Stellingen en vragen gepresenteerd aan de burgemeester:

CL 28-9-2021

Loosduinen gaat goed, prettig stadsdeel om in te wonen, erg groen en relatief veilig.
Met name deze relativiteit moet serieus genomen worden. Te vaak concluderen wij
dat alles goed gaat en hierdoor kan de aandacht verslappen. Een niveau bereiken is
één, maar op datzelfde niveau blijven c.q. jezelf nog proberen te verbeteren vraagt
evenveel aandacht, zo niet meer!
Hoe zorgen we als bewoners en gebruikers van Loosduinen voor een veilig en prettig
leefbaar Loosduinen?
Het volgende aandachtspunt: met name een opkomende inbraakgolf, op dit moment
hoofdzakelijk binnen BWK (Bohemen, Waldeck, Kijkduin). Het heeft de aandacht en
men probeert het te stoppen. Wat kan hieraan gedaan worden?
Tevens fietsendiefstaf, met name E-fietsen, neemt toe. Wat is hieraan te doen?
Suggestie: helpt een voorlichtingscampagne of op een andere manier oplossen;
lokfietsen?
Parnassia/verwarde personen/mensen met een rugzakje: het opnamebeleid is
veranderd mede door de veranderingen binnen de WMO. Gemeente moet zelf meer
doen en dat is niet makkelijk.
Terugplaatsen van ex-patiënten binnen bestaande woonwijken kan tot overlast leiden.
Loosduinen draagt aardig bij in deze opvang/terugplaatsing, maar het wordt toch wel
veel en steeds vaker als ‘vervelend’ ervaren. Hoe staat de gemeente hierin?
ZKD, de uitbreiding, Mi-casa; bewoning; allemaal zaken, die veel aandacht vragen en
die niet alleen door ZKD zelf kunnen worden opgelost.
Er is een convenant getekend, maar de ondernemers zijn niet helemaal tevreden over
de inzet van de gemeente. Hoe wordt hierover gedacht vanuit de gemeente en ook nog
in relatie tot een mogelijkheid om coffeeshop(s) te vestigen op bedrijventerreinen?
Verdichting in relatie tot openbare orde en veiligheid. Niet alles is zomaar inpasbaar
en kan ook leiden tot onrustgevoelens en onveiligheid.
Bewoners worden niet bij alles betrokken of burgerinitiatieven worden ‘niet
gehoord’! Burgerinitiatieven moeten wel omarmd worden; fatsoenlijk beantwoord
worden en vooral serieus genomen worden.
Hoe kunnen we het vertrouwen in de lokale overheid vergroten?
Loosduinen ‘verzilverd’ (vergrijst) en dit is op zich geen probleem, zolang maar
gerealiseerd wordt, naast zo lang mogelijk thuis wonen, voor deze groep de nodige
voorzorgmaatregelen worden getroffen. Als voorbeeld is het stoppen van zgn.
onrendabele haltes, bijv. lijn 23, die juist een goede verbinding is voor ouderen met
het Haga ziekenhuis. Het rijmt niet echt met elkaar?
Vuurwerkbeleid in Den Haag; waar komen de vuurwerkvrije zones en hoe wordt er
gehandhaafd?
100 jaar CL (2023); hoe gaan we dit vieren; wat kunnen we van de gemeente
verwachten?
Wat verder ter tafel komt!

Vragen c.q. opmerkingen van de burgemeester.

