Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer (ROV), gehouden dinsdag 25 juni 2019
aanvang 19.30 uur, locatie: de Henneberg.

Aanwezig:

dhr. W. van Elst, voorzitter, dhr. J. Hofker, BWK, dhr. F. Helvensteijn en dhr.
J. Janssen, beiden BOK, dhr. R. Meesters, WB Houtwijk, dhr. H. de Valk, dhr.
R. Sikking, beiden WB Nieuw Waldeck, mw. M. Brands, BO Notenbuurt, dhr.
T. Zaat, KOM Loosduinen, dhr. D. Smit, SDK Loosduinen, mw. O. Vrolijk,
management assistent SDK/CL en mw. M.P. van den Hoek, verslaglegging.
Genodigden: in verband met agendapunt 4, mw. F. de Hoop en mw. P. van den Broeke.
Dhr. A. Hijstek (toehoorder Groen Links).
1. Opening
De voorzitter, dhr. Van Elst, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Bianchi, Fietsersbond, dhr. Bakker,
KOM Loosduinen en dhr. Van den Muijsenberg, BWK.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de aanvulling dat wordt aangevangen met een toelichting
van de gastspreker, dhr. Sikking, over de nieuwe website www.mijnloosduinen.nl, welke
mede in verband met het wegvallen van de Loosduinse Krant in het leven is geroepen. Dhr.
Sikking licht toe, dat de nieuwe website nieuws bevat over ‘alles wat er zoal in Loosduinen te
doen is’ en is bedoeld voor verenigingen, clubs en organisaties. Op de website kunnen in de
agenda gratis activiteiten, evenementen e.d. worden geplaatst.
Voor slechts 20 euro per jaar kunnen ook bedrijven een verwijzing of een (PDF) pagina op de
nieuwe website plaatsen.
De opmaak van een PDF pagina kan worden verzorgd voor eveneens een bedrag van 20 euro.
Informatie ten behoeve van plaatsing op de website kan worden aangeleverd op emailadres
redactie@mijnloosduinen.nl. De voorzitter dankt de heer Sikking voor de toelichting, waarna
dhr. Sikking aan de aanwezigen een flyer uitreikt met nadere gegevens en informatie over de
nieuwe website.
3. Mededelingen
Geen mededelingen.
4. Mw. F. de Hoop, mw. P. van den Broeke: stand van zaken Kraayenstein-Vroondaal
De volledige digitale presentatie inzake de stand van zaken Kraayenstein – Vroondaal wordt
bij het verslag gevoegd. Actie: secretariaat CL.
Door mw. Van den Broeke, projectleider gemeente Den Haag, wordt toegelicht dat voor het
opknappen van de buitenruimte Nieuw Waldeck, Kraayenstein fase 2, Houtwijk, Mariahoeve,
door het College een totaalbudget beschikbaar is gesteld van 10 miljoen euro.
Over een optimale inzet van deze middelen zou zij graag in gesprek gaan met de bewoners,
waarbij zij ook zgn. quick wins aan de orde zou willen stellen. Daarbij kan worden gedacht
aan b.v. het optimaliseren van een bepaalde looproute door een brug over het water aan te
leggen.
Zoals bekend, zijn er reeds vele schouwen gedaan en zij zou deze graag willen aanvullen met
input van de bewoners over ‘wat er nu speelt’. Het is de intentie om dit participatietraject na
de zomer te starten, waarbij de bewoners meerdere keren in korte tijd worden gehoord.
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Opmerkingen/vragen projectgroep ROV:
- Horen van de bewoners:
 Bewonersvergaderingen benutten.
 Dhr. V.d. Valk/Nieuw Waldeck: adviseert om eerst te inventariseren wat de
bewoners precies willen bereiken (doelen vastleggen). Aan de hand daarvan kan
worden afgestemd, welke punten overeenkomen met de reeds geïnventariseerde
wensen. Nieuw Waldeck werkt met diverse werkgroepen (veiligheid, groen e.d.).
Het verdient aanbeveling om leden van deze werkgroepen te betrekken bij de
gesprekken over de aanpak van de buitenruimte.
 Dhr. Janssen/BOK: zou graag zien dat eerst wordt bepaald wat reeds is toegezegd
ten aanzien van de aanpak van de openbare ruimte. Dat dient in ieder geval te
worden gerealiseerd.
In september a.s. wordt door de bewonersorganisatie Kraayenstein een enquête
uitgezet, met behulp van studenten van de afdeling Communicatie van het Maris
College. De uitkomst daarvan kan ook worden benut bij het bepalen van de
wensen aangaande de aanpak van de buitenruimte.
 Dhr. Helvensteijn/Kraayenstein: de aanpak van de openbare ruimte Molenbrink is
uitgevoerd. Vooruitlopend op de aanpak zijn de bewoners persoonlijk benaderd
hetgeen heeft geleid tot sociale cohesie.
