Notulen ROV- vergadering
Dinsdag 21-09-2021
Locatie: Stadsdeelkantoor Loosduinen
Aanwezig: dhr. W. van Elst, voorzitter, , dhr. J. Hofker, dhr. R Meesters, dhr. F. Helvestein,
dhr.Zwarts, dhr. D. Smit, dhr. E. van Baarsel en mw. N van Spronsen, managementassistent, SDK/CL.
Afwezig: dhr. R.Vrolijk, Dhr. W Bianchi, dhr. H de Valk. Dhr. P Vialle, dhr.K. Oudshoorn, dhr. J.
Janssen, dhr. M den. Exter en mevr. M van den Hoek.
1. Opening
De voorzitter, dhr. 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. Eric van Baarsel presenteert voortgang Herontwikkeling Kijkduin en EEF.
De presentatie is gedeeld per mail. In de presentatie komen een aantal zaken aanbod:
 Hertontwikkeling Kijkduin
 Actiepunten openbare ruimte
 EEF
 Prijsvraag bewoners idee.
Herontwikkeling kijkduin: toelichting tekeningen:
- appartementen fase 1 zijn afgerond ( geel)
- appartementen fase 2 zijn nu in aanbouw ( groen)
- appartementen fase 3 moeten nog van start gaan, extra kraan zal worden geplaatst
Opening van het winkelcentrum was 1 juli 2021, Wethouder was aanwezig. Het verloop van
winkeliers is helaas nu al groot, dit was door komst van de grote bedrijven.
EEF: entree en fietsenstalling
Er is op dit moment 1 rijstrook. Dit zorgt voor file en verkeersopstoppingen bij drukke dagen.
Bewoners kunnen hun betaalde parkeerplek niet bereiken zonder in de file te staan. Er zijn 650
parkeerplekken voor bewoners en bezoekers, 350 voor hotelgasten. De ingang van de parkeergarage
zal moeten worden uitgebreid. Brief is verstuurd naar Burgemeesters en Wethouders. De ingang van
de garage was op grond van hotel dit is nu gewijzigd. Er zijn 200-400 plekken voor fietsen. Voor
scooters is geen plek in de garage, deze kunnen op aangewezen plekken worden gestald, dat zijn er
zo’n 50 wat op goede dagen te weinig zal zijn.
Het laden en lossen ter bevoorrading van de winkels gebeurt ondergronds.
Grond BOHA( eigendom hotel): hoogteverschillen zullen worden aangepast door middel van
hellingbanen. Het plein zal moeten worden ingericht en ook daar zal een brief over worden verstuurd
naar Burg. & Weth.
Actiepunten EEF:
- groenonderhoud openbare ruimte
- kop Kijkduinsestraat is een onveilige situatie, voorrangsproblematiek, onduidelijk weggedeelte.
- Het Ei: fietsers gebruiken de openbare weg i.p.v. het fietspad. Situatie zal niet worden
gewijzigd maar is een punt van aandacht
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Prijsvraag bewoners idee:
Er zijn 50 inzendingen ontvangen. Er zal nu worden bekeken welk idee in aanmerking komt om
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Wanneer de selectie heeft plaatsgevonden zal er gestemd
worden op de overgebleven ideeën.
Vragen naar aanleiding presentatie:
- Archeologische vondsten? Niet bij Bouwput Kijkduin wel op de zandmotor en Ockenburgh
- Bij plaatsen helling fietsenstalling wordt dan het plafond niet te laag? Dit is iet het geval.
- Plannen hotel; omgevingsvergunning is voor een deel aangevraagd. Er is nog geen zicht op
start van de werkzaamheden
4. Notulen vorige vergadering:
Goedgekeurd en blijft ongewijzigd.
5 . Voortgangslijst in bijlage.
Deze heeft vertraging opgelopen omdat Nicky de updates van de wijkberaden nog niet heeft
ontvangen.
6. Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties
KOM Loosduinen:
 Tramhalte burg. Hovylaan is aangepast.
 Loosduinse Hoofdplein: Markt zal worden gedraaid en boom met bankje zal worden geplaatst
 Openbaarvervoer in Vroondaal: zal wederom worden besproken in een CL vergadering
Notenbuurt:
Renovatie van woningen op het Notenplein: de renovatie is bijna gereed
Houtwijk:
 Komen de 4 invaliden parkeerplekken nog terug? Dave vraagt dit na.
 Railing bij de brug aanbrengen
Bohemen-Waldeck-Kijkduin:
 Kijkduin binnen; in de afrondingsfase. Puinduinen/ schelpenpaden moeten nog worden
aangepakt. Ook de begroeiing moet worden aangepakt.
 Er zullen 2 flats met sociale huurwoningen worden gebouw.
 Wingsterrein is omgebouwd tot park.
 Haagse Beek; de groenstrook zal worden opgeknapt
 Bomen Sportlaan zullen worden verplaatst
 Machiel Vrijenhoeklaan: sinds de weg in opgeknapt wordt er nog steeds te hard gereden. Er zal
een matrix bord komen te staan met de maximale snelheid die gereden mag worden en wanneer
dit niet voldoende helpt zullen er verkeersdrempels worden aangebracht
.
7. Sluiting
Met dank voor de inbreng wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. De volgende vergadering
vindt plaats op: 2 november.
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