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Inleiding 
 
“In 1811 werd Loosduinen een zelfstandige gemeente, die het hele dorp omvatte met Eikenduinen, 
Segbroek, Escamp, het huidige Kijkduin, de Westduinen, Poeldijk en Kwintsheul. Dit was een 
gevolg van een bestuurlijke herindeling tijdens de Franse overheersing, maar op verzoek van de 
inwoners werden Poeldijk en Kwintsheul reeds in 1816 weer bij Monster gevoegd.  
Ruim een eeuw blijven de grenzen van Loosduinen dan ongewijzigd, tot de grote buur Den Haag 
met een begerig oog begint te lonken. 
De geschiedenis van het dorp Loosduinen als zelfstandige gemeente loopt van 1812 tot 1923, ruim 
honderd jaar.  
Op 1 juli 1923 hield Loosduinen als gemeente op te bestaan.  
 
Bij de annexatie in 1923 van de gemeente Loosduinen zijn door het toenmalige Loosduinse 
gemeentebestuur voorwaarden gesteld om Loosduinen niet te laten verzinken in “de poel van de 
grote stad”. 
Het voorstel was o.a. de instelling van een Commissie Loosduinen (huidige naam). Deze commissie 
behartigt, mede via de bewonersorganisaties. de belangen van de bewoners van Loosduinen bij de 
gemeente Den Haag of welke instantie dan ook. 
 
2013 is dus het jaar waarin de Commissie Loosduinen haar 90 jarige bestaan heeft gevierd.  
Daarnaast liet 2013 wederom zien, dat in financieel opzicht, maar ook op personeel gebied het 
nodige gebeurd is. Dit alles heeft gevolgen gehad voor aangelegenheden, waarbij de Commissie 
Loosduinen betrokken was. 
 
De financiële, economische crisis, die zich in 2010 aandiende, speelt nog steeds een rol van 
betekenis. De gemeentelijke keuzes, welke het gevolg zijn van deze crisis en de daaruit 
voortvloeiende politieke beslissingen, hielden in dat de Commissie Loosduinen genoegen moest 
nemen met een korting op haar begroting.  Dit betekende, dat bepaalde zaken moeilijker te 
effectueren waren.  
Een ander gevolg van deze bezuiniging was, dat het vieren van ons 90 jarige bestaan niet 
gemakkelijk zou verlopen. Op allerlei manieren hebben we, met veel steun van het stadsdeel 
Loosduinen, alles toch nog goed kunnen regelen en het 90 jarige bestaan werd sober doch met de 
nodige aandacht gevierd. 
Gelukkig hoefden we nog niet te bezuinigen op onze administratieve ondersteuning.  
 
Op personeel gebied hebben we i.v.m. het overlijden van onze secretaris afscheid moeten nemen 
van mevr. Franssen. Met veel inzet heeft zij jarenlang, samen met onze administratieve 
ondersteuning, het secretariaat van de Commissie geleid. Het is een groot verlies voor de 
Commissie! 
Het probleem blijft zich voordoen, dat niet alleen heel veel ervaring verloren is gegaan, maar het is 
ook moeilijk om vervanging te vinden. Gelukkig hebben we een nieuwe secretaris kunnen 
benoemen. 
 



 - 2 - 

Vrijwilligers voor een bestuurstaak vinden, is een moeilijke zaak en daar hebben we als Commissie 
niet alleen last van, maar ook de afzonderlijke wijkberaden ondervinden hierbij problemen. De 
nodige wisselingen hebben plaats gevonden en niet altijd zijn de plekken ‘opgevuld’. 
Dit blijft voor de Commissie een grote zorg voor de toekomst. Veel moet gedaan worden door 
vrijwilligers en voor kort lopende projecten lukt dit wel, maar voor langdurige projecten c.q. 
bestuursfuncties is het moeilijk vrijwilligers te vinden. 
 
