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Inleiding
In de afgelopen jaren heeft de Commissie Loosduinen veel aandacht geschonken aan het
masterplan Kijkduin. Ondanks de vele bezwaren en enige aanpassingen is dit plan toch als
zodanig aangenomen. Door de economische crisis heeft de gemeente bepaald, dat bepaalde
bouwplannen uitgesteld of zelfs geschrapt moeten worden. Het masterplan Kijkduin is ‘op de
plank’ terecht gekomen, maar particulier initiatief kan er toe leiden, dat op bepaalde plekken
toch gebouwd kan gaan worden. Alle randvoorwaarden, die binnen dit plan zijn opgesteld,
blijven van toepassing. Voor de Commissie eens te meer de noodzaak om deze initiatieven goed
te bestuderen en te toetsen aan alle voorwaarden. Aangegeven is reeds, dat door de
‘postzegelbenadering’ het grote verband (de eenheid) verloren kan gaan en met name de
infrastructuur kan hier onder te lijden hebben.
Burgerparticipatie, als woord klinkt het goed, brengt met zich mee, dat de kloof tussen de
bewoner en zijn gemeentebestuur op papier wordt verkleind, maar in praktijk groter zal worden.
Persoonlijk initiatief kan nu zelf worden doorgezet zonder de raadpleging van een wijkberaad,
maar dit kan er wel toe leiden, dat het overzicht van alle initiatieven, die zelfs tegenstrijdig met
elkaar kunnen zijn, verloren raakt. De rol van het wijkberaad wordt uitgehold en dit kan leiden
tot een verlies van vrijwilligers, die je juist nodig hebt om dit proces goed te laten verlopen.
Het wijkberaad moet niet alleen financieel inleveren, maar verliest ook op terreinen als
huisvesting en sturing. De gedachte dat nu iedere wijkbewoner aan het woord kan komen, wordt
bestreden temeer daar de wijkorganisaties juist in dienst staan van deze wijkbewoner en vaak de
ambtelijke wegen kennen, die je moet bewandelen.
De Haagse Participatiemaatschappij streeft bevordering na van een sociale samenhang in wijken
en buurten, die veelal ontstaan is door de inzet van de “civil society”. Er moet op een goedkopere
manier gewerkt worden en de beroepsorganisaties die hiermee belast zijn, zullen projecten
moeten laten vallen of verschuiven; ook komen ze meer op afstand te staan.
De vrijwilliger (families, buurtjes of anderen) zal delen van dit werk moeten gaan overnemen om
deze samenhang te behouden en te bevorderen. De wijkberaden kunnen hier misschien een rol
bij spelen door de vrijwilliger de weg te wijzen, die bewandeld moet worden om zaken voor
elkaar te krijgen.
De CL zal aan de hand van het te ontwikkelen beleid van de gemeente bepalen of en zo ja, hoe
samenwerking met de gemeente in de toekomst mogelijk is!
De financiële en economische crisis speelt binnen diverse sectoren nog steeds een rol. Met name
de bouwsector ligt nog steeds onder zwaar vuur. Zoals boven al vermeld, heeft de gemeente een
aantal voorgenomen bouwplannen geschrapt en een aantal andere op een laag vuurtje gezet.
Nieuwbouw binnen onze gemeente zou weleens een bijzonderheid kunnen worden!
Een aantal bouwplannen is gelukkig toch doorgezet en gestart: het Wijndaelerplantsoen, de flats
