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Projecten 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Kijkduin-Bad Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

De uitvoering van de herontwikkeling van Kijkduin Bad door 

eigenaar/ontwikkelaar FRED Developers ligt op schema. Fase 1 van het 

winkel- en horecagebied met appartementen omvat de eerste twee gebouwen 

aan de noordzijde (tegenover het hotel) en omvat 31 koopappartementen aan 

de zeezijde en 38 huurappartementen aan de landzijde, 5900 m² commerciële 

ruimte en 130 parkeerplaatsen. Aansluitend aan fase 1 is begonnen met fase 

1,5, waar boven de versmarkt Daily Taste, supermarkt Coop en een aantal 

winkels en 43 huurappartementen worden gerealiseerd. 

Eind oktober 2019 gaan de nog resterende winkels in Bad dicht en wordt 

begonnen met de asbestsanering en de sloop van het huidige winkelcentrum, 

aansluitend zal de bouwput worden ontgraven en het uitkomende zand worden 

gestort in de duinen en op het strand.. In het eerste kwartaal van 2020 start dan 

de bouw van fase 2. De oplevering van fase 1 is ook in het eerste kwartaal van 

2020 gepland. Het nieuwe Deltaplein is dan nog niet aangelegd door de 

gemeente. Wel worden de woningen bereikbaar gemaakt. 

Het totale project omvat 265 appartementen en circa 13.000 m² commerciële 

ruimte. Het totaal aantal parkeerplaatsen in de ondergrondse garage zal 680 

bedragen, waarvan circa 400 voor commercieel gebruik. De overige zijn voor 

de bewoners. 

De aanpak van het NH Atlantic hotel heeft de nodige vertraging opgelopen. 

Zoals het er nu naar uitziet zal volgens eigenaar/ontwikkelaar BOHA de start 

bouw in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. 

De bronnen voor de KWO-installatie (Warmte en Koude Opslag) voor het 

project van FRED (geen gas dus) zijn in april 2019 geslagen. 

De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), de toegang naar de 

ondergrondse parkeergarages van FRED en BOHA, is door de gemeente 

uitgesteld i.v.m. een geschil met BOHA. 

Op het Voorontwerp Kijkduin Bad van de gemeente, waarin de inrichting van 

het nieuwe Deltaplein nabij fase 1 en 1,5 is uitgewerkt, hebben SBK en BWK 

in april 2019 een zienswijze ingediend omdat er nog veel op- en aanmerkingen 

zijn op het ontwerp. Hierover vindt overleg plaats met de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling en het stadsdeel Loosduinen. 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV:  

Meer info: 
www.nieuwkijkduin.nl 

www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin 

 

Kijkduin Busbuffer Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders hebben medio 2018 

besloten om de busbuffer op de huidige locatie aan de Hoek van 

Hollandlaan te handhaven. De bouwactiviteiten geven geen aanleiding om 

de busbuffer te verplaatsen. De aanleg van de EeF was reden om de 

bussen niet langs de Sterflats laten rijden, maar ze om te leiden via de 

Machiel Vrijenhoeklaan-Hoek van Hollandlaan. Per 2 december 2019 

wordt i.v.m. het uitstellen van de EeF de oude route weer gevolgd. 

Actuele activiteiten: 

Het college van B&W heeft medio 2018 besloten, de bus-buffer op 

de huidige locatie aan de Hoek van Hollandlaan te handhaven. 

Vergroening van de bus-buffer zal nog plaatsvinden. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

http://www.nieuwkijkduin.nl/
http://www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin
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Ontwikkeling Haagse Beek Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van de hoofdroute 

Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is het hele traject weer 

opengesteld voor het verkeer.  

Langs de Sportlaan moet nog een kwaliteitsverbetering van de 

Haagse Beek en de omliggende groenstrook worden uitgevoerd. Dit 

ter compensatie van de versmalling van die strook om ruimte te 

maken voor de parallelweg langs de huizen. I.v.m. vergunningen en 

de problemen rond stikstof en grondverzet is de realisatie uitgesteld.   

Actuele activiteiten: 
Er is nog discussie over de vraag of, en zo ja waar, de Haagse Beek 

verbreed moet worden. 

Besproken in ROV:  

 

Wingsterrein Wijk: Waldeck 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is afgeblazen. Een 

groep mensen uit de omgeving onder leiding van een landschapsarchitect 

en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te 

geven die past in de omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen 

instemmen.  

