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Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke Ordening en 

Verkeer van de Commissie Loosduinen van dinsdag 28 januari 2014 

 

Aanwezig: 

Dhr W.van Elst (voorzitter), mw I. Weijs (portefeuillehouder), dhr J. Hofker (Walboduin),  

dhr H. van den Muijsenberg (Walboduin), mw L. Gordijn (Houtwijk), dhr. A. Hakemulder (Houtwijk) dhr 

L.J. Hofman (Kraayenstein), dhr A.J. Rooseboom, (Notenbuurt),  

mw. J. van der Kooij (Kom Loosduinen), dhr M. Schoon (Gemeente/DPZ), dhr H. de Valk (Nieuw-

Waldeck) en mw Y. Bouman (verslag). 

Afwezig met kennisgeving: - 

Gast: Dhr. Arjen van der Burg (SBK), mw P. Storm (Kom Loosduinen), en dhr. W. Bianchi (Fietsersbond). 

 

1. Opening en mededelingen. 

De heer Van Elst opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Vaststelling agenda 

Punt 5 vervalt. De agenda is goedgekeurd. 

 

3. Vaststellen concept-verslag van 19 november 2013 

De wijzigingen in het verslag van 24 september 2013 zijn aangepast. 

 

De wijzigingen in het verslag van 19 november 2013 zijn: 

Blz. 1, Power-Point Presentatie van de heer Van der Burg (SBK) 9
e
 zin: rijkwijdte = reikwijdte. 

Blz. 2, punt 6. * mw. Weijs: 

- Het secretariaat straatnaamgeving: nieuwe straatnamen geven? = het gebied in Houtwijk. 

 

4. Vroondaal 

Namens de CL is er een zienswijze Bestemmingsplan Madestein-Vroondaal ingediend voor Vroondaal, 

geconformeerd met de zienswijze die Vroondaal heeft aangegeven (zie brief 

dd. 11 januari 2014 aan de Gemeente Den Haag). Het bestemmingsplan (inclusief Madestein) reikt tot aan 

de Lozerlaan. Op de Lozerlaan zal extra hoogbouw gebouwd worden, wat de CL in het bestemmingsplan 

beslist onacceptabel vindt. In het bestemmingsplan is ook een verzoek om opheldering gedaan v.w.b. de 

particuliere woningbouw (200-400 woningen) voor Parnassia, (Monsterseweg nabij de Oorberlaan en in de 

nabijheid van Vroondaal). 

Langs de Lozerlaan loopt een groenstrook (ongeveer 30 á 40 meter breed), wat is dit? Het staat niet in de 

legenda aangegeven. 

 

5. Loosduinse Vaart 

Eind deze week wordt de flyer up-tot-date gemaakt over de Loosduinse Vaart, daarna gaat dit door naar de 

CL. De visie over de oude Loosduinse Vaart blijft bestaan. 

 

6. Kijkduin   

    Indienen en bespreken zienswijze bestemmingsplan 

    Kijkduin-Ockenburgh en MER 

 

N.a.v. de brief dd. 29 januari 2014 aan de Gemeenteraad, ingediend door SBK en BWK. 

Betreft: Zienswijze op het concept van het ontwerp-Bestemmingsplan en MER Kijkduin-Ockenburgh 

 

De heer v/d Burg bedankt de Commissie dat hij bij deze vergadering aanwezig mag zijn. 

De Commissie Loosduinen kan ook nog een zienswijze indienen, vóór 30 januari 2014.  

 

Het blijft zinvol dat er in Kijkduin vernieuwing gaat plaatsvinden. Het huidige bestemmingsplan dateert van 

1963 en is nog steeds geldig. 
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Voor het stadsdeel Loosduinen zijn de belangrijkste punten in het ontwerp-Bestemmingsplan: 

 

Verkeer en geluid: De verlengde A4 bezorgt de Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat meer verkeer. Door 

nieuwbouw aan de Kijkduinsestraat/Machiel Vrijenhoeklaan neemt de verkeersdruk flink toe. De 

maatregelen (geluidhinder) worden gebaseerd op de nieuwbouw (stil asfalt). 

Er moet duidelijkheid komen welke maatregelen er getroffen moeten gaan worden en dat ze ook uitgevoerd 

worden. 

 

Parkeren: Het betaald parkeren in de openbare ruimte moet zoveel mogelijk worden weghouden, daarom 

mag de parkeerdruk niet te hoog oplopen. In het bestemmingsplan lijken in het gebied 

Wijndaelerduin/Wijndaelerweg achter het tankstation honderden plaatsen te kunnen verdwijnen. Achter 

serviceflat Hagheduyn komen er geen extra parkeerplaatsen. Over de vele honderden andere parkeerplaatsen 

is ook onduidelijkheid, zoals de grote parkeerplaats aan de Machiel vrijenhoeklaan die voor het 

strandbezoek op topdagen belangrijk is. 

 

De wijzigingsbevoegdheden: Het plan bevat veel wijzigingsbevoegdheden voor B&W, niet voor de Raad. 

Het gaat om honderden woningen. De Raad zegt legt in het bestemmingsplan alleen de kaders vast (aantal 

woningen, locatie, hoogte). Het risico is dat er in deze economische crisis door B&W met uitgeklede 

plannen (b.v. zonder ondergronds parkeren) genoegen wordt genomen en dat de middelen voor flinke 

verbetering van de openbare ruimte zullen ontbreken. Door woningbouw via een wijzigingsbevoegdheid te 

regelen hebben bewoners daar bijna geen invloed meer op. Alleen als een intiatiefnemer iets anders wil moet 

B&W terug naar de Raad. . 

 

 

7. Bestemmingsplannen en wijkgrenzen 

Hier is nog steeds onduidelijkheid over. Als een wijk een bestemmingsplan krijgt, moet men goed kijken of 

het binnen het werkgebied valt. 

* Op de site www.overheid.nl staat het actuele nieuws. 

* Bestemmingsplannen, wijken, bewonersorganisaties op de web-site van de Commissie Loosduinen 

plaatsen. 

* Hoe veilig is mijn wijk op de web-site van de Commissie Loosduinen plaatsen 

 

8. WVTTK 

* Dhr. Rooseboom (Notenbuurt): 

- Op 21 februari 2014 ligt het bestemmingsplan Rozenburg bij de Raad van State. 

* Mw. Weijs (Portefeuillehouder): 

- Worden er flats gebouwd bij de Wijndaelerstraat? 

* Dhr. Hofker (Walboduin):  
- Geeft een toelichting op de brief aan het college van 19-1-2014. ROV ondersteunt het verhaal, het is een 

goed geschreven stuk. 

 

9. Rondvraag 

- 

 

10. Sluiting 

De heer Van Elst sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

Afspraken:         Aktie 

* Bestemmingsplannen, wijken, bewonersorganisaties   Voorzitter 

   op de web-site van de Commissie Loosduinen plaatsen. 

* Hoe veilig is mijn wijk op de web-site van de Commissie  Voorzitter 

   Loosduinen plaatsen. 

 