aan de Groen van Prinstererlaan, het schoolgebouw aan de mgr. Nolenslaan; dit zijn enkele
voorbeelden van plannen, die tot een goed einde zijn gebracht en waarvan de bouw reeds is
gestart.
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Een planontwikkeling, ‘de visie op de Loosduinse Vaart’ is ook geschreven en zal in 2011
worden aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder. We hopen van harte dat dit concept
door de gemeente zal worden omarmd en dat er, daar waar mogelijk, ook gezamenlijk zal
worden opgetrokken. Binnen deze visie is geprobeerd een eenheid te creëren, waarbij bewoners,
bebouwing en omgeving tot een integraal geheel zijn gesmeed.
De financiële crisis heeft er ook toe geleid, dat aan alle wijkberaden/besturen/verenigingen een
korting is opgelegd voor 2011. De CL wordt ook gekort. Bekeken wordt of verandering van
huisvesting enig soelaas biedt. Daarnaast wordt onderzocht of de projectgroepen zelf kunnen
notuleren, zodat op deze post stevig bezuinigd kan worden. Dit experiment moet wel goed
worden geëvalueerd, omdat het niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de inhoud, van het
verslag en de actielijst.
De CL heeft ook gemeend om aan haar imago te moeten gaan werken. Hiervoor is een
werkgroep communicatie in het leven geroepen, die moet gaan onderzoeken hoe de
communicatie tussen CL en haar bewoners verbeterd kan worden.
Een idee is het opzetten van een eigen website, omdat we als CL graag onze eigen stukken en
ideeën willen publiceren en hierdoor minder afhankelijk worden van andere organen, die niet
alles kunnen plaatsen of zaken enigszins ‘aanpassen’. Het concept van ‘baas in eigen buik’ heeft
toch de voorkeur boven af en toe een artikel plaatsen in de krant.
Er zal goed gekeken worden hoe we de site gaan opzetten en dat de site ook goed toegankelijk
wordt. Daarnaast heeft deze werkgroep nog andere ideeën om de informatiestroom en
communicatie te verbeteren.
Het Dagelijks Bestuur
Om de slagvaardigheid van het DB groot te houden, heeft de voorzitter gemeend om het klein te
houden. Alle wijken zijn vertegenwoordigd in de projectgroepen en in de commissie, maar in
DB hebben naast voorzitter, secretaris en penningmeester alleen zitting de 2 portefeuillehouders.
Daarnaast zijn de onafhankelijk opererende voorzitters van de projectgroepen gevraagd om als
adviseur deel te nemen aan de DB vergaderingen.
Nader wordt onderzocht in hoeverre een informele bijeenkomst met de wijken zinvol is. Tijdens
zo’n bijeenkomst kan langer over een onderwerp gesproken worden of kunnen andere zaken aan
de orde komen, die tijdens de CL vergadering onvoldoende ruimte krijgen.
Het blijft erg verstandig dat de afzonderlijke wijken het DB van de CL blijven informeren over
zaken, die zich afspelen binnen de afzonderlijke wijken, maar die zeker impact hebben op de
leefbaarheid.
Het DB stelt naast de voortgangslijsten, waarbij de ‘actie-graad’ telkens wordt vastgesteld, ook
een eigen actielijst op, zodat ze weet wat in de tijd speelt en moet worden aangepakt.
De samenstelling van het DB was:
Pjer Wijsman
Helen Franssen
Ineke Weijs
Cor de Zeeuw
Wouter van Elst

