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Inleiding
2012 is in menig opzicht een ‘aanwezig’ jaar geweest. Niet alleen op financieel en personeelsgebied, waar er waren ook heel veel zaken waar de Commissie bij betrokken is geweest.
De financiële en economische crisis, die zich in 2010 aandiende, speelt nog steeds een rol van
betekenis. De Commissie moet genoegen nemen met een korting op haar begroting in 2013 en
2014, hetgeen betekent dat bepaalde zaken moeilijker zullen worden. Als gevolg van deze crisis
is o.a. besloten onze vergaderplaats te veranderen en vanaf 2013 worden de vergaderingen van
de Commissie en haar Projectgroepengehouden in centrum De Henneberg.
Een ander gevolg is dat we als Commissie voor bepaalde activiteiten een aparte subsidieaanvraag moeten doen.
Gelukkig hoeven we nog niet te bezuinigen op onze administratieve ondersteuning.
Op personeelsgebied hebben we, met name in het Dagelijks Bestuur, helaas afscheid moeten
nemen van enkele commissieleden en dit was een groot verlies. Het probleem is niet alleen dat
heel veel ervaring verloren is gegaan, maar ook dat het moeilijk is om vervanging te vinden.
Vrijwilligers voor een bestuurstaak zijn moeilijk te vinden en daar heeft niet alleen de
Commissie Loosduinen last van, maar dit geldt ook voor de afzonderlijke wijkberaden.
Dit is voor de Commissie een grote zorg voor de toekomst. Veel moet gedaan worden door
vrijwilligers en voor kortlopende projecten lukt dit wel, maar voor langdurige projecten c.q.
bestuursfuncties is en blijft het moeilijk vrijwilligers te vinden.
Burgerparticipatie kwam dit jaar uitzonderlijk tot haar recht door de oprichting van de
werkgroep Nieuw Ockenburgh en haar bemoeienis omtrent de verdere inrichting en herbouw van
het landgoed c.q. landhuis. De gemeente had bepaalde plannen die totaal niet strookten met de
ideeën van de bewoners en mede door de inzet van voormelde werkgroep is aangetoond dat er
wel degelijk invloed uitgeoefend kan worden, want de plannen zijn niet doorgegaan.
Aan de andere kant toonde dit (langdurige) proces ook aan, dat men constant alert moet zijn en
dat het verkrijgen van (gemeentelijke) informatie nog steeds een moeilijke zaak is. In veel
gevallen moet men er zelf achteraan gaan.
Deelnemen aan het inspraakproces betreffende projecten die vanuit de gemeente worden
geïnitieerd, brengt met zich mee dat er voldoende informatie voorhanden dient te zijn om een
fatsoenlijke discussie te starten om mee te doen in deze communicatietrajecten.
Het baart mij als voorzitter van de Commissie Loosduinen grote zorg, dat het verwerven van
informatie zo’n omslachtig en tijdrovend werk is. In deze tijd waar bewonersorganisaties, door
verdergaande bezuinigingen op beroepskrachten, aangewezen zijn op vrijwilligers, moet het
verkrijgen van voldoende en juiste informatie goed geregeld zijn.
Het is al moeilijk genoeg om voldoende tijd te vinden om bij alle overleggen aanwezig te zijn en
op een zinvolle manier deel te nemen aan de discussies en het besluitvormingsproces.
(Het Ockenburgh-project is hier een goed voorbeeld van).
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Om de communicatie met de achterban nog verder te verbeteren heeft de Commissie een eigen
website opgezet. Dit communicatiekanaal is ook belangrijk om de mensen te laten weten waar de
Commissie Loosduinen mee bezig is, intensief bezighoudt en waarmee de Loosduiners nog beter
kunnen worden ondersteund. Dit laatste is soms moeilijk, want hierbij zijn we namelijk vooral
afhankelijk van de reacties, vragen en ideeën van de bewoners zelf.
Gelukkig gebeurt er veel en is Loosduinen een vitaal stadsdeel. Echter niet alles is even duidelijk
en lopen de burgerinitiatieven (burgerparticipatie) niet altijd gelijk op met het streven van de
wijk zelf. De Commissie Loosduinen probeert, samen met de bewonersorganisaties, zoveel
mogelijk mensen te enthousiastmeren om voor hun eigen straatje, buurt of wijk op te komen en
initiatief te nemen, maar we moeten ook proberen te voorkomen dat we contra-productief gaan
werken omdat we niet precies weten wat er speelt en dat er iets speelt!
Voor wat dit laatste betreft, probeert de Commissie met haar wijkorganisaties in het jaar 2013,
dat tevens ons 90 jarig bestaan betekent, nog dichter naast de burger te staan en samen op te
trekken om goede dingen te realiseren in ons stadsdeel Loosduinen.
Het Dagelijkse Bestuur (DB)
Het DB is verdergegaan met het uitnodigen van gasten. (zie volgende bladzijde) Er is met
mensen vanuit diverse disciplines gesproken, waarbij we o.a. kennis hebben kunnen nemen van
en gesproken is over eventueel op stapel staande veranderingen. Het voordeel hiervan is dat de
Commissie Loosduinen sneller wordt geïnformeerd en hierdoor zonodig sneller kan reageren.
Als DB moeten we snel werken aan uitbreiding van de huidige bezetting, zodat de
werkzaamheden beter kunnen worden verdeeld en nog meer naar buiten kan worden getreden.
Als voorzitter heb ik besloten om overstijgende zaken aan te nemen als Commissie Loosduinen
en deze hebben zich in 2012 meer voorgedaan. Om alles goed te kunnen doen en voldoende
input te kunnen leveren, moeten we er wel staan! Deze manier van werken schept ook
duidelijkheid naar de gemeente en de politiek: B&W en de gemeenteraad.
Indien noodzakelijk nodigen we de verantwoordelijke vakwethouders en/of hun beleidsmedewerkers uit, zodat we een meer directe discussie kunnen voeren.
Het credo is nog steeds: Gevraagd c.q. ongevraagd advies geven betreffende zaken die spelen
binnen Loosduinen, waardoor duidelijk gemaakt wordt hoe de Commissie Loosduinen c.q. de
bewoners van Loosduinen over deze zaken denken.
De samenstelling van het DB was:
Pjer Wijsman
voorzitter CL
Helen Fransen
secretaris CL (in 2012afgetreden)
Cor de Zeeuw
penningmeester CL en portefeuillehouder WB (in 2012 afgetreden)
Ineke Weijs
lid en portefeuillehouder ROV
Hans van Gelderen
voorzitter WB; penningmeester.
Wouter van Elst
voorzitter ROV
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GASTEN DB 2012
Datum