Er is inmiddels een plan gemaakt; de Gemeente heeft een totaalbedrag van 

€500.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering.  

Het voormalige clubgebouw van Wings wordt waarschijnlijk door de 

Gemeente verkocht, met als voorwaarde dat de maatschappelijke functies 

blijven staan.    

Actuele activiteiten: 

Organiseren van een avond voor omwonenden ter bespreking van de 

plannen.  

Er is een nieuwe projectleider aangesteld: Ronald de Groot. De gemeente 

heeft besloten het clubhuis te verkopen. Potentiële kopers zijn nog niet 

bekend. Wel bekend is, dat dhr. Gipnau van de koop heeft afgezien. Voorts 

voldoet de Wonnebaldschool niet meer en deze zal nieuwbouw moeten 

gaan realiseren. Daar de school een eigen buitenschoolse opvang (BSO) 

heeft, zal deze gedurende de nieuwbouw elders ondergebracht moeten 

worden. Bezien wordt of het een optie is om deze tijdelijk onder te 

brengen in het clubhuis. 

Besproken in ROV:  

 

Schapenatjesduin-Oost  

 
Wijk:  

Kijkduin  

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op 11 april 2019 heeft wethouder Liesbeth van Tongeren symbolisch de 

eerste (houten)paal geslagen op de voormalige scheidsrechters velden. 

Het terrein is inmiddels bouwrijp. Er komen 66 grondgebonden 

woningen, die in particulier "Kleinschalig Opdrachtgeverschap" worden 

gebouwd, alsmede 2 flatblokken met ca. 60 sociale huurwoningen. In 

hoeverre stikstofproblematik een rol speelt bij kavels waar nog niet 

gebouwd wordt, is onduidelijk.  

 

Actuele activiteiten: 
Bouwen! Half april stond het houten casco van het eerste huis er al. De 

bouw ligt deels stil in afwachting van het landelijke rekenmodel 

stikstofdepositie; voor veel kavels is al een bouwvergunning afgegeven. 

Besproken in ROV:  
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Finest of Ockenburgh  

Wijk: 

Kijkduin 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op de voormalige tennisbanen Waldeck, worden 78 appartementen 

in 4 blokjes en 54 grondgebonden woningen gebouwd.  

 

Actuele activiteiten: 
De bouw is gaande. Het eerste blok appartementen is inmiddels 

opgeleverd. 

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www.finestofockenburgh.nl  

 

ZuiderDuineN Wijk: Kijkduinen 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op de hoek van de Ockenburghstraat en de Wijndaelerweg realiseert 

bouwbedrijf Schouten 61 appartementen in drie bouwblokken op 

een gemeenschappelijk plint.  

Bouwbedrijf Schouten is in september failliet verklaard. Via het 

garantiefonds bouw wordt naar een nieuwe aannemer gezocht.   

 

Actuele activiteiten: Een nieuwe aannemer is inmiddels gevonden. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Bethelkerk Wijk: Bohemen 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Eind januari 2018 werd bekendgemaakt dat de Bethelkerk, hoek 

Mozartlaan/, per 1 juli wordt overgenomen door een projectontwikkelaar. 

Het is de bedoeling dat in de kerkzaal ruimten worden gecreëerd voor 

bijeenkomsten en diverse activiteiten. Aan de zijde van de Mozartlaan 

komt een serre, die aansluit op de oorspronkelijke kerkzaal. De 

kosterswoning en de ruimten aan de Traviatastraat worden aanvankelijk 

gebruikt voor diverse activiteiten en t.z.t. als de werkzaamheden aan de 

kerk zelf zijn afgerand, vervangen door een aantal woningen, bewoond 

door een woongroep.  

Het begin van de sloop van kosterswoning en de laagbouw langs de 

Traviatastraat wordt verwacht per 1 maart 2020. Tot die tijd worden die 

ruimten o.a. gebruikt door Amadeus, de organisatie die vooral 

buurtactiviteiten stimuleert.   

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV:  

Meer info: www.bethelblijft.nl 
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Uitbreiding ISH Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op 10 mei opende wethouder Bruinis de uitbreiding van de ISH voor 

de jongste groepen leerlingen. Het gebouw is op enkele kleinigheden 

klaar, maar rondom moet nog het nodige gebeuren. Ook de toegang 

tot het complex moet nog worden aangepast.  