voorzitter
secretaris
portefeuillehouder ROV
penningmeester en portefeuillehouder WB
adviseur, onafhankelijk operend voorzitter ROV
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Verslag van de vergaderingen van de Commissie Loosduinen (CL)

In 2010 is de Commissie Loosduinen 6 maal in vergadering bijeengekomen.
19 januari 2010:
 In deze vergadering is de jaarwisseling 2009/2010 aan de orde geweest. De heer Koenraads
(Politie Haaglanden) heeft meegedeeld positief tevreden te zijn over de gebeurtenissen in
Loosduinen. Er is minder schade aangericht dankzij het goede contact met jongeren en een
prima inzet van de buurt-interventie-teams en bewonersorganisaties.
De vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties geven aan eveneens tevreden te zijn.
 Nieuwe voorzitter CL: De heer P. Wijsman wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter met
ingang van 30 maart 2010.
 Masterplan Kijkduin: Door de heer Van den Muijsenberg wordt aangegeven dat het door de
raad vastgestelde Masterplan niet het plan is dat door de bewoners wenselijk geacht is. Hij
vindt het noodzakelijk om met de gemeente in gesprek te blijven. Het voorstel is om de
Werkgroep Masterplan Kijkduin op te heffen en 3 werkgroepen in te stellen, te weten een
voor Kijkduin-Bad, een voor Kijkduin-Binnen en een voor de infrastructuur.
30 maart 2010:
 De zittingsperiode 2006/2010 wordt afgesloten en de zittingsperiode 2010/2014 start. De
nieuwe commissieleden en de nieuwe voorzitter, de heer P. Wijsman, worden geïnstalleerd
door Loco-Burgemeester en wethouder de heer S. Baldewsingh en succes gewenst voor hun
werkzaamheden in de komende periode.
 De heer R. Vlaanderen vermeldt in het kort de werkzaamheden die de commissie in de
afgelopen 4 jaar heeft verricht. Er is hard gewerkt aan vele zaken, waarbij vaak tot volle
tevredenheid resultaten zijn behaald maar er zijn ook zaken geweest met niet zo’n
bevredigend resultaat. Er is ongelooflijk veel werk en tijd gestoken in het Masterplan
Kijkduin. De samenspraak in het algemeen acht hij een onderwerp van zorg. Hij wijst op het
belang van het groen en het onderhoud ervan en maakt melding van een gebiedsvisie, te
weten: de Loosduinse Vaart.
 De heer Baldewsingh verleent eervol ontslag aan de heer R. Vlaanderen en dankt hem voor de
verrichte werkzaamheden.
11 mei 2010:
 De heer M.H. Schilderman (Politie Haaglanden) vermeldt dat de politie zeer actief in de
wijken is vanwege de stijging van het aantal woning- en auto-inbraken. Er zijn enige
aanhoudingen geweest. Bij een strandfeest met 1400 personen heeft men met overlast te
maken gehad. Een groep veelplegers is opgepakt.
 De heer H. Bovenlander (stadsdeeldirecteur) stelt met betrekking tot de financiële toekomst,
dat Loosduinen niet aan bezuinigingen zal ontkomen.
 Op 4 mei 2010 (dodenherdenking) hebben de heren Bakker en De Zeeuw namens de
Commissie Loosduinen een krans gelegd.
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29 juni 2010:
 De vergadering begint met het voorstellen van de heer K. Klein als nieuwe
stadsdeelwethouder. Het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking wordt uitgesproken
door de heer H. Bovenlander (stadsdeeldirecteur). Vervolgens wordt afscheid genomen van
stadsdeelwethouder F. Huffnagel. Hem wordt dank gezegd voor de vele zaken die hij tot stand
heeft gebracht voor Loosduinen en de gemeente Den Haag.
 De voorzitter vermeldt dat het belangrijk is dat het de bewoners van Loosduinen duidelijk
wordt waarvoor de Commissie Loosduinen staat. Hiertoe wordt een werkgroep Communicatie
opgericht en de heer De Valk wordt hiervan als voorzitter benoemd.
 Masterplan Kijkduin: De heer H. Alewijnse is de nieuwe projectmanager.
 De heer Koenraads (Politie Haaglanden) neemt afscheid als bureauchef Loosduinen en zegt
dank voor de prettige en goede samenwerking met de Commissie Loosduinen.
 Escamplaan: de heer H. Bovenlander deelt mee dat het voormalige woonwagencentrum
uiterlijk in september 2010 ontruimd zal zijn.
 Zichtenburglaan 33: hier komt een voorziening van Den Haag Onder Dak.
 De heer Bovenlander maakt er melding van dat mevrouw I. Van Engelshoven zich gaat
beraden over burgerparticipatie om tot meer vruchtbare samenwerking te komen.
5 oktober 2010:
 Meegedeeld wordt dat op 20 november 2010 mevrouw I. Van Engelshoven inspraak en
participatie als onderwerp van een discussie wil inbrengen alsmede de nieuwe
subsidievoorwaarden
 De heren H. Fransen en H.W. Visscher geven een ruimtelijke presentatie van de Loosduinse
Vaart. De geschreven visie was er al eerder. Na een discussie wordt de begeleidingsnotitie,
aangevuld met de gemaakte opmerkingen, aanvaard en te zijner tijd overhandigd aan B & W.
 DSO: Mevrouw Van Maarseveen, gebiedsmanager van Segbroek/Loosduinen, geeft weer hoe
de bezuinigingen de bouwplannen in de toekomst zullen beïnvloeden. De internationale ring
en de wijkoverstijgende zaken zijn onderwerp- van de bezuiniging. De start van 200 projecten
is afhankelijk van ontwikkelaars en particulieren. De bouw van 78 woningen aan de
Escamplaan gaat door. De ontwikkeling in Kijkduin wordt uitgesteld.
14 december 2010:
 De heer K. Klein maakt van het activiteitenplan 2011 voor het stadsdeel Loosduinen bekend
welke zaken zijn aandacht hebben en als hoofdpunten zullen worden aangepakt. Het verzoek
van mevrouw Brekelmans (inspreekster) om een toezegging voor verlenging van de huur voor
het pand (een voorheen leegstaande voetbalkantine) wordt niet gehonoreerd door de heer
Klein.
 Park Ockenburgh: De heer M. Houtzagers, directeur Zuid-Hollands landschap) geeft een
presentatie van het park en nodigt een ieder uit om het park te bezoeken en wensen kenbaar te
maken waaraan samen met de afdeling “beheer” van het Zuid-Hollands landschap, vorm kan
worden gegeven.
 De voorzitter deelt mee dat er voor de jaarwisseling goede afspraken zijn gemaakt met de
centrale Acon.1
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SAMENSTELLING COMMISSIE LOOSDUINEN