Naam

Onderwerp

10 januari

Mw. I. Van Geest (raadslid D’66)

Diversen

17 januari

Dhr. Berendse (St. Prohond)

Hondenlosloopgebied
Ockenburgh

31 januari

Herman Verzijden

Den Haag Schoon

21 februari

Dhr. J. Prins (directeur Vroondaal)

Voorstellen

20 maart

Dhr. J. Wijsmuller (raadslid Haagse Stadspartij)

Diversen

3 april

Dhr. Vrolijk (ZKD)

Kennismaken

10 april

Voorzitters Loosduinse winkelcentra
(van Gaalen (Loosduinen), Louwerens (Kijkduin),
De Bruyn Kops(De Sav. Lohmanplein)

Kennismaken

10 april

Dhr. van de Laar (raadslid VVD)

Diversen

24 april

15 mei

Oscar van den Heuvel en Ronald Janssen
(DSO, bouw en woningtoezicht Loosduinen
St. Voor: Femke Janssen (teammanager jongeren),
Irma Bolhuis (teammanager Kom, Houtwijk en
Kraayenstein) en Remko Canters (teammanager)

Lijnen huidige DSO

Toekomst e.a. zaken

22 mei

John Meijer (groenbeheerder LSD)

Natuurgebieden
Loosduinen

05 juni

M. Hanekamp en J. Schuurkamp (DSO)

Ockenburgh

12 juni

Dhr.Hofker en Hofman

Internationale Ring

3 juli

Johan Molenkamp (strandbeheerder DPZ)

Zandmotor

11 september
9 oktober
30 oktober
13 november

20 november

Frieda van Ruijven
en Chris
(beleidsadviseur ICT)
1. Dhr. Leon Trier en Rob Crouwwel
2. Dhr. Rob van de Laar

Kwant

Presentatie digitale
muurkrant
1. Ockenburgh
2. Div. onderwerpen

1. (plv.) CL-leden
2. Mw. I. van Geest (raadslid D’66) en
dhr. M. Rogier (fractievertegenwoordiger CDA)
1. Dhr. Ed Hagen (directeur Staedion)
2. Voorzitters Loosduinse winkelcentra

1. Ockenburgh
2. Div. onderwerpen

Voorzitters. Loosduinse Winkelcentra

1. Kennismaken
2. vervolgoverleg
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Verslag van de vergaderingen van de Commissie Loosduinen (CL)

