
Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer van 
dinsdag 18 september 2012 

  
  
Aanwezig: De heer H. de Valk (Nieuw-Waldeck), De heer J. Hofker (BWK), De heer R. Meesters 
(Houtwijk), De heer J. van den Muijsenberg (Bohemen/Waldeck/Kijkduin), De heer A. Rooseboom 
(Notenbuurt), Mevrouw I. Weijs (Portefeuillehouder). 
Afwezig met kennisgeving: De heer L.J. Hofman (Kraayesteijn). 
Afwezig zonder kennisgeving: De heer C. Gans (Kom Loosduinen), en de heer J. Meijer 
stadsdeelkantoor Loosduinen. 
Voorzitter: De heer W. van Elst. 
Verslag: Mevrouw Y. Bouman. 
  
1. Opening / Mededelingen 
 
De heer Van Elst opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
  
- Informatie over Kijkduinbad is naar de CL gegaan. 
- Harry Bovenlander heeft m.i.v. oktober een andere functie. Hij wordt Europees Coördinator 

Subsidies. 
- Zijn vervangers worden Mevrouw Hanneke Schippers (Segbroek) en De heer Harm van 

Benthem en De heer Sander Klijnstra. In de 1e CL vergadering komen Hanneke en Harm 
kennismaken. 

 
 
2. Vaststelling agenda 
    Geen wijzigingen. 
  
3. Verslag van 12 juni 2012 
* Verslag van 24 april 2012 – Raad van State/Windmolenpark is van de baan. 
   Scheveningen-Buiten is afgewezen. 
* Convenant Ringweg – waarom vasthouden aan ongelijkvloerse kruising? 
* Van de Projectgroep Zuid-West: zin laatste regel eruit. 
* Bij 4. Rondvraag g) – is niet van toepassing. 
* De heer J. van den Muijsenberg was wel aanwezig. 
  
4. Voortgangslijst 
Het DB van de Commissie Loosduinen verzoekt de wijken om tekst aan te leveren voor de 
voortgangslijst, daar zij als eerste op de hoogte zijn van zaken in hun wijk.  
Zie verder punten 5, 6, 7 en 8. 
 
5. Landgoed Ockenburgh 
- Wel nadenken over de ontwikkeling, maar voor nu even afwachten. Tot eind oktober is het 

wachten op de uitspraak Raad van State. 
- 8 September 2012 is er een 3-D presentatie geweest over de nieuwbouw van Landgoed 

Ockenburgh. 
- 19 September 2012 is er een vergadering over Ockenburgh-plan. 
- De NOVA-projectgroep wil een hotel neerzetten, maar in kleine opzet. 
- Raad van State – per 1 oktober 2012 gaat er een nieuwe wet in, inzake Ruimtelijke Ordening. 
- Stichting Duinbehoud/Westduin heeft bezwaar ingediend bij de Raad van State. 
- 11 Oktober 2012 is er een vergadering in het Provinciehuis, n.a.v. de Stichting Bomen. Een 

ieder is welkom. 
 



- Het Zuid-Hollands Landschap ondervindt geen problemen i.v.m. de bouw van hotel, daar het 
bouwperceel niet overgedragen voor beheer aan het Zuid-Hollands landschap.Een nieuwe 
ontwikkeling v.w.b. het Landgoed moet kunnen, maar wel in goede harmonie. Opknappen van 
het monumentale pand moet zo snel mogelijk gebeuren, hier moet wel zorgvuldig mee worden 
omgegaan. Het plan van aanpak v.w.b. het Landgoed, wordt woensdag 19 september 2012, in de 
Raad van State besproken. De gemeente gaat beginnen met het veranderen van de aansluiting  
met Monsterseweg i.v.m. het hotel. 

