Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer (ROV) gehouden dinsdag 19 november
2019, aanvang 19.30 uur, locatie: de Henneberg.

Aanwezig:

dhr. W. van Elst, voorzitter, dhr. J. Hofker, WB BWK, dhr. F. Helvensteijn, BOK,
dhr. R. Meesters, WB Houtwijk, dhr. H. de Valk, WB Nieuw Waldeck, dhr. W.
Bianchi, Fietsersbond, dhr. R. Vrolijk, SDK Loosduinen, dhr. F. van Gaans,
KOM, mw. A. Freij, (CDA), mw. O. Vrolijk, management assistent, SDK/CL,
mw. M.P. van den Hoek, verslaglegging.
Afwezig m.k.: dhr. H. van den Muijsenberg (BWK/lid DB), dhr. J. Janssen, BOK, dhr. A.
Hijstek, (GL/DH), dhr. D. Smit, SDK, Dhr. F. Appeldoorn, groenbeheerder.

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. Mededelingen
De groenbeheerder, dhr. Appeldoorn, was uitgenodigd om een toelichting te geven op het ‘groen
in Loosduinen’. Hij is echter verhinderd en zal voor de volgende vergadering worden
uitgenodigd.
Voor de overige berichten van verhindering wordt verwezen naar de aanhef van dit verslag.
4. Groen in Loosduinen
Zoals reeds afgesproken, wordt de groenbeheerder voor de volgende vergadering uitgenodigd.
Voorts zal de ‘Staat van het groen’ als vast thema op de voortgangslijst worden opgenomen,
zodat het onderhoud/aanpak van groen in alle wijken van Loosduinen bewaakt kan worden.
Actie: ROV en voorzitter.
In het kader van het onderhoud van groen wordt door de voorzitter een aantal foto’s getoond van
openbaar groen bij woongebouwen, waar de bewoners op eigen initiatief tuintjes hebben
aangelegd welke zij zelf onderhouden.
Naar aanleiding hiervan doet de vraag zich voor, of dit soort initiatieven zijn toegestaan en zo ja,
of hiervoor toestemming dient te worden gevraagd aan de groenbeheerder.
Dhr. Vrolijk deelt in reactie hierop mee, dat het aanbeveling verdient dat bewoners die een eigen
tuintje zouden willen aanleggen daarover eerst in contact treden met de groenbeheerder.
De voorzitter stelt voor de algehele procedure omtrent het aanleggen van tuintjes in openbaar
groen de volgende vergadering met de groenbeheerder te bespreken. De aanwezigen gaan
daarmee akkoord. Actie: voorzitter.
5. Openbaar Vervoer – toelichting dhr. W. Bianchi
Oversteek Escamplaan – aanpassing bus sluis: het door de bewoners ingediende verzoek om
een 30 km zone aan te wijzen ter bevordering van de veiligheid voor met name fietsers, valt niet
te herleiden uit de bezwaarschriften. De consequenties daarvan zijn dhr. Bianchi op dit moment
niet bekend.
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Hij zal echter de schriftelijke informatie over de oversteek Escamplaan en aanpassing van de bus
sluis waarover hij beschikt, doorsturen aan het CL-secretariaat zodat deze kan worden
doorgestuurd aan de projectgroep ROV. Actie: W. Bianchi.
Fietsvoorziening De Mient: de voorziening voor fietsers op De Mient wordt verbeterd.
Openbaar vervoer Vroondaal: het ontsluiten van Vroondaal met openbaar vervoer komt bij de
volgende dienstregeling weer aan de orde.
Halte Hovylaan tram 2: in de brief van wethouder Van Asten wordt een antwoord gegeven op
het verzoek van de CL tot aanpassing van de halte van tramlijn 2 en de toezegging van
voormalig wethouder Smit om de halte rolstoelvriendelijk te maken.
In de CL vergadering wordt hierop teruggekomen en wellicht ook in het overleg van de
Metropool Regio.
Buslijn 23: afgesproken wordt dat in de CL nogmaals zal worden voorgesteld om buslijn 23 het
gehele jaar door te laten rijden tot Kijkduin. Actie: projectgroep ROV.
Schaalsprong: ten aanzien van het plan om in de toekomst tramlijnen vanuit het centrum
ondergronds te laten doorrijden naar Leyenburg, dient ervoor te worden gewaakt dat dit geen
nadelige gevolgen gaat hebben voor de bestaande tramlijnen (waaronder in het bijzonder tramlijn
2).