 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV:  

Meer info:  

 

Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen  

 
Wijk: Kijkduin 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Rond alle nieuwbouwprojecten in Kijkduin-Binnen liggen ook 

groene zones die verbetering behoeven. Als eerste is de waterpartij 

naast de ISH aangepakt. Door het oppervlak te vergroten is er meer 

volume om neerslag te bergen. Voor de puinduinen zijn plannen 

gemaakt voor de vegetatie en ook de padenstructuur wordt 

verbeterd. Naar verwachting is het karwei voorjaar 2020 geklaard. 

Actuele activiteiten: 
De plannen voor de puinduinen, paden en vegetatie zijn in 

uitvoering. 

Besproken in ROV:  

Meer info: 
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-

bouwen/bouwprojecten/landschappelijk raamwerk kijkduin binnen en bad  

 

Landgoed Meer en Bos  

 
Wijk: Kijkduin 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag van het 

achterstallig onderhoud van het landgoed. Een deel van de 

zogenaamde kloosterwal is hersteld, er zijn bomen en struiken 

aangeplant, de waterhuishouding is verbeterd en een deel van de 

paden is voorzien van een (semi-) verharding.  

Ook in 2019 en 2020 gaat het proces verder: nog meer aanplant, 

padverharding en dunning van het bosbestand.   

Actuele activiteiten: 

d.d. 16 september jl. heeft een rondwandeling door Meer en Bos 

plaatsgevonden, waarbij een aantal zaken is besproken, zoals welke 

paden verbeterd moeten worden, het dunnen van het dichtbegroeide 

nieuw aangeplante deel in M&B (de voormalige sportvelden) en 

het beperken van loslopen van honden (aanwijzen losloopgebied 

bij voorkeur locatie voormalige sportvelden). Over dit laatste heeft 

de gemeente begin 2020 nog geen beslissing genomen. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 
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Omgeving De Savornin Lohmanplein 

(winkelcentrum) 

Wijk: 

Bohemen/Rosenburg 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Tot het werkgebied van BWK behoort het gedeelte tussen de 

Mgr. Nolenslaan en de Daal en Bergselaan. Na de nodige 

protesten wordt het gebiedje waarin het tankstation ligt, 

voorlopig met rust gelaten.  

Het plantsoen op het de Savornin Lohmanplen heeft inmiddels 

metamorfose ondergaan. Het is veel opener geworden, de 

bestrating aangepast.  

Met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum is 

inmiddels begonnen. Het patershuis aan de Treublaan wordt 

verbouwd voor groepswonen. Voor de voormalige 

kantoorgebouw van Hercelus/ING is alleen bekend dat daar een 

woonflat zal komen. Hoe de voormalige telefooncentrale aan de 

Thorbeckelaan verbouwd gaat worden is evenmin 

bekendgemaakt.     

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Piet Vinkplantsoen 

 
Wijk: Bohemen 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de Kijkduinstraat en de 

Machiel Vrijenhoeklaan is na decennialange verwaarlozing op 

aandringen van BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de 

verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald aandringen van 

bewoners en BWK is in september j.l. een nieuw plan gemaakt.  

Eind 2019 zijn de werkzaamheden afgerond. 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Ontmoetingskerk Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat wil 

ontwikkelaar Lingotto Vastgoed een woongebouw realiseren. Het 

aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast het tot garage 

verbouwde kerkgebouw, leidde tot stormachtige protesten. 

Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter aansloot bij de 

omgeving en op 14/11/2018 is gepresenteerd. Er zijn en worden nog 

enkele details gewijzigd en er zal een nieuwe presentatie plaatsvinden. 

Nieuws medio januari 2020: 

- Welstand is akkoord met het plan. De kleur van de gevels is wat 

gewijzigd.  

- De behandelend ambtenaar heeft alle interne stappen (interne 

adviezen van alle diensten) gezet en wil graag de VVGB gaan aanvragen, 

en wacht nog op 1 onderwerp: stikstof problematiek. Daar wordt nog 

aan gewerkt. Loos lijkt binnen de regelgeving vergund te kunnen 

worden, maar daar moet nog overleg over plaatsvinden. 
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- Na het verlenen van de VVGB kan de Omgevingsvergunning worden 

gepubliceerd. Er is nog geen datum bekend. 

- Na het publiceren van de vergunning zal Lingotto weer een 

buurt-informatieavond organiseren. 