 
6. Tramlijn 2 
De 3 wijkberaden grenzend aan de tramhaltes hebben een brief geschreven en verstuurd naar DSO. 
 
7.  Internationale Ring 
De klankbordgroep zal geen advies uitbrengen, niet aan de stuurgroep of de Gemeenteraad. 
 
8.  Ontwikkeling diverse locaties 
 
*0804 Loosduinse Vaart 
De Projectontwikkelaar (GAMMA-locatie) wil de panden aan de Oude Haagweg slopen. Er is nog 
geen bouwplan gereed. 
Het verzoek is om de Dienst Stedelijke Ontwikkeling uit te nodigen, en hen laten vertellen wat het 
beleid is. 
 
*1104 Kantoorgebouw De Savornin Lohmanplein 
 
In de kelder komt een HEMA. Van DSO-zijde heeft men hier nog niets over gehoord. 
Thorbecketoren – Huisvesting Oudere Indische Nederlanders gaat voorlopig niet door. 
Albert Heijn gaat fors uitbreiden (formaat XL). 
 
*0601 Openbaar Vervoer 
Er is 1 extra abri geplaatst, Lisztstraat/hoek Louis Armstrongplein i.v.m. wijziging frequentie (4x 
per uur) 
  
*1201 Ontwikkelingen Vroondaal 
Er komt een bestemmingsplan over het invullen van de percelen. 
In toaal worden er +/- 2100 woningen gebouwd. Aandacht wordt geschonken aan het verkeer. 
 
*1202 Ontwikkelingen Kijkduin 
De slechte Verkeersveiligheid rondom het Atlantic Hotel is als volgt: 
Bussen/auto’s/fietsers/voetgangers lopen – rijden dwars door elkaar heen. Het Atlantic Hotel 
bereiken is erg onduidelijk. Het is daar levensgevaarlijk. Als oplossing wordt voorgesteld om 
verkeersborden neer te zetten (zonder een woud van borden te creëren), of lijnen op de weg te 
markeren. Met kleuren werken, wie waar mag rijden, zou een hoop duidelijkheid geven. 
Dit probleem graag laten uitzoeken door de SBK. 
  
*Loosduinse Hoofdplein (fontein) 
De fontein blijft bestaan, en gaat niet weg. Karsten Klein heeft helaas een klein budget om de 
fontein op te knappen. Als voorstel is gedaan, de fontein met mozaiek-tegels te beplakken op een 
meer golvende vorm zoals de sofa’s op het Arnold Spoelplein, of het metaal te zandstralen. 
Bewoners krijgen de kans om te stemmen hoe de fontein er in de toekomst, uit moet gaan zien. 
In de Bibliotheek komt een stemlijst te hangen. 
 
 



9. Rondvraag 
 
Melding van Houtwijk:  
  - het Florence Nightinggale Park heeft als voorstel een nieuw bestemmingsplan 
  - uitbreiding HAGA-ziekenhuis (voorbeeld is te zien bij de poli ingang); 
  - parkeergarage’s; 
  - 740 extra woningen. 
 Op de website: www.RuimtelijkePlannen.nl kan men het bestemmingsplan bekijken. 
 
Melding Nieuw Waldeck:  
-18 Oktober a.s. komen Karsten Klein & Ingrid Engelshoven naar Nieuw-Waldeck. Zij komen 
kennis-nemen van de plannen en initiatieven die daar leven (19.30 tot 21.30 uur). Een ieder is van 
harte welkom. 
 
  
Voor 1 oktober moet het Jaarplan worden ingeleverd, eind Oktober het Activiteitenplan bij het 
Stadsdeelkantoor. Het concept van alle wijken wordt 27 November a.s. besproken in de CL. 
  
 
Vraag: Hoe zit het activiteitenplan in elkaar? 
Er is namelijk een ongelijke verdeling v.w.b. de budgetten? Dit klopt niet. De ene wijkorganisatie 
krijgt meer budget dan de andere. Hoe kan dit?  
De vraag wordt meegenomen. 
  
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, en bedankt de aanwezigen. 
  
 


