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Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer  

van de Commissie Loosduinen van dinsdag 11 juni 2013 
 
 

Aanwezig: 
Dhr W.van Elst (voorzitter), mw I. Weijs (portefeuillehouder), dhr J. Hofker (Walboduin),  
dhr C. Gans (Kom Loosduinen), dhr H. de Valk (Nieuw-Waldeck), mw L. Westerduin 
(Houtwijk), dhr L.J. Hofman (Kraaijestein), dhr M. Schoon (stadsdeel Loosduinen/tevens 
vervanger van dhr J. Meijer) en mw Y. Bouman (verslag). 
Afwezig met kennisgeving: dhr A.J. Rooseboom (Notenbuurt). 
Gasten: mw. Petra Brekelmans en mw. Yvonne Hereijgers (Buitenplaatsockenburgh). 
___________________________________________________________________________ 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
Enkele mededelingen: 
* 6 juli a.s. om 13.00 uur wordt er een nieuw monument onthuld op de Wijndaelerweg. Het 
gaat over de vlieghistorie van Ockenburgh. Het heet nu nog Deltastrip maar misschien gaat 
het nog een andere naam krijgen. 
* Volgende week zal de heer J. Tokkie (DSO), aanwezig zijn bij het volgende DB overleg. 
* Er is een up-grading nodig voor de Visie Loosduinse Vaart. Wie wil hieraan deelnemen? 
* Het activiteitenplan voor 2014 moet vóór 1 oktober 2013 worden ingediend. 
* De woontoren op het de Savornin Lohmanplein zal deze zomer worden gestript. De 
sloopvergunning wordt aangevraagd. 
* Nieuwe punten voor de voortgangslijst DB doorgeven aan Elly. 
* Portefeuillehouder mw. I. Weijs wil de portefeuille graag doorgeven. Zij vraagt of er 
geïnteresseerden voor deze functie zijn? Zelf vervangt zij mevrouw Helen Franssen en wordt 
de nieuwe secretaris. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda is vastgesteld en goedgekeurd. 
 
3. Presentatie plannen voor Landhuis Ockenburgh 
    Door mw. P. Brekelmans 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Brekelmans. Mevrouw Brekelmans legt door 
middel van een powerpoint presentatie de plannen uit die er zijn voor het Landhuis 
Ockenburgh. In februari 2013 stond de rem op de plannen/uitvoering voor het Landhuis. Er is 
veel groen/sport, plaats voor cultuur & natuur, alles kan men er samen brengen. Begin 
februari is er contact opgenomen met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Er moet veel aan 
Landhuis Ockenburgh gebeuren. Er moeten partijen bij elkaar gezocht worden die belang 
hebben bij het groen. Ockenburgh kan samen met het restaurant worden opgefleurd. De 
plannen om het in orde te maken moeten nu gerealiseerd worden. De gemeente is de eigenaar 
van het Landhuis Ockenburgh. Zij willen 1 investeerder voor dit project. Met ground-funding 
(geld van de burgers) moet het herstel van het Landhuis Ockenburgh waargemaakt kunnen 
worden. De golf-club wil ook in dit project mee participeren. In Loosduinen ontbreekt een 
podium klein kunst. In dit Landhuis kan een podium gecreëerd worden voor muzikanten in 
Loosduinen. Er kan een pluk-tuin op het landgoed worden gerealiseerd, evenals een 
beeldentuin (Ockenburgse Bos). Er zijn veel mogelijkheden te realiseren. Deze locatie moet 
een ontmoetingsplek worden die alles verbindt. 
Op 15 september 2013 zal er een muzikale picknick in Ockenburgh park worden gehouden.  
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Vraag: Horeca gelegenheid (Chalet Ockenburgh/theehuis) wat gaat daar mee gebeuren? 
Daar moet nog mee gesproken worden over de ontwikkelingen, en is nu nog niet betrokken 
bij dit project. 
 
Vraag: Moet er een horecagelegenheid komen in Landhuis Ockenburgh? 
Ja, er moet geld binnen komen om alles draaiende te houden. 
Er is al met een partij gesproken over de plannen. De gemeente weet hiervan! 
 
Vraag: Gaat de gemeente hier nog geld insteken? 
Ja. 
 
Vraag: Is Roompot geïnteresseerd? Is er een bouw verbod op dit gebied? 
Roompot komt niet voor op de lijst. Het plan is binnen het huidige bestemmingsplan met zo 
weinig mogelijk middelen iets leuks te maken van het Landhuis Ockenburgh. 
 
Er is een idee op tafel gekomen om alle werkloze Loosduiners te laten meehelpen met het 
opknappen van dit Landhuis Ockenburgh. 
 
Sinds 10 juni 2013 is er een website geopend van deze projectgroep. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Brekelmans voor haar presentatie. De projectgroep ROV zal 
een positief advies afgeven aan de C.L. over dit project. 
 
Ook deelt mevrouw Brekelmans mee dat zij de beheerder is van: The Hungry Mind. Dit is een 
Community & Activity Centre/Buurthuis van de Toekomst. Het bestaat inmiddels 3 jaar en is 
financieel onafhankelijk. Het is te vinden in de oude voetbalclub op het adres: Sportpark 
Ockenburgh, Wijndaelerweg, 9a, 2554 BZ Den Haag.  
 
De voorzitter bedankt mevrouw Brekelmans voor de presentatie. 
 
4. Notitie Kijkduin Infra 
De heer Hofker geeft tekst en uitleg over de Notitie werkgroep Kijkduin-Infra dd. 15-4-2013 
(reeds in het bezit van de projectgroep). 
Dit stuk zal naar de CL worden doorgestuurd. 
 
5. Vaststellen concept-verslag van 23 april 2013 
Blz. 1, Gasten: de heer Santokkie = de heer J. Tokkie 
Blz. 2, 1e zin: bereidt = bereid. 
Blz. 2, Dhr. Harry Namens = Dhr. Harry Noumens. 
 
6. Rondvraag 
* mw. Westerduin (Houtwijk): de presentatie van het bestemmingsplan mag namens de CL 
door de heer R. Meesters worden gedaan (hierdoor ontstaat een dubbele spreektijd). 
* dhr. Hofker (Walboduin): de speeltuin Meer & Bos is vernieuwd en opengesteld. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Besluiten                                                                                        Aktie 
 Opvragen powerpoint presentatie bij mevrouw Brekelmans      Voorzitter 