- Lingotto zal een rommelmarkt / leegverkoop van interieurzaken van 

de Kerk organiseren (ergens medio 2020). 

- de Gemeente heeft onder voorwaarden een subsidie verstrekt aan het 

plan voor het realiseren van betaalbare (categorie middensegment) 

woningen. 

 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Greenlab Oude Haagweg 500 
Wijk:  

Notenbuurt 

Bew. organisatie: 

  Notenbuurt 

 

62 koop appartementen, 31 parkeerplaatsen onder het project. Van 

der Vorm Vastgoed. Verwachte oplevering 2020. Bouw is nog niet 

gestart. 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV:  

Meer info: www.greenlab-denhaag.nl  

 

Harvest Oude Haagweg/ Nieuw 

Rozenburgstraat 
Wijk: Notenbuurt  

Bew. organisatie: 

Notenbuurt 

 

Nieuwbouw van 29 kleine woningen binnenterrein Harvest. 

Betreft fase 1, fase 1 bevat 14 woningen. Ingediend op 06-

09-2019. Het bestemmingsplan Nieuw Rozenburg laat 

bebouwing toe. 

*huurwoningen zowel in de vrije als in de sociale sector.  

*verwachting 40 bewoners. Sommige huisjes zijn geschikt 

voor twee personen ( 6 bij 8 meter) 

* De huisjes krijgen een hoogte van 6,70 m. 

*Achtertuinen aansluitend aan de bestaande bebouwing. 

*Concept Urban farming. In het plan staat de moestuin in 

een andere vorm aangegeven. De tuin en de schuur zijn 

bedoeld om de sociale cohesie te bevorderen voor de gehele 

Notenbuurt. 

Van der Vorm Vastgoed 

Actuele activiteiten: 

Overleg tussen bewoners en Van der Vorm om de moestuin 

in zijn huidige vorm te laten bestaan. In het plan te weinig 

grond en te veel schaduw. Verdichten van binnenterrein. 

Door Peter Bos schriftelijke vragen hierover ingediend. 

Alsmede getekend door SP, GroenLinks en Partij voor de 

Dieren. 

Besproken in ROV: En in WB i.v.m. sociale cohesie 

Meer info: www. 

http://www.greenlab-denhaag.nl/
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KBS De Oase. Kindcentrum en nieuwbouw 
Wijk:  

Notenbuurt 

Bew. organisatie: 

  Notenbuurt 

 

KDV en BSO Timo Dak 

Kijk de Peuterkaravaan 

SBO Pastoor van Ars 

KBS De Oase 

Naast het kindcentrum op het kavel tussen de kerk en de 

Albardastraat zal ook de nieuwbouw van Hofstad MAVO/ 

HAVO worden gevestigd. 

2020 sloop huidige schoolpand, start nieuwbouw. 

2022 Oplevering nieuwbouw 

Actuele activiteiten: 
Afrondende fase definitief ontwerp. Ouders en bewoners 

worden op de hoogte gehouden d.m.v. informatiebijeenkomst 

Besproken in ROV:  

Meer info: 
www.kbsdeoase.nl/informatie/kindcentrum-en-

nieuwbouw/  

 

Aanpassing Halte Hovylaan Tram 2 
Wijk: Kom 

Loosduinen 

Bew. organisatie: 

Kom Loosduinen 

 Het rolstoel vriendelijk maken van de halte. 

Actuele activiteiten: 

In een brief van wethouder Van Asten wordt een antwoord gegeven 

op het verzoek van de CL tot aanpassing van de halte en de 

toezegging ter zake van voormalig wethouder Smit. De vorenstaande 

brief wordt in de CL vergadering behandeld. 

 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Loosduinse Hoofdplein 
Wijk: Kom 

Loosduinen 

Bew. organisatie: 

Kom Loosduinen 

 Opknappen Loosduinse Hoofdplein 

Actuele activiteiten: 

met de marktkooplieden en winkeliers is een bijeenkomst gehouden, 

waarbij is gesproken over onder meer een projectvoorstel (waar nog 

aan wordt gewerkt). Op de lange termijn (circa 5 jaar) heeft de 

gemeente de wens om onder het plein een parkeergarage te 

ontwikkelen.  

Over de plannen op de korte termijn (nog dit jaar te realiseren) over 

onder meer het gebruik van het plein, wordt donderdag 3 oktober a.s. 

van gedachten gewisseld met de winkeliers en marktkooplieden. De 

projectgroep ROV geeft als aandachtspunt voor de korte termijn 

mee, dat de fietsnietjes bij de Wibra te dicht tegen de etalage aan 

staan. Dit wordt genoteerd door mw. De Hoop.  