Burgerparticipatie kwam in 2012 in het bijzonder tot haar recht door de oprichting van de 
werkgroep Nieuw Ockenburgh en haar bemoeienis met de verdere inrichting en herbouw van het 
landgoed c.q. landhuis Ockenburgh. 
Met veel succes heeft deze werkgroep, die onder de vlag van de Commissie opereerde, een grote rol 
kunnen spelen en de plannen kunnen verijdelen door de politiek te overtuigen om het aanpakken 
van het landhuis en chalet op een hele andere manier te gaan doen. De voorgenomen plannen 
werden terug genomen. 
De Commissie is daarna gevraagd om te participeren in een werkgroep om een tender voor te 
bereiden. Deze tender heeft betrekking op de verkoop van de diverse objecten binnen het landgoed 
Ockenburgh. Alle wensen, welke de Commissie eerder aanvoerde, zijn verwoord in het 
aanbestedingsdocument. Deze objecten zullen in 2014 openbaar worden aanbesteed. 
 
Ons 90 jarige bestaan is, zoals eerder gememoreerd, sober doch met veel aandacht gevierd. Als 
opening van het feestelijk jaar hebben we een aantal 90 jarige, Loosduinse bewoners kunnen fêteren 
op een high tea en hebben we de festiviteiten afgesloten met een officiële receptie. Hierbij hebben 
zowel de stadsdeelwethouder als de voorzitter in hun toespraak het belang van de Commissie 
Loosduinen en de rol, die zij speelde in het verleden, speelt in het heden en zal spelen in de 
toekomst, als zeer belangrijk omschreven. 
De andere activiteiten, welke we hebben georganiseerd ( soms in samenwerking met andere 
organisaties) in het kader van ons 90 jarige bestaan, waren o.a. een voetbalwedstrijd tussen een 
Loosduins team en een Westlands team, een Puch-dag, een picknick op het landgoed Ockenburgh 
en een politiek debat. 
Tijdens dit debat, waarvoor wij de Haagse politieke partijen hadden uitgenodigd, hebben we kunnen 
uitleggen hoe de Commissie werkt en hebben we tevens de politiek de uitspraak kunnen ontlokken, 
hoe belangrijk de Commissie voor Loosduinen is en welke rol zij speelt richting de gemeenteraad. 
 
Om de communicatie met de achterban nog beter te laten verlopen, heeft de Commissie een eigen 
website opgezet. Het heeft tijd gekost om dit goed te doen, maar de basis is neergezet en nu gaan 
we ‘live’ en dat zei ik in 2012. Het viel toch nog enigszins tegen en we zijn nu bezig om het geheel 
nog beter neer te zetten, zodat de bewoners ons makkelijker kunnen vinden en benaderen. Dit 
communicatiekanaal blijft een belangrijk middel om mensen te laten weten waarmee we in het 
algemeen bezig zijn als Commissie en dat willen we samen met de wijkberaden blijven 
benadrukken.  
Tevens willen we weten wat er onder de bewoners leeft. Dit laatste is soms moeilijk voor ons te 
bepalen. Hierbij zijn we afhankelijk van de reacties, de vragen en ideeën van de bewoners zelf. 
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Andere zaken, welke zich afspeelden in 2013, zullen bij de jaarverslagen van ROV en WB worden 
behandeld, maar in het kort heeft de Commissie zich o.a. bezig gehouden met: 
- De verdere ontwikkeling van Kijkduin-Bad; hiervoor is een speciale projectgroep opgezet. 
- Afwikkeling bouwplan voor het landhuis Ockenburgh; de werkgroep voor de nieuwe 

aanbestedingsplannen. 
- Actualisering van de Visie Loosduinse Vaart. 
- Infrastructurele vraagstukken betreffende verdere ontwikkeling c.q. afwikkeling van het 

toenemende verkeer. 
- Haltering van tramlijn 2. 
- Het betaald parkeerbeleid van de gemeente Den Haag binnen Loosduinen. 
 
Het dagelijkse bestuur 
Het dagelijkse bestuur is verder gegaan met het uitnodigen van gasten. Vanuit diverse disciplines 
hebben we mensen kunnen spreken en kennis kunnen nemen van en gesproken over eventueel op 
stapel staande veranderingen. Het voordeel hiervan is dat we sneller worden geïnformeerd en 
hierdoor ook sneller kunnen reageren. 
Het levert meer inzicht op dat gebruikt kan worden, ook binnen beide projectgroepen. 
 