Fietspad Kijkduinsestraat richting Madestein en fietspad tuincentrum Monsterseweg langs
Ockenburgh: dhr. Vrolijk noteert het verzoek van dhr. Hofker om te bezien of de vorenstaande
fietspaden, tweerichtingenfietspaden kunnen worden, omdat deze nu ook al in twee richtingen
worden gebruikt door spookrijders (b.v. kinderen die van en naar de ISH gaan e.d.). Actie: R.
Vrolijk.
Gevaarlijke situatie kruispunt bij Hoogvliet, gelegen tussen De Brinken en De Dalen: dhr.
Vrolijk zegt toe dat hij de gevaarlijke verkeerssituatie zal gaan bekijken. Actie: R. Vrolijk.
6. Zaken stadsdeel – Richard Vrolijk
Gedenksteen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945: in een muur van het pand van het
voormalig notariskantoor is een gedenksteen aangebracht ter nagedachtenis aan 18 burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945.
7. Vaststellen verslag van 1 oktober 2019
Tekstueel: pag. 3, laatste alinea, deze valt onder BOK, wordt geschrapt. Op pag. 4 onderhoud
Molenbrink, BOK wordt geschrapt. Pag. 5, laatste alinea, 4e zin, leze men achter Tulapad/
‘bruggetje’. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag, voor zover niet geagendeerd.
Uitvoeringsplannen 2020: door dhr. Hofker wordt in herinnering gebracht, dat het de goede
gewoonte was dat de Wijkberaden in het najaar werden geconsulteerd om input te leveren voor
de Uitvoeringsplannen van het komende jaar. Hij vindt het jammer dat deze goede gewoonte
kennelijk is verlaten.
Odko Vrolijk deelt naar aanleiding hiervan mee, dat e.e.a. inzake de Uitvoeringsplannen intern
bij het stadsdeelkantoor wordt uitgewerkt en dat de uitkomst daarvan aan de orde zal worden
gesteld in de CL.
8. Actualiseren voortgangslijst
De voortgangslijst is geactualiseerd tot en met oktober 2019. Naar aanleiding van hetgeen
vandaag wordt besproken en de nagezonden input, zal wederom een actualisatie plaatsvinden.
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Wijkberaad BWK:
Kijkduin-Bad en Kijkduin Bus-buffer: hetgeen ter zake is opgenomen in de voortgangslijst
geeft – v.w.b. BWK - geen aanleiding tot opmerkingen.
Ten aanzien van het winkelcentrum Kijkduin-Bad, waarin nu alle winkels leegstaan, deelt dhr.
Vrolijk mee dat er ongewenst publiek rondhangt en er veel wordt vernield. Derhalve zal alles op
alles worden gezet om het winkelcentrum rondom af te sluiten met hekken.
Ontwikkeling Haagse Beek: de in de voortgangslijst geplaatste foto moet worden vervangen
door een foto van de Haagse Beek. Actie: BWK/secretariaat CL. In verband met verbreding
(van een klein deel) van de Haagse Beek is een vergunning aangevraagd voor het rooien van een
aantal bomen.
Wingsterrein: er is een nieuwe projectleider aangesteld: Ronald de Groot. De gemeente heeft
besloten het clubhuis te verkopen. Potentiële kopers zijn nog steeds niet bekend. Wel bekend is
dat de Wonnebaldschool niet meer voldoet en nieuwbouw zal gaan realiseren. Omdat de school
een eigen buitenschoolse opvang (BSO) heeft, zal deze gedurende de nieuwbouw elders
ondergebracht moeten worden. Een optie is om deze tijdelijk onder te brengen in het clubhuis.
Schapenatjesduin Oost: de bouw ligt deels stil in afwachting van het landelijke rekenmodel
stikstofdepositie.
Finest of Ockenburgh en Zuiderduinen: bij Finest of Ockenburgh is bij ‘besproken in ROV’
een tekst opgenomen die verplaatst moet worden naar Zuiderduinen ‘besproken in ROV’ (betreft
het stukje ‘dhr. Hofker merkt op dat de bouw van Schouten …etc.). Actie: CL secretariaat.
Bethelkerk: de sloop van de kosterswoning en de laagbouw is uitgesteld tot na de bouwvak.
Uitbreiding ISH: is bijna gereed.
Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen: de plannen voor de puinduinen, paden en
vegetatie zijn in uitvoering.
Landgoed Meer en Bos: geen actualiteiten te melden.
Omgeving de Savornin Lohmanplein: in aanvulling op de voortgangslijst zijn er op dit
moment geen actualiteiten te melden.