Ten aanzien van de klacht dat een bankje is weggehaald bij Albert 

Heijn deelt dhr. Smit mee dat er klachten waren over dronken 

mensen die uren op het bankje verbleven en daar alcohol dronken en 

overlast veroorzaakten. Voorts staan er nog genoeg andere bankjes 

op het plein waar de bezoekers van het winkelcentrum even kunnen 

gaan zitten. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

http://www.kbsdeoase.nl/informatie/kindcentrum-en-nieuwbouw/
http://www.kbsdeoase.nl/informatie/kindcentrum-en-nieuwbouw/
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Openbaarvervoer Vroondaal 
Wijk: Kom 

Loosduinen 

Bew. organisatie: 

Kom Loosduinen 

 Het ontsluiten van Vroondaal met Openbaar vervoer 

Actuele activiteiten: 

Geen actualiteiten te melden. Het ontsluiten van Vroondaal met 

openbaar vervoer komt bij de behandeling van de volgende 

dienstregeling weer aan de orde. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Onderhoud Dalen (fase 1) Wijk: Kraayenstein 
Bew. organisatie: 

BOK 

 Het verbeteren van de openbare ruimte 

Actuele activiteiten: Rietvoorn/Brasemdaal starten in September 2019 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Onderhoud Dalen (fase 2) Wijk: Kraayenstein 
Bew. organisatie: 

BOK 

 Het verbeteren van de openbare ruimte 

Actuele activiteiten: Karperdaal/Steurendaal starten in Januari 2020 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 Verwachte opleverdatum 24 mei (wordt niet gehaald) 

 

Onderhoud Molenbrink Wijk: Kraayenstein 
Bew. organisatie: 

BOK 

 Het vervangen bestrating doorgangsroute Molenbrink 

Actuele activiteiten: Werkzaamheden gestart. Uitvoering verloopt erg traag. 

Besproken in ROV:  

Meer info:  

 

Aanleg Waanzinnige Waldecktuin 
Wijk: Nieuw 

Waldeck 

Bew. organisatie: 

Wijkberaad NW 

 

De vervuilde grond wordt afgegraven en vervangen door geschikte aarde. 

Daarna wordt het terrein ingericht volgens ontwerp. De werkzaamheden 

moeten eind 2018 zijn afgerond. 

Update mei 2019: de inrichting van de locatie is nagenoeg klaar. Het gras 

is ingezaaid en groeit. Op 9 mei is door stadsdeelwet-houder Rachid 

Guernaoui een Gulden Klinker intestaat. Een datum voor de officiële 

opening is nog niet bekend. 

Actuele activiteiten: De inrichting van de locatie in nagenoeg klaar. 

Besproken in ROV: Meerdere malen ter sprake geweest. 

Meer info: www. 
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Aanleg jetstream King Olivereiland 
Wijk: Nieuw 

Waldeck 

Bew. organisatie: 

Wijkberaad NW 

Actuele activiteiten: 

Vanaf 2014 ligt er al een plan om de doorstroomsnelheid van het water 

rond het King Olivereiland te verbeteren. Dit door grote vis- en 

vogelsterfte in 2010 wegens aangetoonde tekortkomingen in de 

waterkwaliteit. Uiteindelijk zouden de werkzaamheden starten in april 

2018. Dit is niet gebeurd om onduidelijke redenen en mede omdat de 

waterverbeterende maatregelen gecombineerd zouden moeten worden met 

een andere inrichting van de speelplek te plaatse en vervanging van de 

stappaaltjes in de oversteek van het water. Gemeente zegt er mee bezig te 

zijn. 

Besproken in ROV: Meerdere malen ter sprake geweest. 

Meer info: www. 

 

Tuincentrum Hanenburg 
Wijk: Nieuw 

Waldeck 

Bew. organisatie: 

Wijkberaad NW 

Actuele activiteiten: Nieuwbouw en parkeren is nog in onderzoek (PUK procedure) 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Ontmoetingskerk Wijk:  
Bew. organisatie: 

 

Actuele activiteiten: Nog geen actualiteiten te melden.  