In 2012 is de Commissie Loosduinen 7 maal in vergadering bijeengekomen, waarvan op 30
oktober 2012 een themavergadering is gehouden (combinatievergadering met ROV) betreffende
Landgoed Ockenburgh en de Zandmotor.
14 februari 2012
- De eerste bijeenkomst van het ‘Buurthuis van de toekomst’ bij Duno is geopend door
wethouder Karsten Klein. Hierbij was de Commissie vertegenwoordigd door haar voorzitter.
Doel is dat via de sportverenigingen mensen worden samengebracht en verbonden door
onder andere de ruimte goed te benutten.
- Internationale Ring: Het Ringconcept is vervangen door een plan met "poorten en
inprikkers" vanaf de A4. In de Zuidelijke Randweg komt o.a. een ongelijkvloerse kruising bij
de Erasmusweg. De verwachting is dat meer verkeer richting Loosduinen en Kijkduin gaat
komen.
- Den Haag Schoon!: De heer Verzijden legt uit, dat het project heeft geleid tot een
uitvoeringsplan met buurtserviceteams.
- Evaluatie Oud en Nieuw : Door de goede samenwerking en voorbereiding is Oud en Nieuw
in Loosduinen rustig verlopen. Activiteiten voor jongeren zijn goed bezocht. De BIT teams
en de Welzijnsorganisaties hebben een groot aandeel hierin gehad. De integrale briefing op
28 december is als goed ervaren en is uniek in Den Haag.
- Zandmotor: Er wordt veel gewandeld en het kite-surfen neemt toe. Er geldt nog steeds een
zwemverbod. Door de storm is de zandmotor sneller verplaatst in noordelijke richting.
- PR/website: De website van de CL is in de lucht onder www.commissieloosduinen.nl . De
site is nog in de opbouwfase.
27 maart 2012
- Kennismaking met dhr. T.J. Muller (algemeen directeur Dienst Publiekszaken). Als
algemeen directeur Dienst Publiekszaken staat hij aan het hoofd van alle stadsdeeldirecteuren. De heer Muller geeft aan dat de CL serieus wordt genomen. De gemeente wil de
denk- en doekracht van de stad versterken en de CL is daarbij van groot belang.
- Begroting CL: De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld door de gemeente. Het
jaarverslag en de begroting worden vastgesteld.
- Stadsdeelkantoor: Het college van B&W heeft 4 sociale ambities. Vergroting van het aantal
vrijwilligers naar 25%; buurthuizen van de toekomst; Loosduinen Centrum voor ouderen en
kindvriendelijke wijken. Wat betreft het laatste punt worden er wandelingen door de wijken
gemaakt met een kinderbril op.
- Hondenlosloopgebied park Ockenburgh: De heer Berendse spreekt in namens de
informele organisatie “bezoekersgroep Ockenburgh”. Hij komt op voor de belangen van de
hondenbezitters in de gemeente Den Haag.
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8 mei 2012
- De heer Bakker wordt door de CL gefeliciteerd met zijn Koninklijke onderscheiding en ook
de heer Bovenlander wordt gefeliciteerd met zijn Koninklijke onderscheiding.
- Bij de 2 Loosduinse herdenkingsmonumenten zijn door een vertegenwoordiging van de CL
bloemenkransen gelegd. Aandacht voor de herdenkingen wordt met het jaar groter.
- Het DB heeft de winkeliersverenigingen van Loosduinen uitgenodigd voor een verkennende
bijeenkomst. Er zijn geen eerdere vormen van samenwerking geweest en dit was een
eyeopener voor de aanwezigen. De voorzitter laat de winkeliersverenigingen weten dat er
een zetel door hen ingevuld kan worden. De andere vacante zetel is bedoeld voor de Kamer
van Koophandel.
- Opstappen bestuursleden Nieuw Waldeck: De vertrekkende CL leden kunnen niet meer in
hun CL functie deelnemen.
- Subsidie aanvraag: Er heeft een voorlichtingsavond plaatsgevonden over de nieuwe vorm
van subsidieaanvragen. Conclusie van de avond was, dat documenten aangepast moesten
worden en de gemeente zou het liefst ziet dat in januari de planning voor het hele jaar binnen
komt. Het plannen van activiteiten voor een heel jaar is een nieuwe werkwijze. De CL gaat
wethouder Van Engelshoven uitnodigen om over de problematiek te spreken.
- Ockenburgh: De CL heeft een advies gestuurd met betrekking tot het bestemmingsplan.
- Zandmotor: Er zijn nog steeds gevaarlijke stromingen. De geul is gedicht en er is een
nieuwe geul gegraven.
- Website Commissie Loosduinen: www.commissieloosduinen.nl.
- Politie: Aan de woninginbraken wordt hard gewerkt. Helemaal voorkomen lukt helaas niet
maar er worden preventieve acties gehouden. In Loosduinen heeft 10% van de inwoners zich
al aangemeld voor Burgernet.
26 juni 2012
- De CL heeft een brief ontvangen van wethouder Smit waarin hij bedankt voor het akkoord
voor betaald parkeren in de Vruchtenbuurt. In de Notenbuurt wordt het “betaald parkeren”
ingevoerd en een jaar na invoering mogelijk geëvalueerd. Er komen nog definitieve
ontwerpen voor de parkeerplaatsen in de Okkernootstraat en de Walnootstraat
- Openbaar vervoer: De acties van de CL met betrekking tot de buslijnen 26 en 21 hebben
hun vruchten afgeworpen. Buslijn 26 blijft nagenoeg dezelfde route rijden en bus 21 blijft
dezelfde route rijden.
- Stadsboerderijen: Voor beide boerderijen zijn plannen ingediend en voor Hoeve Bijdorp is
de keuze gevallen op Parnassia. De CL en wijkberaad KOM Loosduinen zijn steeds
betrokken geweest bij de ontwikkelingen, echter in de laatste fase is geen overleg meer
geweest met CL noch KOM Loosduinen.
- Vroondaal: Er is onlangs een presentatie gehouden van de plannen in Vroondaal. Er zal een
flink oppervlak bebouwd gaan worden. Er zal eerst een stedenbouwkundig plan ingediend
moeten worden.
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- Tramlijn 2: Er was een inspraakronde in de Loosduinse Hof. Het plan is gepresenteerd om
haltes Burgemeester Hovylaan en Lippe Biesterfeldweg op te heffen en daarvoor in de plaats
een halte te maken ter hoogte van de dansschool aan de Loosduinse Hoofdstraat. De
voorzitter nodigt wethouder Smit uit om tijdens de volgende CL hierover te spreken.
- Internationale Ring: De originele plannen voor de ringweg zijn losgelaten en de aandacht
wordt nu gevestigd op de drie inprikkers. De CL heeft al een plan geschreven voor het deel
van de Ring dat binnen stadsdeel Loosduinen valt. Op deze route zijn een aantal kruispunten
die aandacht behoeven.
- Strandhuisjes: Er wordt gevraagd of de CL meedoet in het participatietraject rondom het
plaatsen van strandhuisjes. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen, waarbij de
natuurbescherming en de handhaving aan de orde worden gesteld.
- 3D presentatie Ockenburgh: De heren Rob Crouwell (bouwkundige), Leon Thier
(architect) en Rigobert Nivillac (architect) geven een 3D presentatie . De heren nemen dit
initiatief als burgers van Loosduinen. Zij zijn zeer begaan met het landgoed Ockenburgh en
hebben veel kennis omtrent de historie van het gebied.
2 oktober 2012
- M.i.v. 22 januari 2013 zullen de vergaderingen van de CL in wijk- en dienstencentrum “De
Henneberg” plaatsvinden.
- Financiën: In 2013 zal er moeten worden ingeleverd op de inkomsten. Er zal € 7000 worden
gekort op de totale subsidie. In het 2e jaar zal dit 10% zijn over het bedrag van 2013.
- Kennismaken met: mw. H. Schippers (stadsdeeldirecteur Segbroek/Loosduinen), dhr. drs.
H. Benthem (teammanager WJB en Leefbaarheid) en de heer drs. R. Janssen (DSO,
gebiedsmanager Scheveningse kust Segbroek en Loosduinen)
- M.i.v. 1 oktober 2012 is mevrouw Hanneke Schippers wnd. Stadsdeeldirecteur
Loosduinen. Zij volgt hiermee de heer Bovenlander op. Mevrouw Schippers wil graag
gebruik maken van de kennis van de CL.
- De heer Harm Benthem is m.i.v. 1 oktober 2012, officieel aangetreden in Stadsdeel
Loosduinen. Hij is de plv. van mevrouw Schippers. De functie van de heer Benthem richt
zich op de volgende gebieden: Sociale aspecten, Welzijn, Participatie en Leefbaarheid.
De heer Benthem heeft de heer Herman Verzijden opgevolgd
- De heer Ronald Janssen oefent zijn functie sinds ruim 1 jaar uit. Hij werkt in Loosduinen
samen met 3 projectleiders, die actief zijn in Kijkduin/Ockenburgh en de rest van
Loosduinen. Dit zijn voor: Ockenburgh – mevrouw Mariette Hanekamp; Kijkduin – de
heer Laurens Mantel; Gamma-locatie/Oude Haagweg - de heer Eite Levinga. Het
ontwikkelingsgebied Vroondaal valt niet onder verantwoording van dhr. R. Janssen.
Projectmanager aldaar is de heer Wiljan Uilen.
Het doel van de functie gebiedsmanager is om goed te kunnen samenwerken met
ontwikkelaars/bouwers, v.w.b. nieuwbouwprojecten c.q. renovatie van bestaande
projecten. Door middel van een stedenbouwkundig plan, moet de ontwikkelaar in gesprek
raken met de bewoners, maar in ieder geval zaken voorleggen aan de projectgroep ROV.
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- Ockenburgh: De bewoners raakten/raken betrokken bij het plan (Ockenburgh). Er is een
3-D voorstelling gemaakt en gepresenteerd en daaruit blijkt dat er anders ‘geïnvesteerd’ moet
worden op het plan Ockenburgh. Grote bezwaren zijn op het plan verkeer (veiligheid,
bovengronds parkeren); het plan bomen, zoveel mogelijk sparen van de natuur (Natura
2000); kijken naar het bouwvolume; historische situatie bewaren en herstellen. De
alternatieve plannen zijn mogelijk, maar de CL is tegen ‘het schoenendoos-idee’. De
voorzitter bericht opnieuw over de ingestelde werkgroep Nieuw Ockenburgh.
30 oktober 2012 gezamenlijke vergadering Commissie Loosduinen/ROV.
Gast: de heer Z. Ambagts (Provincie Zuid-Holland).
- Er is een presentatie betreffende ontwikkeling landgoed Ockenburgh. Deze inloop kende een
enorme belangstelling. Er werd een toelichting gegeven over het nieuwe plan Congreshotel
Ockenburgh.
- De heer Zjev Ambagts (Provincie Zuid-Holland) gaf een presentatie over de ontwikkeling
van de Zandmotor “Deltaduin”. Via de website: www.ark.eu is het rapport Eén jaar
Zandmotor te downloaden. Er zijn 5 camera systemen langs de kustlijn geplaatst om te
monitoren. De Argusmast en de X-band radar houden de hele zandmotor in de gaten.
- Ockenburgh. Nadat verantwoordelijk wethouder Marjolijn de Jong, de CL 5 weken extra
tijd had gegeven, is de werkgroep Nieuw Ockenburgh druk bezig geweest om een alternatief
plan aan te bieden. Het plan van de werkgroep om de schoenendoos “Ockenburgh“ te
veranderen, is gerealiseerd middels een maquette.
- “Kijkduin Bad“ SBK – Stichting Bewonersbelang Kijkduin - verdiept zich al een tijd in
wat er gaat gebeuren betreffende de ontwikkeling Kijkduin Bad. FORTRESS speelt een rol
i.v.m. de winkels en BOHA voor ontwikkeling van het hotel. De 5 sterflats blijven bestaan
en het hotel wordt verbouwd
27 november 2012
- Ondernemerszetel CL; deze zetel gaat worden ingenomen door de heer Woody Louwerens.
De heer Louwerens heeft inspraak namens 6 winkelcentra. De voorzitter wil de heer
Louwerens voordragen aan de CL.
- De heer Smit, wethouder Verkeer Binckhorst en Vlietzone, mevr. Tieleman en dhr.
Strootman zullen het onderwerp Randstadrail 2 toelichten. Mevr. Tieleman geeft tekst en
uitleg over het onderwerp: Randstadrail 2, waarbij de heer Strootman een presentatie geeft
d.m.v. sheets. Het is de bedoeling dat de nieuwe voertuigen van Randstadrail 2 gelijkvloers
komen met het perron, makkelijker in/uitstappen voor eenieder (rolstoelgebruiker,
scootmobiel-gebruiker, senioren). Dit wordt een middenhalte in de Loosduinse Hoofdstraat
met fietspaden. Alle plannen gaan pas naar het college, als de politie en brandweer hun
goedkeuring hebben gegeven! Het plan is nog niet definitief, dus eventuele suggesties zijn
altijd welkom. Deze moeten voor half januari 2013 worden aangeboden. Het traject nieuw
(alternatief) betekent: 1 halte opheffen. Loosduinse Hoofdstraat valt bijv. af, handhaven
Burgemeester Hovylaan? De voorzitter stelt voor, om een nieuw voorstel omtrent dit plan te
schrijven.
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- Parkeren: Inde Notenbuurt zullen begin volgend jaar 25 nieuwe parkeerplaatsen worden
gecreëerd. In de Walnootstraat zullen 45 parkeerplaatsen worden gecreëerd.
− Activiteitenplan 2013: Dhr. Benthem geeft tekst en uitleg omtrent het activiteitenplan 2013
− Houtwijk: moet apart worden opgenomen.
− De Uithof is onderdeel van Escamp.
− Groen: de staat van groen is niet goed/onvoldoende volgens de bewoners. De CL wil
meebeslissen over groen. Wat kunnen bewoners betekenen voor groen (participatie)?
− Algemene projecten: de bewoners geven aan dat de communicatie beter moet verlopen.
− Bewonersparticipatie: op basis van eigen plan (CL) discussie aangaan.
- Ockenburgh: 20 december 2012 wordt dit behandeld in de Raad. De voorzitter stelt voor
om advies uit te brengen naar de gemeenteraad. Tegen het concept-ontwerp
bestemmingsplan is bezwaar aangetekend. De voorzitter zal contact opnemen met de
bestuursadviseur van mevrouw M. de Jong, om na te gaan hoe de gemeente hier nu verder in
staat.
- 90-jarig bestaan CL: de voorzitter stelt voor om een werkgroepje op te richten voor de
ontwikkeling van het feest.
- Politie: het onderwerp woninginbraken blijft de aandacht houden. Volgende week stuurt
Politie Haaglanden aan de bewoners een brief, met de waarschuwing, aandacht te hebben
voor dit onderwerp. Men is volop bezig met de voorbereidingen oud-nieuw.
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SAMENSTELLING COMMISSIE LOOSDUINEN
Onafhankelijk voorzitter:

dhr. P.F.M. Wijsman
p.wijsman@ishthehague.nl

Secretaris:

mevr. H. Franssen *

Penningmeester:

dhr. C. de Zeeuw * /J.F.A. van Gelderen

Onafhankelijk opererend voorzitter Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer

dhr. W. van Elst
wvelst@telfort.nl

Portefeuillehouder ROV

mevr. H.H.M. Weijs
inekeloosduinen@hotmail.com

Onafhankelijk opererend voorzitter
Projectgroep Welzijn en Beheer

dhr. J.F.A. van Gelderen
geldh@hetnet.nl

Portefeuillehouder WB

dhr. C. de Zeeuw *

Secretariaat:

mevr. E. van der Plas
ellyvanderplas-dekraa@denhaag.nl

Vertegenwoordiging Organisaties:
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin.
Leden:
Plaatsvervangende leden:

Wijkberaad Houtwijk.
Leden:

Plaatsvervangende leden:

Stichting Wijkberaad Kom Loosduinen
Leden:

Stichting Wijkberaad Notenbuurt
Leden:

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg
jhavandenmuijsenberg@wanadoo.nl
dhr. J. Hofker
jhofker@casema.nl

dhr. R.A.W. Meesters
ramonmeesters@remax.nl
mevr. H. Franssen. *
dhr. K.A. Hakemulder
e-mail:kahakemulder@yahoo.com

mevr. H.H.M. Weijs
inekeloosduinen@hotmail.com
dhr. B. Bakker
bertbakkerock@ziggo.nl

dhr. A.J. Rooseboom
ajrooseboom@casema.nl

* in de loop van het jaar afgetreden
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Stichting Wijkberaad Nieuw-Waldeck
Leden:

Plaatsvervangende leden:

Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
Leden:

dhr. H. de Valk
henkdevalk@hotmail.com
dhr. Z. Brinkman
zegerbrinkman@ziggo.nl

dhr. L.J. Hofman
bejohofman@tele2.nl
mevr. W. Zee – v.d. Dool
karltine@simpc.nl

Plaatsvervangende leden:

dhr. J. van der Kruk
fjnm7609@kpnmail.nl

Vertegenwoordiging winkeliers div. centra:

dhr. W. Louwerens

Vertegenwoordiging ZKD

dhr. R. Vrolijk

Vertegenwoordiging gemeente als deskundigen/adviseurs
tijdens de Commissie Loosduinen vergaderingen
Politie Haaglanden:

Dhr. M. van den Bosch
marcel1.van.den.bosch@haaglanden.politie.nl

Stadsdeelkantoor Loosduinen
Kleine Keizer 3, 2553 CV Den Haag
Stadsdeeldirecteur

dhr. H. Bovenlander * / mevr.H. Schippers

Teammanager Leefbaarheid en WJP

dhr. H. Benthem
harm.benthem@denhaag.nl

Team WJB Loosduinen

dhr. R. Wekker
robert.wekker@denhaag.nl
dhr. J. Meijer
john.meijer@denhaag.nl
dhr. M. Molenkamp
marc.molenkamp@denhaag.nl
dhr.M. Schoon
marius.schoon@denhaag.nl

Groenbeheer
Milieubeheer
Wegbeheer

* in de loop van het jaar afgetreden
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Jaarverslag Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)

De projectgroep ROV, onderdeel van de Commissie Loosduinen, is samengesteld uit een
onafhankelijk voorzitter, een portefeuillehouder en een afvaardiging van leden uit de zes
wijkorganisaties van Loosduinen. De projectgroep bespreekt alle nieuw binnengekomen
bouwzaken, die wijkoverstijgend zijn en geeft daarna een eensluidend advies af aan DSO van de
gemeente Den Haag. Bij bouwzaken die niet wijkoverstijgend zijn, maar waarbij wel een advies
van ROV is gewenst, wordt hier uiteraard aan voldaan. Ook de infrastructuur is een belangrijk
onderdeel van ROV, evenals de gehele ontwikkeling van de kust. De financiële malaise heeft
nog steeds gevolgen voor de uitvoering van diverse plannen.
De volgende bouwplannen werden besproken in ROV:
Landgoed Ockenburgh
Reeds lange tijd onderhandelt de gemeente met projectontwikkelaar Nova Vastgoed over het
ontwikkelen van een 5* hotel in het landgoed Ockenburgh. Het Landhuis raakt steeds meer in
verval omdat Nova, tegelijk met een nieuw te bouwen hotel, het Landhuis zal restaureren, zo is
met de gemeente afgesproken.
Echter, de in april getoonde bouwplannen van het hotel (schoenendoos genaamd) stuiten op
zoveel bezwaren, dat zowel het wijkberaad Kom Loosduinen als ook de CL zich tegen de
plannen keren. Enkele van die bezwaren zijn bovengronds parkeren, bouwen in Natura 2000
gebied, veiligheid voor met name fietsers, verkleinen van de Koeweide en vooral het
bouwvolume. Op 26 september gaf de wethouder tijdens de raadsvergadering, aan de CL de
gelegenheid om binnen een bepaalde termijn een alternatief plan te ontwikkelen.
De werkgroep “Nieuw Ockenburgh” werd gevormd en met subsidie van de gemeente werd een
alternatief plan met hetzelfde volume (aantal kamers) en een groot draagvlak uitgewerkt. De
raadsleden ageerden eveneens tegen het bovengronds parkeren, waardoor de wethouder een 3-tal
varianten per brief aan Nova voorlegde. Op 13 december, de datum waarop de Commissie
Ruimte in haar vergadering het concept bestemmingsplan, onderlegger van het bouwplan, zou
bespreken, deelt de inspreker van Nova Vastgoed mede dat zijn onderneming niet wil ingaan op
de parkeervarianten vanwege de extra kosten en zich daardoor terugtrekt van verdere
ontwikkeling Ockenburgh.
Het concept-bestemmingsplan werd in de wacht gezet en alle partijen gaan zich de komende tijd
bezinnen hoe nu verder met landgoed Ockenburgh.
De raad pretendeerde wel een zo snel mogelijke restauratie van het Landhuis.
Chalet Ockenburgh
De staat van onderhoud van het Chalet Ockenburgh is erbarmelijk slecht. De gemeente
(eigenaar) heeft het Chalet onlosmakelijk gekoppeld aan de ontwikkeling van het hotel, met alle
gevolgen van dien. De uitbater heeft het Chalet -om niet- in gebruik en krijgt steeds weer uitstel
van enkele maanden om te exploiteren, hetgeen hem weerhoudt enige reparatie aan het pand uit
te voeren. Het behoud van kleinschalige horeca heeft de CL bij de gemeente steeds
voorgehouden.
- 11 -

Park Ockenburgh
Het Zuid Hollands Landschap heeft het landgoed in erfpacht overgenomen van de gemeente.
Zij heeft inmiddels de parkeerruimte -links bij de ingang van het landgoed- opgeknapt. Ook is
een begin gemaakt met de herinrichting van het park en onderhoud aan bomen en struiken.
De Koeweide, aangewezen als hondenlosloopgebied, wordt later opgeknapt.
Bouwplannen Oude Haagweg 42-46
Van der Vorm Vastgoed presenteerde plannen voor deze locatie, welke plannen op veel
weerstand stuitten, zowel bij omwonenden, bij het wijkberaad Houtwijk en bij de leden van de
projectgroep. De hoogte langs deze route kwam erg confronterend over.
De visie Loosduinse Vaart, waarin een breedgedragen voorkeur voor de ontwikkeling langs de
Oude Haagweg staat weergegeven, is helaas, vanwege de financiële haalbaarheid, niet toegepast.
De projectgroep en het wijkberaad brengen negatief advies uit.
Bouwplannen Gammalocatie
Madevin en Van der Vorm Vastgoed zijn plannen aan het ontwikkelen voor deze locatie. Allerlei
procedures en bodemverontreiniging stagneren de voortgang. De ontwikkeling van de
nieuwbouwplannen op de Gamma-locatie Oude Haagweg en omgeving zijn medio 2012
aangepast. Door de projectontwikkelaar Madevin is besloten eerst alleen de eerste fase uit te
gaan voeren, waarbij de tweede fase (de Gammalocatie en omgeving richting Thorbeckelaan)
veel later uitgevoerd zou kunnen worden, pas nadat ook die gronden verworven kunnen worden.
Het is nu aan de projectontwikkelaar om een aangepast architectonisch plan voor deze eerste fase
in te dienen bij de gemeente, waarbij hij dan een aantal technische zaken moet oplossen
(welstand, aansluiting op omgeving, parkeren, bodemonderzoek, bodemsanering en
geluidshinder). Het wijkberaad Notenbuurt blijft echter tegen de hoogte, massa en volume
(stedenbouwkundige randvoorwaarden) en is bezig alternatieve randvoorwaarden op te stellen,
die aansluiten op de visie Loosduinse Vaart.
Bouwplannen Preva
Het 2e Preva gebouw, voor een speciale doelgroep patiënten, vordert gestaag.
Internationale Ring
Door middel van een diapresentatie toont DSO de stand van zaken van het verkennende
onderzoek Internationale Ring West. Dit behelst een onderzoek naar de verschillende
aangedragen alternatieve oplossingen voor gerezen problemen langs dit tracé.
Door ROV werd gepleit om het langsparkeren aan de Ockenburghstraat zeker te behouden en de
maximum snelheid van 50 km/u te handhaven. Voor aanpassingen in Loosduinen heeft de
gemeente geen geld gereserveerd, waarop wel door ROV werd benadrukt dat de
verkeersveiligheid nabij de Wijndalerweg aanpassing behoeft.
De klankbordgroep IRW zal geen advies uitbrengen, niet aan de stuurgroep of de Gemeenteraad.

