Notulen ROV- vergadering
Dinsdag 2-11-2021
Locatie Henneberg, 1e etage

Aanwezig:

Dhr. W. van Elst (voorzitter), mevr. N. van Spronsen (CL/ STD), dhr. D. Smit
(SDK), dhr. R. Zwarts(SDK), dhr. W. Bianchi (Fietsbond), dhr. J. Janssen
(Kraayenstein), dhr. R. Meesters (Houtwijk), dhr. K. Oudshoorn (Kom
Loosduinen), dhr. H. v.d. Muijsenberg (SBK) en dhr. P. Viallé (Notenbuurt)

1. Opening
De voorzitter, dhr. W. van Elst, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Manier van vergaderen binnen ROV
 Hoe kan er effectiever worden vergaderd. Wouter geeft aan dat hij op locatie in de
verschillende wijken van Loosduinen de vergadering wil gaan houden. Dit om de
wijken meer te betrekken bij ROV.
 Waarom worden er zaken in CL besproken die wellicht in ROV thuishoren,
Krachtverlies van de ROV? Besloten is dat ROV voorbereidend is voor CL en dat CL
moet accorderen.
 Terugkoppeling op actiepunten of mail verkeer is wenselijk.
Besloten is dat ROV-vergaderingen vanaf 1 januari 2022 op locatie zullen gaan plaatsvinden,
Dat houdt in dat iedere wijk de ROV-vergadering zal huisvesten. De eerste vergadering zal
plaatsvinden in Houtwijk. De bedoeling is dat de wijk waar de ROV leden te gast zijn een
korte (max 15 minuten durende) presentatie kan geven en de andere ROV-leden op de hoogte
stelt van zaken die spelen in de wijk die van belang kunnen zijn voor ROV. De standaard
agendapunten blijven van kracht.
Mededelingen vanuit het stadsdeel
- Loosduinse Hof is eind november gereed. Ook de parkeerplaatsen en de toegang is
dan afgerond.
- Glenn Millerhof is een 30 km zone geworden. Dhr. D. Smit heeft onderzoek laten
uitvoeren om te kijken of Staedion medewerking wil verlenen. Als voorwaarde is
gesteld dat de parkeerplaatsen van Staedion openbaar moeten worden.

4.

Doorbraakplan
Loosduinen was zeer goed vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. Er is duidelijk naar voren
gekomen dat Loosduinen zeer veel zorginstellingen en opvanglocaties telt, in totaal 68. In
2021 zal er geen extra opvang worden gezocht voor de 1300 plekken die nog moeten worden
vervuld. Onduidelijk is of Loosduinen in 2022 buiten schot zal blijven. Advies is om alert te
zijn en te blijven.

Datum
2-11-21

Actiepunt
Ingekomen post: dhr. K Oudshoorn wil graag
weten waarom niet iedereen de bewonersbrief
m.b.t. bet bestemmingsplan Waldeck heeft
ontvangen.

2-11-21

Notulen en agenda uiterlijk 10 dagen voor de
nieuwe vergadering versturen aan de leden
EEF-presentatie van Eric van Baarsel delen met
ROV leden
Inzage afspraken Gamma locatie (Michel
Rogier) dat is iets waar dhr. P Vialle zelf
achteraan zou kunnen gaan.
Geparkeerde auto’s die te koop worden gezet.
Advies Dave Smit om handhaving hierop aan
te attenderen. Naar voren is gekomen in de CLvergadering van 9-11-21 dat deze auto’s in dit
gebied geparkeerd mogen staan en te koop
mogen worden aangeboden. Binnen het APVgebied mag dit niet maar de straten waar dhr. R
Meesters het over heeft vallen buiten dit
gebied.
Voortgangslijst op de CL-website plaatsen.
Nicky wacht nog op input van wijken.
Input ROV leden wie van welk wijkberaad is
en wie de leden zijn. Nicky wil graag haar werk
goed en secuur doen maar heeft wel de juiste
informatie nodig. Nogmaals het verzoek om de
gevraagde gegevens te verstrekken
Bewonersbrieven doorsturen naar de
wijkberaden. N.v.S. zal iedere inkomende brief
delen met WB. Graag de juiste mailadressen en
leden doorgeven aan N.v.S
Presentielijst aanmaken
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Eigenaar
N.v.S zal P.
Wijsman en
dhr. M el
Boumeshouli
om opheldering vragen
N.v.S.

Gereed
15-11-21
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Dhr. P Vialle
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