Onafhankelijk voorzitter

dhr. R. Vlaanderen
dhr. P.F.M. Wijsman

Bestuursleden

mw. H. Franssen
mw. H.H.M. Weijs
dhr. C. de Zeeuw

Onafhankelijk opererend voorzitter van de
Projectgroep Welzijn en Beheer

tot 30 maart
per 30 maart

vacature

Onafhankelijk opererend voorzitter van de
Projectgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer dhr. W. van Elst

per 7 september

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin
Leden

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg
dhr. P.Th. ter Veer

Plaatsvervangende leden

tot 30 maart

dhr. P.D. van Oort

Vereniging Wijkberaad Houtwijk
Leden

Plaatsvervangende leden

dhr. B. Ket

tot 30 maart

dhr. P.F.M. Wijsman

tot 30 maart

mw. Y.B. de Zwart

per 30 maart

dhr. R.A.W. Meesters

per 3 augustus

dhr. G. Welborn

tot 30 maart

mw. H. Franssen
dhr. K.A. Hakemulder

per 3 augustus

Stichting Wijkberaad Kom Loosduinen
Leden

Mw. H. Prins
Mw. H.H.M. Weijs

Plaatsvervangende leden

Dhr. J.H.Bakker
Vacature
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Stichting Wijkberaad Nieuw-Waldeck
Leden

dhr. W. van Elst

tot 7 september

dhr. C. de Zeeuw

tot 30 maart

dhr. H. de Valk
Plaatsvervangende leden

dhr. C. de Zeeuw

per 30 maart

dhr. J.B. Niesen

tot ??

Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein
Leden

mw. W. Zee – van den Dool per 30 maart
Plaatsvervangende leden

mw. W. Zee – van den Dool tot 30 maart
dhr. L.J. Hofman

per 30 maart

dhr. P.N. van de Ruit

per 30 maart

dhr. M. Rogier

tot 30 maart

dhr. A.J. Rooseboom

per 30 maart

dhr. A.J. Rooseboom

tot 30 maart

dhr. O. Olierook

tot 30 maart

mw. J. de Coo

per 30 maart

mw. B. Jansen

tot 30 maart

dhr. O. Olierook

per 30 maart

Stichting Wijkberaad Notenbuurt
Lid

Plaatsvervangend lid

Stichting Bewonersbelangen Tuinenbuurt
Lid

Plaatsvervangend lid

Van gemeentewege namen de volgende personen als deskundigen/adviseurs deel aan de
vergaderingen van de Commissie Loosduinen
Politie Haaglanden