Piet Vinkplantsoen: Recent is een start gemaakt met de herinrichting. Voor het eind van het jaar
en/of begin volgend jaar zal de herinrichting gereed zijn.
Ontmoetingskerk: het nieuwbouwplan is in de commissie Welstand besproken. De uitkomst
daarvan is nog niet bekend.
Notenbuurt:
Greenlab Oude Haagweg 500, Harvest Oude Haagweg/Nieuwe Rozenburgstraat, KBS De
Oase: er zijn geen aanvullingen op de voortgangslijst te melden.
Kom Loosduinen
Loosduinse Hoofdplein – toekomstige herinrichting: de bewonersbijeenkomst over de
toekomstplannen voor het Loosduinse Hoofdplein en het Wijkuitvoeringsplan vindt a.s.
donderdag 21 november 2019 plaats.
Aanpassing halte Hovylaan tramlijn 2: er zijn geen aanvullingen op de voortgangslijst te
melden.
Openbaar vervoer Vroondaal: is reeds besproken bij agendapunt 5, stand van zaken OV.
Wat betreft de oprichting van een bewonersorganisatie Vroondaal is er nog niets bekend.
Kraayenstein
Onderhoud Dalen fase 1 en fase 2: inzake het onderhoud en de planning van de Dalen heeft
overleg plaatsgevonden met de stadsdeeldirecteur onder meer omdat door bewoners de stenen uit
parkeervakken zijn gehaald, omdat zij er toch niet kunnen parkeren (het betreft hier een signaal
van de bewoners dat ‘de maat vol is’).
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Over twee weken vindt vervolgoverleg met de stadsdeeldirecteur plaats en de bewoners hopen
dat er dan meer duidelijkheid zal zijn hoe e.e.a. met de Dalen qua planning en uitvoering zal
gaan lopen.
Onderhoud de Brinken: afgelopen week heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden welke
goed is verlopen. Ook de opkomst was goed (15 aanwezigen).
Dhr. Helvensteijn vraagt aan dhr. Vrolijk of hij de opmerking wil meenemen, dat er nagenoeg
iedere nacht geluidsoverlast wordt ondervonden van het slijpen van de rails van de keerlus van
tramlijn 2 in Kraaijenstein. Dhr. Vrolijk zegt toe dat hij deze klacht nader zal bespreken met de
HTM. Actie: R. Vrolijk.
Nieuw Waldeck:
Aanleg van de Waanzinnige Waldecktuin: de inrichting van de locatie is nagenoeg klaar.
Tuincentrum Hanenburg: nieuwbouw en parkeren is nog in onderzoek (PUK procedure).
Aanleg jetstream King Oliviereiland: van de gemeente, in de persoon van Francien de Hoop,
is vernomen dat het aanleggen van een jetstream niet onder de verantwoordelijkheid valt van de
gemeente, omdat het hier gaat over het op orde houden van de waterkwaliteit. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap.
De bewonersorganisatie Nieuw Waldeck is het daarmee niet eens, omdat door de gemeente
meerdere keren via onder meer de email toezeggingen zijn gedaan. Dhr. Vrolijk deelt in reactie
hierop mee, dat voor de kwaliteit van water inderdaad het Hoogheemraadschap verantwoordelijk
is. Het verdient aanbeveling om eerst vast te stellen of de waterkwaliteit inmiddels wellicht weer
op orde is. Is dat niet het geval, dan kan verdere actie worden ondernomen.
Herinrichting Alberdastraat: dit punt valt niet onder Nieuw Waldeck maar onder de
Notenbuurt. Ten aanzien van de herinrichting zijn er geen actualiteiten te melden.
Ontmoetingskerk: valt niet onder Nieuw Waldeck (de tekst kan in de voortgangslijst voor
wat betreft bewonersorganisatie Nieuw Waldeck vervallen).
Houtwijk
Invoering parkeerregeling: in aanvulling op de voortgangslijst zijn er geen actualiteiten te
melden.
Verplaatsing bus-sluis: is aan de orde gesteld bij agendapunt 5, stand van zaken OV.
Transformatie Azivo/Vredestein-gebouw: in de voortgangslijst kan bij ‘actuele activiteiten’ de
tekst; de jetstream t.m. Hoogheemraadschap, worden geschrapt. Actie: CL-secretariaat. Zodra
het plan voor de bouw van 65 woningen en een ruimte voor de buurt/bewoners door Welstand is
goedgekeurd, is het de intentie in december een inloopavond voor de buurt te organiseren.
