren. 

‘FRED’ is aan bouwfase 2 begonnen en hiervoor is ook de speelboot verwijderd. 

Daarnaast heeft u ook kunnen lezen dat er al enkele ondernemers zijn terug gekeerd of 

zich snel zullen vestigen. 

  



- We hebben gesproken met de projectleider Pauline van den Broeke. Het betreft de aanpak 
van de wijken Houtwijk, Kraayenstein en Nieuw Waldeck en de voorstellen voor aanpak 

van de wijken zijn gepresenteerd aan de raad. Pauline neemt afscheid en dit project wordt 

verder opgepakt door DSB met als nieuwe projectleider Frederik Heuge. Samen met een 

team worden de diverse projecten in de wijken aangepakt en men probeert zoveel 

mogelijk ‘werk met werk’ te realiseren. Men wil zo snel mogelijk aan de slag en de totale 

doorlooptijd van alle projecten is ong. 3 jaar.    Er zal met de wijken afzonderlijk 

gecommuniceerd worden over de aanpak en het tijdschema (er is aparte 

communicatiemedewerker benoemd).  
- Middin heeft haar plannen gepresenteerd en dit betreft het complex gelegen aan de Binnen 

Klinge en de Buiten Klinge. Het betreft sloop-nieuwbouw, waarbij vooral gemoderniseerd 

wordt en alle cliënten (144) hun eigen ruimte krijgen. De buitenruimte wordt anders 

ingericht en beter toegankelijk gemaakt voor de bewoners. Parkeren op eigen terrein blijft 

en de in-/uitgang blijft aan de Machiel Vrijenhoeklaan. Middin wil graag een presentatie 

geven tijdens een ROV-vergadering. Projectleider is Brigitte Polderman met haar team en 

ze willen de PUK eind van het jaar klaar hebben.  

- Er is een verzoek binnengekomen van “Made in Moerwijk”. Zij heeft in opdracht van 
Staedion de opdracht gekregen om een invulling te vinden voor bedrijvigheid in de plint 

van het Loosduinse Hof. Projectleider is Erick Quint. Hebt u ideeën stuur deze door naar 

Odko!  
- We zijn bezig met de oude burgemeesterswoning (Hovy-villa) aan de Loosduinse 

Hoofdstraat. Bewoners in de buurt hebben hier ook naar gevraagd. Weten we meer, dan 

berichten we u hierover.  
- U hebt ook bericht ontvangen over een nieuwe medewerker gevestigd op het SDK: Huub 

Verkade; milieu- en speelbeheerder. (zie zijn presentatie, die u is toegestuurd) 

 

WB zaken: 

- Het aanpakken van frauduleuze zorg-aanbieders Daar wordt door de gemeente hard op 
ingezet. De wijken kunnen daar ook een signalerende taak in hebben. Waarschuw uw 

bewoners via uw wijkinfo en via uw website.  
- Ditzelfde geldt voor de digitale ellende: Oplichting en leegroven van bewoners hun 

rekening. De termen worden voortdurend genoemd in de krant (heb hier een column, no. 

45 ‘digitale veiligheid’, over geschreven) Vermeld dit a.u.b. op uw website. Het is 

hardgelag als je je zuurverdiende centjes kwijtraakt door één druk op één knop met één 

vinger!! Tegenwoordig is ‘Smishing’ ook erg populair. Een SMS zgn. gestuurd door 

familie of vrienden met een betaalverzoek; NIET DOEN en altijd eerst controleren. Geef 

ook nooit je pas af!!!!!!  
- De nota toegankelijk Den Haag is interessant; kenmerk OCW/10008210 

RIS306630 Dit is voor alle wijken erg belangrijk.  
- Het uitvoeringsbesluit BIZ Loosduinen is interessant en voor de WB leden is ‘Gezond en 

Gelukkig Den Haag’ interessant.  
- De afvalstoffenheffing gaat met 50 tot 70 euro omhoog volgend jaar; wat betekent dat voor 

de bewoners van Loosduinen?  
- Veel budgetten worden opgehoogd i.v.m. de Corona maatregelen. Wat betekent dat 

budgettair voor ons? Kunnen bewoners dit alles nog wel blijven betalen of is dit een 

verzwaring en geeft dit problemen?  
- De ouder wordende migrant in Loosduinen; is daar zicht op?  

- Volgend jaar zou er meer ingezet moeten worden op mensen met dementie en mantelzorg 
in Loosduinen. Ook kinderen die mantelzorg geven zijn onderbelicht. Dit kunnen we op de 

agenda zetten en bespreken. 



 

Hebt u vragen over de genoemde onderwerpen of staan bepaalde onderwerpen er niet bij, laat 

het ons weten. Neem contact op met de voorzitters van de projectgroepen c.q. stuur een 

bericht aan Odko. 

Het is erg belangrijk om in contact te blijven met elkaar en daar waar we elkaar kunnen 

helpen; vraag gerust om hulp. Uiteindelijk ‘staan we in dienst’ van onze Loosduinse 

bewoners. 

 

Wat betreft de laatste CL-vergadering: Ik denk nog na om deze digitaal te houden of, als de 

maatregelen enigszins verruimd zijn, om toch nog een fysieke vergadering te houden voor het 

einde van het jaar 2020. Bijzonderheden zullen nog worden gecommuniceerd! 

 

Ik wens u ook namens de DB leden een fijne tijd toe en veel sterkte voor de komende tijd; 

blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

Pjer Wijsman 

 
17 november 2020 