Dhr. H. Postma

STADSDEELKANTOOR:
Stadsdeeldirecteur

Dhr. H. Bovenlander

Teamleider Leefbaarheid

Dhr. H. Verzijden

Waarnemend teamleider WJB

Dhr. R. Wekker
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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 zeven
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 wél een advies van ROV is gewenst,
wordt hier uiteraard aan voldaan.
Ook de infrastructuur is een belangrijk onderdeel van ROV, alsmede de gehele ontwikkeling van
de kust.
ROV heeft een turbulent jaar gehad.
De heer Arnold van Dijk heeft als onafhankelijk voorzitter plaats gemaakt voor de heer Wouter
van Elst en de heer Peter ter Veer heeft als portefeuillehouder plaatsgemaakt voor mevrouw
Ineke Weijs.
Van beide heren, Van Dijk en Ter Veer, werd in dank afscheid genomen.
De financiële malaise heeft de gemeente Den Haag doen besluiten om een groot aantal
bouwplannen te schrappen, waaronder o.a.:
• het Masterplan Kijkduin.
De Werkgroep Masterplan Kijkduin heeft heel veel energie gestoken in het bedenken van een zo
goed mogelijk plan, met zo min mogelijk bebouwing (kleinschalige badplaats). Deze plannen
zijn uiteindelijk beland in een definitief plan met een harde groene grens en dit ligt nu in de
ijskast tot een particuliere projectontwikkelaar deze ter hand neemt en wél mogelijkheden ziet
om ermee aan de slag te gaan. De nieuwe plannen moeten dus passen binnen de kaders welke
reedszijn vastgesteld.
WMK is opgeheven en vanuit Walboduin zijn nu 3 werkgroepen geformeerd te weten Kijkduinbad, Kijkduin-binnen en de infra-groep.
• de Gamma-locatie is door de gemeente afgeblazen. Ook hier wordt particuliere marktpartijen
de kans geboden om plannen te ontwikkelen binnen de door de gemeente gestelde
mogelijkheden en mede afhankelijk van de adviezen die o.a. door ROV worden ingediend. Als
leidraad wordt de toekomstvisie Loosduinse Vaart als voorkeur variant voorgedragen.
• De Loosduinse Vaart. Een idee van René Vlaanderen, voormalig voorzitter van de CL. en
verder uitgewerkt in samenwerking met Architectenbureau Galis te Delft en betrokken
wijkorganisaties, gelegen aan het traject vanaf de Thorbeckelaan tot en met de Oude Haagweg te
Loosduinen. Na diverse presentaties ook bij ROV en CL is het project positief afgesloten en
wordt het nog aan wethouder M. Norder overhandigd. Het doel is dat het ten grondslag zal gaan
liggen bij ontwikkelingsplannen voor gemeld traject.
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• De ontwikkeling Internationale Ring, waarbij voor ons stadsdeel vooral de Noord-Westelijke
Hoofdroute en de Zuidelijke Randweg van belang zijn is een plan dat strekt over tientallen jaren.
Namens ROV nemen in de klankbordgroep deel Jan Hofker, Wouter van Elst en Ineke Weijs. De
heer Peter van Oort, zeer deskundig en al jarenlang betrokken bij de plannen geeft nu nog
zijdelings advies. Hoelang de uitwerking van de plannen nog gaat duren weet niemand en over
de definitieve uitvoering wordt nog steeds gediscussiëerd.
• Het Maris-college stond begin dit jaar nog op papier en eind van dit jaar wordt er al stevig
gebouwd. Het verzoek van ROV om het hek van de fietsenstalling aan het begin (straatkant) te
plaatsen om hangjongeren in het fietsenhok en op het schoolplein te voorkomen is nog steeds
dubieus qua uitvoering.
• Preva. Alle bewoners zijn overgeplaatst naar andere zorginstellingen. Het gebouw wordt in
jan. 2011 gesloopt . Het 2e gebouw is in strijd met het bestemmingsplan en komt opnieuw in de
inspraak.
• Landgoed Ockenburgh. De plannen voor de ontwikkeling hebben het gehele jaar voortgeduurd. ROV heeft bij brief het verzoek gedaan om de sloop van het chalet zo kort mogelijk te
laten aansluiten op de bouw van een nieuw paviljoen op die plaats. Dit is ingewilligd en daardoor
wordt het chalet pas gesloopt ná de bouwvak van 2011. Het landgoed wordt mettertijd beheerd
door de Sandton hotel-keten. Het park is in erfpacht overgedragen aan het Zuid-Hollands
Landschap.
• Oude Haagweg nrs. 42-46. De schetsontwerpen zijn gepresenteerd in ROV, waarbij veel
kanttekeningen zijn geplaatst. De gemeente heeft het plan aan een particuliere ondernemer
overgedragen. Wijkberaad Houtwijk geeft zelf een advies af.
• Zandmotor. De kustversterking dmv de zandmotor roept veel vragen op, vooral met
betrekking tot de veiligheid, het effect op de lange termijn en het onderhoud van de kustlijn op
korte- en lange termijn. Ook de locatie van de zandmotor en de vorm waren vaak ter discussie.
• Wijndaelerplantsoen. De bouw van dit wooncomplex heeft nog wel op gespannen voet
gestaan of het uiteindelijk financiëel wel of niet haalbaar zou worden. Op voorwaarde dat er op
17 december zou worden begonnen met de bouw werd er fiat voor gegeven, aldus geschiedde.
De bouwtijd gaat ongeveer 2 jaar duren.
Met dank aan de volgende gasten:
de heer J. Van Es, architect bij bureau vd Berg Kruisheer Elffers - Maris College
de heer Wijenbergh (WK architecten)
- Gamma locatie
de heer Geurts, architectenbureau Geurts en Shulz
- Oude Haagweg 42-46
de heer C. Oomen
- Zandmotor
de heer H-W Visscher, architectenbureau Galis
- Loosduinse Vaart
de heer H. Fransen, ArchilogicA te Rotterdam
- Loosduinse Vaart de heer J.J. de Boer
- Loosduinse Vaart
de heer H. Bovenlander
- stembureau
de heer J. Brons
- info procedure DSO en WABO (Wet Alg.Bepalingen Omgevingsrecht)
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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:
plv. lid:

Dhr. L.J. Hofman
Dhr. J. van der Kruk

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid:
plv. lid:

Dhr. H. de Valk
Dhr. W. van Elst

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid:

Dhr. W. F. Koumans

plv. lid:

Dhr. C. Gans

en Kijkduin

lid:
plv. lid:

Dhr. P.D. van Oort
Dhr. J.H.A. van den Muijsenberg

Wijkberaad Notenbuurt

lid:

Dhr. A. Rooseboom

plv. lid:

Vacature

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

lid:
plv. lid:

Dhr. R.A.W. Meesters
Dhr. KA. Hakemulder

Bewonersbelangen Tuinenbuurt

lid:

Mw. B. Jansen

plv. lid:

Vacature

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-

STADSDEELKANTOOR:
Groenbeheerder
Wegbeheerder

Dhr. J. Meijer
Dhr. M. Schoon
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Jaarverslag Projectgroep Welzijn en Beheer (WB)

De taak van de projectgroep, 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 2010 hebben vijf vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden.
26 januari 2010:
• Stichting BOOG presenteert met een PowerPoint-presentatie het Sociaal Buurtnetwerk
Loosduinen. Dit is een sociaal netwerk op internet. Het is een nieuwe kans om op een nieuwe
manier nog niet georganiseerde bewoners te bereiken, met name de wat jongere nog niet
georganiseerde bewoners. Het doel is dat er meer saamhorigheid komt en men met elkaar gaat
praten. In Amsterdam is met het systeem ervaring opgedaan en de resultaten waren zeer
positief.
• De groenbeheerder van het stadsdeelkantoor Loosduinen, de heer John Meijer, geeft een
presentatie over geïntegreerd groenbeheer. Natuur en recreatie zijn van groot belang.
• De grote groengebieden in Loosduinen zoals Madestein, Ockenburgh, Bosjes van Pex, Meer
en Bos en Wapendal zijn per 1 januari 2010 overgedragen aan stadsdeel Segbroek. Evenzo het
beheer en onderhoud van het Westduinpark, e.e.a. ingevolge een besluit van de gemeenteraad.
9 maart 2010:
• Dhr. Lijmbach, ontwikkelingsmanager bij Ceresprojecten –ontwikkelingsbureau van
woningcorporatie Vestia- geeft een presentatie over de dak- en thuislozenopvang Zichtenburg.
Ceresprojecten realiseert in Zichtenburg “Micasa”, een opvang voor (ex)verslaafde dak- en
thuislozen, bestaande uit 47 eenheden met eigen woon-/slaapkamer, keukentje en badkamer.
Maaltijden worden in de gemeenschappelijke ruimtes genuttigd.
Dhr. Lijmbach deelt mede, dat de verbouwing en inrichting van de verblijven van de
toekomstige bewoners vergevorderd is. De verwachting is dat in het najaar (oktober) het
gebouw in gebruik zal worden genomen.
• Deze WB-vergadering was voor laatst in de huidige samenstelling. Na de verkiezing en
benoeming van de gemeenteraad zal de samenstelling mogelijk wijzigen.
18 mei 2010:
• Aan de orde zijn de aanvragen voor projecten, te financieren vanuit de budgetten
Leefbaarheid en Initiatieven. Een aantal aanvragen wordt toegewezen en enkele aanvragen
worden afgewezen op gerond van prioriteit, dan wel het niet voldoen aan de criteria.
• Er wordt een oproep gedaan voor het bijwonen van de bijeenkomst Den Haag Schoon.
• Er wordt medegedeeld dat 23 juni een afsluitende avond is voor het project Gemeentemuseum
voor Loosduinse inwoners. Het project was een succes, meer dan 7000 bewoners hebben er
gebruik van gemaakt.
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14 september 2010:
• Door vertegenwoordigers van de Stichtingen Boog en VOOR worden d.m.v. PowerPointpresentaties een toelichting gegeven op de voorgenomen werkzaamheden van de Stichtingen