- 12 -

Azivo-gebouw Oude Haagweg
De eigenaar van het gebouw is failliet. Wat er nu verder mee gaat gebeuren is nog onbekend.
Loosduinse Vaart
De ontwikkeling langs de Oude Haagweg is niet in handen van de gemeente maar van
particuliere projectontwikkelaars, in samenwerking met DSO van de gemeente. De gemeente
heeft niet de financiële capaciteit om zelf woningen en/of anderszins te ontwikkelen op locaties
die vrijkomen.
De visie Loosduinse Vaart wordt daardoor dikwijls als leidraad onderkend. Projectontwikkelaars
krijgen wel de visie toegestuurd, echter plannen zijn dikwijls al in een ver gevorderd stadium,
alvorens de CL op de hoogte is van bouwplannen.
De CL wil in 2013 de visie upgraden en bij DSO benadrukken deze visie terstond aan
projectontwikkelaars ter hand te stellen, zodat daarmee rekening kan worden gehouden.
Loosduinse Hoofdplein (fontein)
De revitalisering van het Loosduinse Hoofdplein is nog steeds niet afgerond.
De fontein blijft gehandhaafd. Met DSB is een afspraak gemaakt over een beheerplan.
In het voorjaar van 2013 krijgt de fontein een andere uitstraling. Er wordt met mozaïek een mooi
decor opgeplakt en er worden een paar banken verplaatst.
De beloofde entreezuilen worden ook voorjaar 2013 geplaatst.
Escamplaan (voormalige woonwagenlocatie)
Tot ongenoegen van bewoners, grenzend aan de gemelde locatie heeft de gemeenteraad toch
besloten de ontsluiting van de nieuwbouwwijk niet aan de zijde van de Escamplaan toe te staan.
De bewoners zijn hierover zeer teleurgesteld en gaan beroep aantekenen bij de Raad van State.
Het wijkberaad Houtwijk deelt de mening van de verontruste bewoners en voorziet eveneens een
gevaarlijk drukke sluiproute door de bestaande wijk.
Omdat Vestia -de potentiële projectontwikkelaar op deze locatie- vanwege de financiële malaise
afhaakt blijft het terrein nog langer braak liggen.
Voorstel van stadsdeelkantoor is om er bijv. een tijdelijk voetbalveldje aan te leggen. Dit idee
werd door het wijkberaad ter hand genomen.
Windturbinepark West Rijn
Van Oort heeft opdracht gekregen om een windmolenpark bij Egmond te realiseren. De vraag is
hoe en waar de kabels het land in gaan. Voor Rijnwest en Scheveningen geldt dat dit is
overgenomen door een andere energiemaatschappij. Hierbij is een omstandigheid dat de
vergunningen aflopen.
De windmolens en de aanlanding van de hoogspanningskabels zijn van de baan.
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Tramhaltes lijn 2
Alle tramhaltes moeten rolstoeltoegankelijk worden gemaakt en aan de langere tramstellen
worden aangepast. Omdat het onmogelijk is om de halte Lippe Biesterfeldweg aan te passen,
presenteerde DSO in juni, tijdens een open inloop, het voorstel om de halte Burg. Hovylaan en
de halte Lippe Biesterfeldweg te laten vervallen en te laten vervangen door één halte, te midden
van de Loosduinse Hoofdstraat, ter hoogte van de huidige dansstudio.
Dit voorstel stuitte op zoveel bezwaren, dat de 3 aangrenzende wijkorganisaties besloten
gezamenlijk een negatief advies te richten aan de wethouder en een alternatief plan voor te
stellen, te weten de halte aan de Burg Hovylaan te verlengen, waardoor de tram wel kan halteren
en de Lippe Biesterfeldweg kan vervallen.
Tijdens de CL vergadering van 27 november 2012 presenteerde DSO wederom het aangepaste
plan, echter het ingediende alternatieve plan was niet verwerkt. Teleurstelling en commentaar
alom, waardoor de wethouder besloot om de CL nogmaals in de gelegenheid stellen om, binnen
een bepaalde termijn, op zijn nog toe te sturen advies, te reageren. Dit aanbod wordt
geaccepteerd.
Betaald parkeren
De CL heeft in de afgelopen jaren wethouder Smit geadviseerd om het betaald parkeren niet uit
te breiden naar het stadsdeel Loosduinen, omdat invoer van betaald parkeren in woongebieden in
Loosduinen geen oplossing geeft, maar juist een probleem aan de randen van het woongebied
zou opleveren. Voor de Thorbeckelaan en de Notenbuurt is bij de advisering een uitzondering
gemaakt aangezien hier de invoer van betaald parkeren in Segbroek (Eykenduinen en
Vruchtenbuurt ) tot parkeeroverlast heeft geleid. De CL heeft daarbij geadviseerd om in de
Notenbuurt extra parkeerplaatsen aan te leggen.
Zandmotor
De ontwikkeling van de zandmotor -Deltaduin geheten- ter versterking van de kust door z’n
natuurlijke verstuiving en duinaanwas, verloopt veel sneller dan verwacht. De zware stormen
kort na de oplevering zorgden voor veel stof en zandoverlast. De lagune die ontstaan is in de
loop van het jaar heeft menig watersporter in de problemen gebracht.
Extra controles van strandbeheerders en reddingsbrigades heeft er gelukkig toe bijgedragen dat
er geen drenkelingen te betreuren vielen.
Stadsgewest Haaglanden (o.a. buslijn 26)
Dankzij de vele protesten van wijkberaden en CL blijft buslijn 26 vanaf het Hagaziekenhuis wel
doorrijden naar Kijkduin.
Gedurende de winterperiode zal de bus minder frequent doorrijden naar Kijkduin.
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Vroondaal
Een geheel nieuwe wijk in ontwikkeling.
Gelegen in het gebied Madestein tot de Oorberlaan wordt de wijk verdeeld in het gebied Bomen
enerzijds en het gebied Sloten anderzijds.
In totaal zullen er 2150 woningen gerealiseerd gaan worden.
Het gebied Bomen behoudt z’n exclusiviteit, terwijl in Sloten de woningen in een compactere
vorm zullen worden gebouwd.
In het gebied Bomen is een Bewoners Vereniging zeer actief betrokken bij het handhaven en in
stand houden van de exclusieve voorwaarden die afgesproken zijn met de gemeente.
Op 18 december werd aan de CL het stedenbouwkundigplan gepresenteerd, waarop in de 3e
week van januari 2013 een advies naar de wethouder zal worden gestuurd.
Daaropvolgend zal het bestemmingsplan worden aangepast.
Ontwikkelingen Kijkduin.
De voorzitter van de werkgroep Kijkduin Bad heeft een presentatie gegeven over de plannen van
de projectontwikkelaar Fortress voor Kijkduin-bad. Partners in deze plannen zijn het NH
Atlantic hotel en Staedion Wonen. De eigenaar van de sterflats, Vesteda, doet niet mee. De
sterflats blijven dus vooralsnog staan. Zij komen wellicht in een volgende fase aan bod.
De plannen van Fortress verschillen ten opzichte van het Masterplan van de gemeente omdat de
bebouwing minder massaal en hoog is en gemotoriseerd verkeer in beperkte mate wordt
toegestaan.
Op boulevardniveau komen winkels. Daarboven woningen tot vijf hoog. De woningen worden
gebouwd volgens het trapeze/piramide principe: elke volgende bouwlaag bevat minder
woningen.
De plannen voor het NH Atlantic hotel (Boha) zijn nog niet bekend.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER
Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. W. van Elst