In vervolg daarop wordt de bouwvergunning aangevraagd. Wat betreft de ruimte voor de
buurt/bewoners dient nog financiële onderbouwing te worden gevonden.
Herinrichting Houtwijk (op maat residentiekwaliteit): de eerste commissie-avonden voor de
drie wijken in Loosduinen (Houtwijk, Kraaijenstein, Nieuw Waldeck) hebben plaatsgehad en/of
vinden nog deze week plaats. Iedere commissie telt 15 deelnemers en in totaal worden drie
vergaderingen per commissie belegd, met als doel te komen tot een breed gedragen plan. Zoals
reeds gesteld, is per wijk 2,5 miljoen euro beschikbaar (in totaal voor de 3 betrokken wijken in
Loosduinen, 7,5 miljoen euro, minus circa 5 ton overheadkosten).
Connexxion terrein: de discussie over de verhouding tussen wonen en werken (hoeveel m2
bedrijfsterrein er terug moet komen) heeft opgeleverd dat de gemeente het predicaat bedrijven
niet wil opgeven. Dhr. Meesters geeft aan dat er in dat kader voor gewaakt moet worden dat er
geen verschuiving zal plaatsvinden van de minder aantrekkelijke bedrijven (van de Oude
Haagweg 4-32) naar het Connexxion terrein.
Voorts ligt er ook een aanvraag ter tafel voor de realisatie van een XL supermarkt. Dit is gezien
de overlast van laden/lossen ook niet gewenst en bovendien zijn er al twee supermarkten in het
gebied gevestigd.
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Paviljoen op de weide naast de molen: Stadsbeheer buigt zich momenteel over vraag of de
weide naast de molen kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, omdat in principe ‘alles
wat groen is, groen moet blijven’.
De gemeente zou de actie in uitvoering nemen om de financiële randvoorwaarden op te stellen
voor een toekomstige exploitant (kosten grond infrastructuur). Inmiddels heeft de eerste
kandidaat-investeerder/exploitant afgehaakt en heeft een tweede zich aangediend die ook
wachtende is op een antwoord van de gemeente.
9. Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties
Kom Loosduinen
Door dhr. Gaans wordt onder de aandacht gebracht dat in de Luxemburgsestraat, ter hoogte van
nummer 21, de boomwortels de stoeptegels omhoog drukken, waardoor met name voor ouderen
een gevaarlijke situatie is ontstaan.
Dhr. Vrolijk zegt toe, dat hij deze opmerking zal doorgeven aan de groen- en wegbeheerder.
Actie: R. Vrolijk.
In eerste instantie zal de groenbeheerder de situatie gaan bekijken en daarbij bepalen of het
mogelijk is om de wortel te frasen. Daarna kan wegbeheer de stoeptegels weer in orde maken.
Echter, als de groenbeheerder bepaalt dat de wortel een zgn. hoofdader van de boom is, kan er
veelal niets worden gedaan.
BWK
Dhr. Hofker heeft reeds in mei schriftelijk contact gelegd met in eerste instantie voormalig
wethouder De Mos en vervolgens in september jl. ook met wethouder Revis. Hij heeft daarbij
verzocht om inzage in het besluit dat destijds heeft geleid tot het wijzigen van de bestemming
van de ADS sportvelden (van de bestemming sport naar wonen).
Dhr. Hofker heeft op zijn verzoek nooit antwoord gekregen en hij heeft derhalve vier weken
geleden officieel een WOB verzoek ingediend. Een dergelijk verzoek dient binnen vier weken in
behandeling te worden genomen, maar ook op dat verzoek is nog geen reactie ontvangen.
Derhalve resteert alleen de weg om een klacht in te dienen bij B&W.
Houtwijk
Dhr. Meesters deelt mee dat dhr. Dries Weber op 89-jarige leeftijd is overleden. Een
rouwadvertentie staat hedenavond in de krant.
Hoewel dhr. Weber niet in Houtwijk woonachtig was, heeft hij het Wijkberaad wel lange tijd op
allerlei gebieden ondersteund.
De uitvaart van dhr. Weber vindt a.s. zaterdag plaats in Ockenburgh om 12.00 uur.
In antwoord op een vraag van dhr. Hofker over een stukje braakliggende grond dat door een
bewoner van de Pisuissestraat is bewerkt, met als resultaat een mooie tuin, wordt aangegeven dat
deze tuin via de parkeerplaats op de hoek Pisuissestraat-Louis Davidstraat is te bereiken.
10. Sluiting
Met dank voor de inbreng wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. De volgende
vergadering vindt plaats op: 4 februari 2020, aanvang 19.30 uur.
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