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Herinrichting Alberdastraat Wijk:  
Bew. organisatie: 

 

Actuele activiteiten: Over dit plan een inloopavond is georganiseerd 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Invoering parkeerregeling Wijk: Houtwijk 
Bew. organisatie: 

WB Houtwijk 

 

Invoering van een parkeerregeling in Leyenburg, verhoging van 

parkeertarieven op het Hagaziekenhuis en verdichting van de staat 

(meer inwoners per km2 dus meer auto’s) heeft geleid tot schaarste 

in de Mensenrechtenbuurt. Daar werd een parkeerregeling ingevoerd 

in 2015/2016. Het gevolg is dat er een waterbedeffect heeft 

plaatsgevonden, met schaarste aan parkeerplaatsen in de 

Architectenbuurt. 

Actuele activiteiten: 

Gemeente heeft na een aantal keer overleggen met betrokken 

bewoners uit Architectenbuurt voorgesteld; invoering van betaald 

parkeren van 12:00 uur tot 24:00 uur, tijdsspanne is gelijkgesteld aan 

overige gebieden met parkeerregeling rondom Haga-ziekenhuis. 

Het eerste deel is ingevoerd. Wanneer het tweede deel wordt 

ingevoerd, is nog niet bekend. 

Vragen/pijnpunten/Advies 
WB staat achter het voorstel, want huidige negatieve waterbedeffect 

met gebrek aan parkeerplaatsen door gratis parkeerders zal uit dit 

gebied verdwijnen. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 
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Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Verplaatsing Bussluis Wijk: Houtwijk 

Bew. organisatie: 

WB Houtwijk 

 

 
Locatie: Escamplaan ter hoogte van ziekenhuis en Albert Schweitzerlaan. 

Het doel is tegengaan van sluipverkeer en het bereikbaar houden van 

bestemmingsverkeer. 

Actuele activiteiten: 

Geplande verplaatsing vindt plaats november 2019.  

Albert Schweitzerlaan wordt naar verwachting in 2020 afgesloten. 

Bewoners zijn in november gehoord tijdens bewonersavond en suggesties 

zijn overgenomen.  
Bij het ziekenhuis (aansluiting Escamplaan, A. Schweitzerlaan) 

wordt de bussluis in november 2019 afgesloten. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Transformatie Azivo/Vredesteingebouw Wijk: Houtwijk 
Bew. organisatie: 

WB Houtwijk 

 

Pand staat leeg en verloedert, stadsdeelkantoor en wijkberaad 

trekken samen op om dat tegen te gaan. Met hulp van eigenaar 

is onkruid verwijderd en muurschildering aangebracht. Ook 

een lamp geplaatst waardoor het minder eng wordt. 

Actuele activiteiten: 

Eigenaar Van der Vorm heeft omgevingsvergunning 

aangevraagd. Architect Ed van de Wetering zal na toekenning 

een informatieavond aanbieden aan omwonenden. 9 januari 

2019 heeft de Welstandscommissie zich over het ontwerp 

gebogen en de eigenaar verzocht aanpassingen door te 

voeren. 

3 april het plan opnieuw bij de Welstand is besproken. 

Waardering voor het plan als geheel, maar op details 

moeten aanpassingen gedaan worden om de 

architectonische kwaliteit ervan te versterken. 

De jetstream wordt niet aangelegd. Om de kwaliteit van 

het water te verbeteren, zal een andere weg ingeslagen 

moeten worden richting het Hoogheemraadschap. 

 
De beginselaanvraag is ingediend voor de bouw van 65 

woningen alsmede een ruimte voor de buurt. In vervolg daarop 

wordt de bouwvergunning aangevraagd 

Besproken in ROV:  

Vragen/pijnpunten/Advies 

Afgekeurde tekening zag er goed uit. Hopelijk wordt de 

nieuwe tekening mooier. Het parkeerterrein is efficiënt 

volgetekend met parkeerplaatsen (en ook een aardig stukje 

groen). Het aantal parkeerplaatsen is minder dan het 

aantal appartementen. Zal de parkeerdruk op de wijk 

verder toenemen? 

Meer info: www. 
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Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Herinrichting Houtwijk (opmaat 

residentiekwaliteit) 
Wijk: Houtwijk 

Bew. organisatie: 

WB Houtwijk 

Actuele activiteiten: 
Gemeenteraad heeft motie van Chris van der Helm aangenomen om 

de planning van de herinrichting al in 2019 op te starten (een jaar 

eerder dan voorgesteld door het college) 

Besproken in ROV:  

Vragen/pijnpunten/Advies 

€10 miljoen voor 4 wijken voor de komende 3 jaar. Dat is gemiddeld 

€2,5 miljoen voor Houtwijk, Kraayenstein heeft €7.5 miljoen gekost. 