Portefeuillehouder ROV

mw. H.H.M. Weijs

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid: dhr. L.J. Hofman
plv. lid: dhr. J. van der Kruk

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid: dhr. H. de Valk

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid: dhr. W. F. Koumans*
plv. lid: dhr. C. Gans

Wijkvereniging Bohemen, Waldeck
en Kijkduin

lid: dhr. J.H.A. van den Muijsenberg
plv. lid: dhr. J. Hofker

Wijkberaad Notenbuurt

lid: dhr. A. Rooseboom

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

lid: dhr. R.A.W. Meesters
plv. lid: dhr. KA. Hakemulder

STADSDEELKANTOOR:
Dienst Publiekszaken

dhr. J. Meijer

*dhr. Koumans is vervangen door dhr. C. Gans.
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Jaarverslag Projectgroep Welzijn en Beheer

De taak van de projectgroep Welzijn en Beheer (WB), één van de twee projectgroepen van de
Commissie Loosduinen (CL), is het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het gebied
van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen.
In het jaar 2012 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden met o.a.:
24 januari:
• Het wijkberaad Tuinenbuurt is per 1 januari 2012 opgeheven.
• Agendapunten worden geïnventariseerd voor de WB-vergaderingen in 2012.
• Terugblik over de jaarwisseling. Door de goede samenwerking tussen o.a. de jongerenwerkers, politie en medewerkers van het stadsdeelkantoor is de jaarwisseling 2011/2012 in
Loosduinen positief, beheersbaar en, op enkele gevallen na, heel erg rustig verlopen.
• Privatisering van stadsboerderijen, waaronder Hoeve Bijdorp. In het kader van de
bezuinigingen wil de gemeente het beheer en de exploitatie privatiseren. Volgens een brief
van de gemeente Den Haag krijgen bewonersorganisatie(s) hierin inspraak. Voor Loosduinen
is dit van belang voor de Kom Loosduinen.
6 maart:
• Het toewijzingsbeleid van woningen aan (ex) psychiatrische patiënten. De plaatsing van
patiënten gaat in nauwe samenwerking met woningbouwcorporaties. Het gaat om mensen die
d.m.v. beschermd/begeleid wonen kunnen uitstromen. In het stadsdeel Loosduinen blijken er
niet of nauwelijks personen ingeplaatst.
• Het wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin is gestart met het project ‘Ogen en Oren’.
Doel is om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren. De 'Ogen en Oren' letten zowel op
de fysieke ruimte als op de sociale omstandigheden in de wijk. Het gaat daarbij in eerste
instantie om het signaleren, niet om het uitvoeren: daarvoor zijn veel instanties die kunnen
inspringen.
• Bespreking van het concept-jaarverslag 2011.
• Ervaringen met de nieuwe subsidieregeling van de gemeente.
17 april:
• Burenhulpcentrale (BHC). De BHC is bedoeld voor éénmalige hulpvragen waarbij onder
meer gedacht kan worden aan het uitlaten van een hond, een boodschapje of het halen en
brengen van en naar bepaalde locaties. Op het moment van een hulpvraag wordt direct
contact gezocht met een hulpbieder.
• Subsidieaanvragen voor activiteiten. In de praktijk wordt de werkwijze als moeilijk en
tijdrovend ervaren. Ook is een knelpunt dat niet snel beslist wordt op aanvragen en de
uitbetaling vaak (te) laat is.