 Dhr. Meesters/Houtwijk: een team, bestaande uit tien leden, heeft in Houtwijk het
document residentiekwaliteit meerdere keren besproken en herschreven. Dit team
zou v.w.b. Houtwijk betrokken kunnen worden bij de gesprekken over de aanpak
van de buitenruimte
Naar aanleiding van het vorenstaande geeft mw. Van den Broeke aan, dat het idee haar
aanspreekt om eerst in kleinere groepen de resultaten van de onderzoeken, alsmede varianten
over de aanpak van de buitenruimte, te bespreken.
In samenspraak met deze groepen kan vervolgens worden bepaald wat in groter verband aan
de hele wijk dient te worden voorgelegd.
Mw. De Hoop deelt in aanvulling hierop mee, dat ter voorbereiding van de besprekingen kan
worden gedeeld welke onderzoeken reeds zijn uitgevoerd en wat er al aan informatie ligt. Dit
kan tijdens de besprekingen worden afgestemd met nieuwe wensen. Voorts zal ter zake een
commissiebrief worden ingebracht bij het College over de aanpak van de buitenruimte. In de
conceptbrief zijn al bepaalde punten opgenomen (toezeggingen) en de brief biedt nog ruimte
voor aanvullingen. Naar aanleiding hiervan merkt dhr. Smit op, dat hij graag zou zien dat er –
daar waar toezeggingen zijn gedaan - snel in de buitenruimte geïnvesteerd wordt. Over de
aanpak van de buitenruimte is al lange tijd gesproken en het is van belang dat het resultaat
daarvan in de wijk zichtbaar wordt.
Mw. Van den Broeke stelt dat het de intentie is om na de zomer in korte tijd een aantal keren
met de bewoners bijeen te komen, teneinde snel met de aanpak van de buitenruimte te kunnen
starten. Dit wordt dus geen langdurig proces. Mede naar aanleiding daarvan wordt vastgesteld
dat mw. Van den Broeke al is aangemeld voor deelname aan de vergaderingen van het AB in
Houtwijk en Nieuw Waldeck in de maand juli.
De komende periode zal zij contact houden met de bewonersorganisaties van Houtwijk,
Nieuw Waldeck en Kraayenstein met als doel het participatietraject, dat na de zomer van start
gaat, vorm te geven.
De voorzitter dankt vervolgens mw. Van den Broeke en Mw. De Hoop voor de toelichting,
waarna beide dames de vergadering verlaten.
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5. Stand van zaken OV – Dhr. Bianchi
Komt te vervallen (dhr. Bianchi is niet aanwezig).
6. Dhr. Smit – zaken stadsdeel
De vorige vergaderingen is een uitgebreide update gegeven over de lopende zaken aangaande
het stadsdeel. In aanvulling hierop deelt dhr. Smit mee, dat momenteel de buitenruimte in de
Verzetsheldenbuurt op residentieniveau wordt gebracht. Voorts zijn er veel 14070 meldingen
ontvangen over allerlei zaken aangaande de openbare ruimte.
De voorzitter vraagt aandacht voor het rooien van een enorm aantal Populieren, hetgeen het
aanzien van vele wijken in negatieve zin zal aantasten. Er gaan immers veel open en lege
plekken ontstaan, omdat de ervaring leert dat de gemeente slechts kleine bomen terugplaatst
en/of er in plaats van het aanplanten van een nieuwe boom, er geld in het bomenfonds wordt
gestort (heeft niet direct effect). Het rooien van de bomen baart hem dan ook zorgen, omdat
het ook schadelijk is voor het milieu. Juist grote bomen leveren een belangrijke bijdrage aan
een goede luchtkwaliteit. Dhr. Smit geeft aan dat hij niet over het groen in de stad gaat, maar
dat hij wel heeft vernomen dat de bomen te groot worden, takken laten vallen e.d.
De voorzitter stelt dat dit geen reden is om waardevolle bomen te kappen. Na de storm, welke
recent heeft plaatsgevonden, zijn er ook grote takken van Eiken gevallen. Deze mooie Eiken
worden ook niet gekapt.
Dhr. Smit deelt in reactie hierop mee dat, indien er meer dan 50 Populieren in een bepaalde
wijk gerooid gaan worden, er met de buurt gesproken zal worden over vervanging van de
bomen. Voorts wordt er alleen geld in het bomenfonds gestort als er op een bepaalde locatie
geen plek meer is voor de aanplant van nieuwe bomen. Dhr. Janssen geeft als aandachtspunt
mee, dat in het Kijkduinpark ook een groot aantal bomen is gerooid, maar dat dit op een
mooie wijze is gecompenseerd met de aanplant van duinvegetatie, duinbloemen e.d. Dhr.
Smit stelt dat ook in Kijkduin-Binnen bomen zijn gerooid en dat in de plaats daarvan een
duinlandschap terug komt (duinvallei).