voor 2011 in Loosduinen. Gevraagd naar de financiering van de projecten, wordt
medegedeeld dat 40% van de Boog-projecten worden gefinancierd door de gemeente en de
overige 60% worden gefinancierd via opdrachten van o.a. woningcorporaties,
Staatsbosbeheer. Provincie, GGD en wijkberaden. Ook de Stichting VOOR geeft inzicht in
haar financiële positie
• De Commissie Loosduinen, gehoord hebbende het voornemen van aankomende
bezuinigingen. heeft haar bezorgdheid kenbaar gemaakt aan het College van Burgemeester en
Wethouders.
• Nogmaals wordt er op geattendeerd, dat aan de wijkorganisaties gevraagd is punten voor het
gemeentelijke activiteitenplan aan te bieden d.t.v. de Stadsdeeldirecteur Men is gevraagd een
5-tal toppunten voor realiseerbare projecten in 2011 aan te geven.
• De Ouderencommissie Loosduinen gaat vanaf oktober, mensen die 80 jaar worden bezoeken.
Vergadering 9 november 2010.
• In december gaan stichting VOOR en stichting Boog met een oliebollenwenskar de wijken in
om bewonerswensen voor 2011 te inventariseren. Zij verzoeken de wijkorganisaties dit te
publiceren in hun wijkbladen en/of hun websites.
• Mevr. Edelenbos, consulente van het steunpunt Mantelzorg, geeft een presentatie over de
Mantelzorg . Zij schetst de maatschappelijke ontwikkeling van mantelzorg en de problemen
die mantelzorgers kunnen ondervinden. De steunpunten zijn daarvoor beschikbaar, in
Loosduinen in de Hennenberg.
• Zoals bekend is de functie van onafhankelijk voorzitter vacant. De heer de Zeeuw verzoekt de
wijkberaden nogmaals dringend kandidaten voor te dragen voor deze functie.
• Participatie bewonersorganisaties. In 2011 zal de gemeente 7,7% bezuinigen op de subsidies
van de wijkorganisaties. Verwacht wordt dat in de volgende jaren deze bezuinigingen nog
zwaarder de subsidies gaan belasten. Elke wijkorganisatie zal in zijn wijk de gevolgen van
bezuinigingen moeten bezien en toetsen aan het beleid. De Commissie Loosduinen heeft
schriftelijk haar bezwaren kenbaar gemaakt, mede namens alle wijkorganisaties. Mevr. van
Engelshoven, wethouder belast met financiële zaken, is voornemens op 30 november a.s., in
een voor iedere bewoner toegankelijke bijeenkomst, toelichting te geven op het voorgenomen
beleid.
• Voorgesteld is een werkgroep communicatie, gelieerd aan de Commissie Loosduinen
• Medegedeeld wordt dat per 1 december 2010 het Burgernet, vervanger van sms-alert, wordt
ingesteld.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

Vacature

Portefeuillehouder WB

Vacature

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid:

Mw. T. Zee

plv. lid:

Dhr. P.N. van de Ruit

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid:
plv. lid:

Dhr. C. de Zeeuw
Dhr. L. Holleman

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid:
plv. lid:

Dhr. J.H. Bakker
Dhr. C. Snijhorst

lid:
plv. lid:

Dhr. J.F.A. van Gelderen
Dhr. J. Hofker

Wijkberaad Notenbuurt

lid:
plv. lid:

Vacature
Vacature

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

lid:
plv. lid:

Mw. B.J.C. Stigter
Mw. D. van Hes

Bewonersbelangen Tuinenbuurt

lid:
plv. lid:

Mw. W. Janssen
Vacature

Loosduinse Ouderen Commissie

Mw. T. Henkelmann

STADSDEELKANTOOR:
Stadsdeeldirecteur Loosduinen
Waarnemend teamleider WJB
Milieubeheerder

Dhr. H. Bovenlander
Dhr. R. Wekker
Dhr. M. Molenkamp

Stichting Vóór Segbroek/Loosduinen

Mw. F. Drenth

Stichting BOOG

Mw. J. v.d. Akker

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck
en Kijkduin
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FINANCIËN