- 17 -

5 juni:
• Het besluit over de winteropvang voor dak- en thuislozen in de Zilverstraat (bedrijventerrein
ZKD) is op 29 mei door B&W genomen. Bij Houtwijk zijn de plannen besproken in het
wijkberaad en zij had geen bezwaar. In de vergadering na de vakantie zal de gemeente het
plan komen toelichten in de projectgroep WB.
• Serviceteams Loosduinen. De aansturing van het project Serviceteams ligt bij het Haags
Werkbedrijf, het Veeg- en Straatbedrijf heeft de regie. De Buurtserviceteams (BST) zijn
opgebouwd uit mensen die langdurig werkloos zijn of van een leerwerktraject gebruik
maken. Zij aan het werkproces en zijn voornamelijk bezig met het opruimen van zwerfvuil.
• Stadsboerderijen. Er is een persbericht waarin te lezen is dat beide stadsboerderijen blijven
bestaan. Parnassia wordt de nieuwe beheerder van de stadsboerderij Hoeve Bijdorp, de
Madesteintuin en de Heemtuin.
6 september:
• Winteropvang. Door de gemeente wordt een toelichting gegeven op de winteropvang in de
Zilverstraat (bedrijventerrein ZKD). Bij vriezen en bij harde wind/regen gaat de opvang 5
dagen open. De opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen (het betreft marginaal wonen) De
1ste indicatie is zorg-opvang. De mensen krijgen hier dagbegeleiding.
• Stadsboerderij Bijdorp. Medewerkers van Pasrnassia (de nieuwe beheerder) geven een
toelichting op de plannen. De intentie is om niet teveel te veranderen. De kinderboerderij
moet in stand worden gehouden. Het is de bedoeling dat er gemiddeld 20 cliënten de
gelegenheid krijgen om te werken. Het buiten werken, werkt helend voor deze mensen. Zij
kunnen de bezoekers een kopje koffie aanbieden. Ook zullen er educatieve lessen worden
gegeven. Ook zal er een pluktuin (centrale tuin) komen met vruchten/bloemen. Op het
achterland zal groente worden verbouwd.
6 november:
• Resultaten 2012 en plannen 2013 St. VóóR en St. Boog.
Resultaten o.a.:
- Realisering van een I-shop, Speel-o-theek en voedselbank in wijkcentrum Bokkefort. Dit
wijkcentrum heeft ook een prijs gewonnen, voor het 12 meer of minder project dat tot doel
heeft om de jeugd meer aan te spreken op hun gedrag. Er zijn goede resultaten mee behaald
- In wijkcentrum “De Geest” wordt veel door jongeren voor ouderen gedaan, o.a. jong kookt
voor oud. Met dit initiatief is ook een prijs van € 2500,-- gewonnen, de Piet Vink prijs.
- Welzijn nieuwe stijl. Dit is door de politiek in 2012 gelanceerd waarbij met name burgers
zelf meer initiatief moeten nemen om in hun buurt iets te organiseren (burgerparticipatie).
Plannen voor 2012 o.a.:
- het organiseren van wijkbijeenkomsten met scholen, politie, wijkteams e.d. Uit deze
gesprekken kunnen dan veel punten naar voren komen waaraan gewerkt gaat worden. Een
groot probleem op dit moment is overmatig alcoholgebruik door jongeren.
- Het project 12 meer of minder komt, in samenwerking met de politie, waarschijnlijk ook in
de wijk Nieuw-Waldeck.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. J.F.A. van Gelderen

Portefeuillehouder WB

dhr. C. de Zeeuw *

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid:

mw. T. Zee

plv. lid: dhr. J. van der Kruk
Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid:
dhr. C. de Zeeuw *; dhr. Z. Brinkman
plv. lid: dhr. L. Holleman *

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid:
dhr. J.H. Bakker
plv. lid: dhr. C. Snijhorst

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck
en Kijkduin

lid:

mw. N. Spaans

Wijkberaad Notenbuurt

lid:
mw. H. Epping
plv. lid: dhr. A. Rooseboom

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

lid:

mw. B.J.C. Stigter

plv. lid: mw. L. Gordijn
Loosduinse Ouderen Commissie

mw. T. Henkelmann

Dienst Publiekszaken

dhr. R. Wekker
dhr. M. Molenkamp

* in de loop van het jaar afgetreden
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Financiën

2011

2012

2013

Begroting Realisatie

Begroting Realisatie

Begroting

Huisvesting

11.000,00

9.800,00

13.000,00

4.200,00

5.000,00

Vacatiegelden

15.000,00

16.181,18

12.000,00

10.030,89

12.000,00

Secretariaat

26.000,00

29.460,49

27.000,00

30.000,00

30.000,00

Geluidsapparatuur

1.500,00

512,50

0,00

0,00

0,00

Vergaderkosten Projectgroepen

1.000,00

1.475,75

1.500,00

1.765,00

1.000,00

Vergaderkosten CL

2.000,00

1.983,38

2.500,00

1.533,90

1.500,00

Notuleren

1.500,00

1.026,00

1.500,00

1.368,00

2.000,00

Onkosten DB

1.500,00

950,00

1.500,00

1.127,64

1.500,00

Porti

0,00

109,23

500,00

0,00

100,00

Kantoorbehoeften

0,00

47,45

500,00

0,00

100,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.000,00

250,00

155,40

250,00

207,10

250,00

1.000,00

265,20

2.400,00

125,00

3.000,00

250,00

178,60

350,00

391,90

500,00

Teambuilding/Samenspraak

1.500,00

276,20

2.500,00

0,00

2.500,00

Nieuwjaarsreceptie

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.030,76

1.050,00

Website

1.000,00

1.281,41

1.500,00

Project Ockenburgh **

5.000,00

9.822,11

75.000,00

62.883,71

Deskundigheidsbevordering
Bankkosten
Algemene kosten
Representatie

Totaal

66.000,00

64.421,38

63.000,00

** Extra subsidie
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Toelichting:

Huisvesting

:

Dit betreft de werkplek van het secretariaat in het stadsdeelkantoor
(6 m2 à € 700,00)

Vacatiegelden

:

Dit zijn presentiegelden en worden, op grond van gemeentelijke
regelingen, toegekend aan de leden van de Commissie Loosduinen en de
leden van het Dagelijks Bestuur. Plaatsvervangende leden zijn hiervan
uitgesloten indien de vaste leden aanwezig zijn.

Secretariaat

:

De (all-in) salarislasten.

Vergaderkosten :

Voor 2012 is dit de huur van de vergaderruimten in de Abdijkerk,
inclusief de kosten van consumpties. Voor 2013 zullen deze kosten lager
zijn, omdat de vergaderingen in De Henneberg plaatsvinden.

Representatie

O.a. kosten verbonden aan de kranslegging tijdens de dodenherdenking
op 4 mei bij het Loosduins monument en begraafplaats Westduin.

:

Vanwege bezuinigingen is de subsidie voor 2013 verminderd met 10% en teruggebracht naar
€ 63.000,00. Ook in 2014 zal een vermindering plaatsvinden van 10%, waardoor de subsidie dan
€ 56.700,00 zal bedragen.
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