Als voorzitter heb ik besloten om het ingezette beleid om zaken, die van belang zijn voor de Loos-
duiners, op de agenda te plaatsen van de Commissie Loosduinen te continueren. Deze manier van 
werken schept ook duidelijkheid naar de gemeente en de politiek; naar B&W en de gemeenteraad. 
 
Uw voorzitter P. Wijsman 
 
De samenstelling van het DB in 2013 was: 
Pjer Wijsman :  voorzitter CL 
Ineke Weijs :  secretaris  CL (in 2013 aangetreden) en portefeuillehouder ROV 
Wouter van Elst :  adviseur CL en onafhankelijk opererend voorzitter ROV  
Hans van Gelderen :  adviseur CL; penningmeester CL en onafhankelijk opererend voorzitter WB;  
 
Overleggen van het Dagelijks Bestuur met Externen in 2013  
15 januari : dhr. H. Benthem, stadsdeeldirecteur Loosduinen  
19 februari : dhr. R. Mikes, gebiedsmanager Staedion  
  5 maart : dhr. J. van Nieuwkoop, Manager Vastgoed Parnassia  
12 maart : ROVER, reizigersvereniging i.v.m. tramhalte lijn 2  
  2 april : dhr. J.J. de Boer over de visie Loosduinse Vaart  
14 mei : dhr. R. van de Laar (VVD)  
  2 juli : dhr. J. Tokkie, gebiedsmanager DSO  
27 augustus : mevr. I. van den Breevaart (Groepswonen)  
  3 september : werkgroep Loosduinse Vaart  
17 september : Gemeente over naamgeving openbare ruimte  
24 september : de heren Tokkie en Honning (DSO)  
26 november : de heren De Mos en Vogelezang (groep De Mos) 



 - 4 - 

Verslag van de vergaderingen van de Commissie Loosduinen (CL) 
 
12 februari 2013 
Ontwikkeling Kijkduin en Ockenburgh 
Wethouder Marjolein de Jong en gebiedsmanager Ronald Jansen geven een toelichting over de 
ontwikkelingen in Ockenburgh en Kijkduin. 
Er zijn in Kijkduin 2 partijen, die een belangrijke rol spelen, Fortress en Boha. Het is de bedoeling 
om het Atlantic Hotel verder uit te breiden. De planontwikkeling is nog in volle gang en de 
gemeente heeft nauw overleg met alle partijen. 
 
Ockenburgh 
De beoogde projectontwikkelaar NOVA heeft zich teruggetrokken.  
De Commissie Loosduinen en de politiek konden zich niet met de grootschalige hotelplannen, die 
deels in het Natura 2000 gebied zouden plaatsvinden, verenigen.  Ockenburgh is een rijksmonument 
en verdere verloedering moet worden tegen gegaan, door spoedreparaties. De gemeente start een 
nieuw project dat, zo mogelijk, voor de zomer naar buiten wordt gebracht. 
 
Het gebied Wijndaelerstrip C1 
Dit is een parkeerterrein samen met de Marathon. Bij een eventuele (bouw-)ontwikkeling zullen de 
parkeerproblemen ernstig toenemen. Dit wordt nu o.a. gebruikt door de Internationale School, 
parkeren voor de sporthal en in de zomer als uitloop voor de strandparkeerders. Belangrijk is, dat de 
gemeente het totale overzicht behoudt en qua infrastructuur in de gaten houdt, dat alles goed op 
elkaar wordt afgestemd. 
 
Communicatie 
De heer Alex Dirkse (redacteur Loosduinse Krant) is aanwezig vanwege de vele negatieve 
berichtgevingen jegens de Commissie Loosduinen in de krant. De heer Dirkse zal in gesprek gaan 
met betrokkenen, omdat de krant geen medium is om onrust te zaaien. 
De voorzitter geeft aan dat hoor & wederhoor in het algemeen noodzakelijk is en dat de CL zeker 
geen politieke oorlog wil voeren. Het moet een positief blad zijn, wijknieuws brengen op een 
positieve manier. Het is een onderdeel van Loosduinen. 
 