Het was er slechter aan toe dan Houtwijk, maar Houtwijk is 4x 

groter. Volledige herinrichting van Houtwijk (geheel nieuwe 

bestrating) zou €42 miljoen kosten (gebaseerd op 

herinrichtingskosten prijs/m2. Met 2,5 miljoen is het dus mogelijk 

om 6% van Houtwijk volledig op te knappen. Is dit voldoende voor 

het upgraden van Houtwijk naar residentiekwaliteit? 

Meer info: www. 

 

Invulling Connexxion terrein Wijk: Houtwijk 
Bew. organisatie: 

WB Houtwijk 

 

Het gebied is verkocht aan Schouten die het weer heeft 

doorverkocht aan BPD. Het bestemmingsplan is nog “Bedrijven”. 

BPD gebruikt het eerdere schetsontwerp van Schouten als 

onderlegger. Het studeren op de locatie is vooral toegespitst op 

hoeveel m2 bedrijfsterrein er terug moet komen. Het economisch 

beleid van de gemeente wil vooral meer kleinschalige 

bedrijfsruimte voor starters, éénpitters en zzp-ers. 

De eigenaar wil graag meer woningen. 

 

Actuele activiteiten: 
de discussie over de verhouding tussen wonen en werken (hoeveel 

m2 bedrijfsterrein er terug moet komen) is nog gaande. 

Besproken in ROV:  

Vragen/pijnpunten/Advies 

Een invulling bestaande uit een combinatie van wonen en werken 

lijkt voor de hand liggend. 

Let bij eventuele (hoog)bouw op bezonning van tuintjes bewoners 

Laan van Vredestein. Net voldoen aan de wettelijke norm (2 uur 

zonlicht per dag), zal groot bederf van woongenot  betekenen. 

Graag ook levensloopbestendige woningen. 

Meer info: www. 
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Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Invulling Oude Haagweg 4-32 
Wijk: 

Houtwijk 

Bew. 

organisatie: 

WB Houtwijk 

 

 

Actuele activiteiten: 

De afdeling Economie van de gemeente Den 

Haag stelt als voorwaarde, dat op de locatie 

een bepaald aantal m2 bedrijfsruimte moet 

worden gerealiseerd. Hoeveel dat precies 

moet zijn, wordt nog berekend en vervolgens 

wordt dit voorgelegd aan de Raad. 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 

Paviljoen op de weide naast de Molen 
Wijk:  

Kraayenstein 

Bew. organisatie: 

WB Houtwijk en 

Kraayenstein 

 

• Stichting Erfgoedpark Loosduinen beoogt versterking  

   van de sociaal-culturele functie van het Erfgoedpark met  

   molen, museum en Abdijkerk - als ook de recreatieve  

   werking van de natuurspeeltuin en het historisch vaarwater.   

• Een paviljoen/orangerie restaurant op de weide naast  

  de molen zorgt voor een positieve wisselwerking tussen  

  de Loosduinse bewoners en dit unieke erfgoedgebied. 

  Kan tevens dienst doen als tref- en informatiepunt voor 

  lopende en komende activiteiten op/rond het Erfgoedpark 

Actuele activiteiten: 

1. Randvoorwaarden opstellen voor een toekomstige exploitant, 

overeenkomstig de waarborgende doelstellingen van de 

Stichting.  

2. Plan opstellen voor een overeenkomst met de gemeente (eigenaar 

van de grond) om een paviljoen te ontwikkelen met 

inachtneming van de randvoorwaarden van de Stichting. 

3. Structureel overleg onderhouden met de gemeente op  

het DSO-dossier ‘Paviljoen – Hof van Loosduinen’.  

Pitch formuleren om een horeca investeerder/exploitant  

te interesseren voor partnerschap. 
 

Stadsbeheer buigt zich momenteel over vraag of de weide naast 

de molen kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, 

omdat in principe ‘alles wat groen is, groen moet blijven’. 

Besproken in ROV:  

Vragen/pijnpunten/Advies 
Bewonersvragen zijn gerelateerd aan mogelijk extra parkeerdruk en 

minder speelmogelijkheden. 

Meer info: www. 

 