7. Vaststellen verslag van 21 mei 2019
Tekstueel: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.
8. Actualiseren van de voortgangslijst
De voortgangslijst is geactualiseerd. Een opmerking van tekstuele aard is dat in de lijst
‘Kijkduinen’ dient te worden gewijzigd in ‘Kijkduin’. Actie: secretariaat.
Aanpassing halte Hovylaan tramlijn 2 (rolstoelvriendelijk maken halte): is destijds toegezegd
door wethouder Smit en deze toezegging zou door wethouder van Asten worden geverifieerd.
Wethouder Van Asten zou vervolgens aan de CL melden of, en zo ja wanneer, de halte wordt
aangepast. De voorzitter geeft ter zake aan, dat inmiddels is gebleken dat het aanpassen van
de halte niet onder de verantwoordelijkheid valt van de HTM. Een besluit daarover dient te
worden genomen door de Metropoolregio.
Molenbrink: dhr. Helvensteijn geeft een compliment aan dhr. Smit en zijn collega’s voor de
aanpak van de Molenbrink en het mooie resultaat daarvan.
Paviljoen op de weide naast de Molen: in het kader van de ontwikkeling van het paviljoen
wordt in samenspraak met de gemeente (eigenaar grond) een plan wordt opgesteld voor het
maken van een overeenkomst waarin de randvoorwaarden van de Stichting Erfgoed
Loosduinen zijn vastgelegd. Aan deze randvoorwaarden dient de nieuwe investeerder bij de
bouw van het paviljoen te voldoen. Voorts zal de gemeente onderzoeken op welke wijze de
grond kan worden uitgegeven. Een voorstel ter zake volgt.
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9.

Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties

De Notenbuurt: in verband met de parkeeroverlast in de Notenbuurt is een start gemaakt met
de inzet van het Mulderteam en Handhaving. Dhr. Smit licht daarbij toe, dat op initiatief van
wethouder van Asten is besloten om het Mulderteam in te zetten en te bezien of deze inzet
leidt tot minder parkeeroverlast in de Notenbuurt.
Mw. Brands geeft aan dat de Notenbuurt ook te kampen heeft met overlast van jongeren in de
puberleeftijd. Er zijn auto’s bekrast, ruzies op straat e.d. De overlast heeft ertoe geleid dat bij
De Harvest in de avond beveiliging wordt ingezet.
Nieuw Waldeck: a.s. zaterdag vindt een wijkfeest (met circus) in Nieuw Waldeck plaats. De
verwachting is, dat de belangstelling groot zal zijn. Voorts is de Jubileum-dag en de in dat
kader georganiseerde barbecue succesvol verlopen. Er waren ca. 300 bewoners aanwezig.
KOM Loosduinen: in de omgeving van het Cantateplein zijn Voor Welzijn, de Politie, de
gemeente en Parnassia bezig met het bevragen van de buurt en het zoeken naar oplossingen
voor het bestrijden van de overlast die wordt veroorzaakt door mensen met sociale problemen.
Over het opknappen van het pand tegenover de bibliotheek is door de gemeente toegezegd,
dat ervoor zorggedragen zou worden dat het pand wordt opgeknapt. Dit is echter nog steeds
niet gebeurd. Dhr. Smit geeft aan dat de gemeente al twee à drie jaar bezig is om de eigenaar
van het pand te bewegen om het pand op te knappen. Omdat dit nog steeds niet is gelukt heeft
de Haagse Pandenbrigade dit punt in onderzoek genomen. Actie ter zake wordt dus verwacht.
BWK: de oprichters van BIK hebben in het winkelcentrum van Kijkduin (eerste deel dat in
november wordt gesloopt) een tijdelijke ruimte in gebruik gekregen en aldaar een educatief
activiteitencentrum ingericht, genaamd De Duinkijker. Zij organiseren allerlei sportieve,
educatieve activiteiten. In november wordt het pand waar zij nu zijn gevestigd, gesloopt en zij
weten nog niet of zij vervolgens een andere plek toegewezen krijgen.
Houtwijk: bij de wijkschouw met Groep De Mos in Houtwijk is gebleken, dat een enclave in
Houtwijk te kampen heeft met vervelende zaken in sociale zin (mensen worden bedreigd).
Nader bezien wordt, hoe dit kan worden aangepakt. Ook heeft een schouw met de VVD
fractie plaatsgevonden waarbij onder meer bij de Laan van de Mensenrechten is gekeken naar
de slechte weg.
Twee weken geleden heeft de midsummer-party in Houthaghe plaatsgevonden. Deze is niet
echt succesvol verlopen, onder meer vanwege de verslechterende relatie met Houthaghe.
volgend jaar wordt getracht om de midsummer-party op een locatie in het winkelcentrum te
organiseren.
8. Sluiting
Met dank voor de inbreng, sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur.
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