Stadsdeeldirecteur 
Vanaf 1 februari 2013 is de heer Harm Benthem benoemd tot stadsdeeldirecteur van Loosduinen. 
  
90-jarig bestaan CL 
De voorzitter vraagt aan de heer Van Benthem of er iemand van de gemeente aanwezig kan zijn, 
i.v.m. het voorbereiden van het jubileum.  
De heer R. Wekker (DPZ/Loosduinen) zal zijn medewerking verlenen. 
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26 maart 2013 
Straatnaamgeving 
De CL neemt de voorstellen van de diverse wijken over en stuurt dit door naar de gemeenteraad.  
 
Gasten tijdens db. 
De CL nodigt regelmatig gasten uit op dinsdagmorgen om zaken door te spreken (vooroverleg). De 
CL leden krijgen een gastenlijst toegestuurd. Dit overleg (DB-vergadering) is openbaar en vindt 
plaats in het stadsdeelkantoor van 10.00 – 12.00 uur. 
 
Tramhalte lijn 2 
Reizigersvereniging Rover heeft tijdens het db medegedeeld de ingediende plannen van de 
gezamenlijke wijkorganisaties, voor wat betreft tramhalte lijn 2, aangepast, te behouden op de 
huidige locatie, te ondersteunen. Een halte te midden van de Loosduinse Hoofdstraat is onveilig. De 
halte aan de Lippe Biesterfeldweg zo mogelijk behouden, zonder aanpassing. 
 
Vroondaal 
Op vrijdag 22 maart 2013 zijn de heren Benthem en Wijsman en mevrouw Weijs, op bezoek 
geweest bij de heer Engering en twee andere leden van de Bewonersvereniging Vroondaal (BVV). 
De kavelverkoop loopt niet zoals gepland. In juni 2002 is een convenant gesloten om hier een 
exclusieve woonwijk van te maken. Er is stagnatie in de verkoop. Donderdag 28 maart 2013 hoopt 
de CL, uitsluitsel te krijgen over het stedenbouwkundig plan. De leden van de BVV en de CL 
vonden dit een zinvol bezoek. Er heeft informatie-uitwisseling plaatsgevonden en diverse 
onderwerpen, zoals veiligheid en groen, zijn besproken. Er leeft veel frustratie bij de bewoners 
i.v.m. de plannen, die niet zijn nagekomen. Hierop wordt de gemeente aangesproken. De bewoners 
gaan door met acties: zij voelen zich bedrogen door de gemeente. Het plan is om hier 2100 huizen 
te bouwen 
 
7 mei 2013 
Stadsdeelmanager Loosduinen 
De heer Ilja Fritz is met ingang van 1 april 2013 aangesteld. Hij is tevens plaatsvervanger van de 
heer Benthem. Vraag: wat is het verschil tussen een stadsdeeldirecteur en een stadsdeelmanager? In 
bestuurlijke zin vervult de heer H. Benthem een externe rol en de heer Fritz een interne rol. 
 
Loosduinse Vaart 
Er is een nieuwe werkgroep nodig. Iedereen in Loosduinen moet hierin kunnen participeren, het 
betreft namelijk heel Loosduinen (o.a. Gamma locatie, Azivo gebouw, Oude Haagweg 42/46 zijn 
hier onderdeel van). Wie wil in de nieuwe werkgroep deelnemen?  
De voorzitter doet een oproep aan de CL-leden. De bestaande visie omtrent de Loosduinse Vaart is 
gedateerd. Wethouder Norder heeft met de bestaande visie helaas niets gedaan. 
De stadsdeeldirecteur zegt toe om de CL hierin financieel te ondersteunen.  
 



 - 6 - 

Betaald Parkeren 
In Loosduinen/Bloemenbuurt zal per 1 oktober 2013, betaald parkeren worden ingevoerd. Dit plan 
is gepresenteerd zonder dat de CL hierover geïnformeerd is. De kraagregeling is geen goed idee !!! 
De CL gaat hierover een brief schrijven naar de gemeente t.a.v. wethouder P. Smit. 
Betaald parkeren in Loosduinen is niet aan de orde. 
 
