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Onderwerp: Visie Loosduinse Vaart

Geachte heer Polman,
Namens de Commissie Loosduinen wil ik u deze visie aanbieden, waarbij u kunt lezen en zien hoe wij
hiertoe zijn gekomen en wat we precies willen. Het is zelfs tot een revisie gekomen, omdat de eerste
visie eigenlijk in een gemeentelijk bureaulaadje verdween. Velen van u zullen hierover niet of
nauwelijks iets gehoord hebben, maar dat willen we graag herstellen.
Bij dit bericht sturen we onze folder mee, met daarin o.a. een foto van de maquette. Deze folder legt
nog duidelijker uit wat er aan de hand is en waarvoor wij staan met deze visie!
Dit burgerinitiatief verdient uw aandacht en uw steun. Het is een proactief proces, waarbij wij in
Loosduinen bepaalde ideeën hebben opgepakt om een deel van de Oude Haagweg te willen
ontwikkelen; een ontwikkeling, die binnen het Loosduinse karakter past en bepaalde zaken doet
behouden.
Voordat we deze visie definitief konden aftikken, hebben we ook nog een inloopavond georganiseerd,
waarbij de Loosduiners zich op de hoogte konden stellen van de voorgenomen plannen. De
Loosduinse kwaliteit wordt door de ‘inlopers’ duidelijk herkent en moet ook behouden blijven. In dit
plan wordt hier in ieder geval aandacht aan besteedt.
Verdichting is een begrip dat veel genoemd werd en middels de maquette wordt dit ook duidelijk
gemaakt, maar verdichting betekent niet verhoging en dat past ook niet binnen het Loosduinse dorpse
karakter. Daar staan we voor als Commissie Loosduinen!
We willen u hiervan alvast in kennis stellen en naast een eerste aankondiging in de krant, zijn we nog
aan het nadenken om dit op een juiste manier aan te bieden aan B&W, de gemeenteraad en de pers.
Dit project is voor ons helemaal geslaagd als het als burgerinitiatief meegenomen wordt binnen de
college onderhandelingen. Het kan mogelijk genoemd worden in het college programma. Pro actief,
meedenken en het burgerinitiatief vertalen in concrete plannen, waarbij wij volgaarne met o.a. DSO
(Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag) willen optreden om het te kunnen
realiseren!
Indien u vragen hebt, of nader geïnformeerd wil worden, schroom niet en neem contact op met het
secretariaat van de Commissie Loosduinen, telefoonnummer 06 23109009.
Hoogachtend,
P. Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen.
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