2009
Begroting

Huisvesting

2010

Realisatie

Begroting

2011

Realisatie

Begroting

16.000,00

16.737,00

17.000,00

15.400,00

11.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Vacatiegelden

20.000,00

20.564,00

15.000,00

26.181,18

15.000,00

Secretariaat

24.000,00

37.035,00

26.000,00

38.460,49

26.000,00

Geluidsapparatuur

3.500,00

0,00

3.500,00

2.562,50

1.500,00

Vergaderkosten PG/SDK

1.700,00

0,00

3.850,00

2.835,00

1.000,00

Vergaderkosten CL

1.500,00

5.000,00

5.000,00

1.690,44

2.000,00

Notuleren

3.500,00

4.500,00

4.500,00

3.500,00

1.500,00

Onkosten DB

1.400,00

1.500,00

1.500,00

1.250,00

1.500,00

Porti

400,00

0,00

500,00

114,40

0,00

Kantoorbehoeften

500,00

462,00

500,00

462,50

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

220,00

0,00

250,00

201,53

250,00

0,00

0,00

0,00

1.656,90

1.000,00

Kleine kas

380,00

90,00

400,00

50,00

250,00

Teambuilding/Samenspraak

700,00

0,00

3.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

2.337,20

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

1.100,00

2.000,00

77.800,00

85.888,00

95.500,00

97.802,14

66.000,00

Bijdrage OCW

Deskundigheidsbevordering
Bankkosten
Algemene Kosten

Bijdrage Nieuw-Waldeck
Nieuwjaarsreceptie
Totaal

Onderstaande begrotingsposten worden beheerd door de Stadsdeeldirecteur
Projektgewijs kan de CL hierin mogelijk meedenken.
Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

Bundeling kleine
regelingen initiatieven en
knelpunten

29.000,00

15.279,00

29.000,00 ??

0,00

Wijkleefbaarheid

75.000,00

75.478,00

37.000,00 ??

0,00
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Toelichting:
In de begroting van de gemeente ’s-Gravenhage is ten behoeve van de Commissie Loosduinen
een bedrag op genomen van € 71.000,00. Hierin is niet verdisconteerd het aandeel
apparaatskosten ad € 21.000,00.
Door OCW is ter aanvulling van mogelijke tekorten, op voordracht van wethouder Baldewsingh,
een bedrag van € 10.000,00 ter beschikking gesteld , in beheer bij de Stadsdeeldirecteur. Dit
bedrag is toegevoegd aan de begroting 2010
De kosten voor het secretariaat van de Commissie bedragen € 38.460,49 t.w. salaris inclusief de
verschuldigde sociale lasten.
Vacatiegelden worden op grond van gemeentelijke regelingen aan de leden van de Commissie
Loosduinen en de leden van het Dagelijks Bestuur toegekend. Plaatsvervangende leden zijn
daarvan uitgesloten.
De geluidsapparatuur is gehuurd van het Interne Diensten Centrum.
Voor het gebruik van kantoor- en vergaderruimtes ten behoeve van de Commissie en
Projectgroepen wordt een bedrag in rekening gebracht, opgenomen onder de post huisvesting à
raison van € 700,00 per m²
Voor het notuleren van de vergaderingen van de commissie en de projectgroepen werd gebruik
gemaakt van de diensten van de Stichting BOOG. In 2011 is een systeem gestart dat mogelijk
een aanzienlijke besparing oplevert.
De leden van het Dagelijks Bestuur hebben veel administratief werk, dit wordt thuis gedaan.. Ter
bestrijding van die kosten wordt de leden een bescheiden tegemoetkoming toegekend.
Kantoorbehoeften, porti en algemene kosten zijn kleine uitgaven, die in rekening worden
gebracht door de gemeentelijke dienst.
De bijdrage aan het Wijkberaad Nieuw-Waldeck is verstrekt door de stadsdeeldirecteur. Vanuit
financieel-technische overwegingen is besloten de bijdrage via de Commissie Loosduinen te
verstrekken.
De kosten voor de Nieuwjaarsreceptie werden slechts voor 50% aan de Commissie
doorberekend.
Op de posten deskundigheidsbevordering en teambuilding/samenspraak zijn in 2010 geen
uitgaven gedaan .
Tenslotte:
De begrotingsposten Bundeling kleine regelingen, initiatieven en knelpunten, evenals
wijkleefbaarheid , cultuurprojecten en burgerschap zijn in beheer bij de Stadsdeeldirecteur en
raken de uitvoering van de commissie Loosduinen slechts zijdelings. Dit is dan ook alleen ter
informatie vermeld..
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