Bewoners/winkelcentra 
Bewonersorganisaties moeten een team vormen met ondernemers zodat er met z’n allen 
geparticipeerd kan worden. Op deze wijze kan er positief gereageerd worden op ontwikkelingen in 
de wijk. In Kijkduin loopt dit project goed. De CL wil dit punt op de agenda houden en de heer 
Benthem wil de CL steunen.  
 
25 juni 2013  
- Op 6 juni 2013 is mevrouw Franssen, secretaris van de Commissie Loosduinen overleden,  
- Een uitnodiging gaat naar de CL over het Gebouw Wijndaelerweg (deltastrip). De portierswoning 

wordt een oorlogsmonument. Op 13 juli 2013 zal de officiële onthulling van plaquettes met 
namen van de gesneuvelden aldaar plaatsvinden. 

- Wethouder Marjolein de Jong komt naar Loosduinen voor een fietstocht samen met de voorzitter. 
De bedoeling is een werkbezoek en bepaalde delen van het Masterplan Kijkduin aandoen!  

 
Activiteitenplan 2014 
Graag een planning doorsturen naar CL, daarna doorsturen naar stadsdeelkantoor. De voorzitter 
vraagt aan de wijkberaden hulp voor de lopende projecten. Alle wijkberaden kunnen hiervoor geld 
krijgen.  
  
90-jarig bestaan CL  
Vrijdag 21 juni : Loosduinse inwoners van 90 jaar oud hebben meegedaan aan de High-tea. 
Zaterdag 22 juni : Mid-Summer Party. 
Zaterdag 29 juni : Puch-Bromfiets Meeting op het Loosduinse Hoofdplein. 
Vrijdag 16 augustus : Voetbalwedstrijd Loosduins elftal/Westlands elftal. 
Zondag 15 september : Picknick in het park (Landgoed Ockenburgh). 
Vrijdag 20 september : Politiek debat in de Trouwzaal van het Stadsdeelkantoor.  
Vrijdag 27 september : Jubileumreceptie in Zorgcentrum Loosduinen.  
 
8 oktober 2013. 
Mevrouw v/d Plas (management-assistente van de CL) gaat weg. Zij blijft werkzaam binnen het 
stadsdeel in een andere functie. De huidige management ondersteuner van de heer Benthem gaat 
“het stadsdeelkantoor” ondersteunen. Binnen het DB van de CL is een secretaris nodig. Deze 
functie zal door mevrouw Weijs gaan worden ingevuld. 
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Ockenburgh 
De heer Ronald Janssen (DSO) aanwezig. De heer Jan Honing is de projectleider voor Ockenburgh. 
De heren Janssen en Honing zullen een toelichting geven met betrekking tot de stand van zaken 
voor wat betreft Ockenburgh. 
Aan de CL leden wordt een Plan van Aanpak aangeboden. Het landgoed zelf wordt opgeknapt en 
het landhuis wordt wind- en watervrij gemaakt. Het traject is al ingezet. 
Het landgoed wordt zoveel mogelijk hersteld in oude staat. Er zal een open tender worden uitgezet 
voor partijen met de vraag: wat wil je met de plek gaan doen en wat wil je ervoor betalen? Dit geldt 
voor het landhuis, het chalet en de woning. Er is een projectteam samengesteld en namens de CL 
zullen de heer P. Wijsman en mevrouw I. Weijs zitting nemen. De beoordelingscommissie, waarin 
de CL leden geen zitting hebben (eigen besluit om onafhankelijk te kunnen reageren), moet 
binnenkomende voorstellen beoordelen. Het moment dat de partij gevonden is, wordt dit 
voorgelegd aan de wethouder en de raad en wordt een tijdlijn opgesteld om zo snel mogelijk van 
start te kunnen gaan. De Commissie houdt hierbij de vinger aan de pols. 
 
Activiteitenplan 2014  
Op 3 december 2013 zal in de Commissie een gesprek hierover plaatsvinden met de wethouder. Het 
stadsdeelkantoor zal deze week starten met het activiteitenplan 2014. Input van een aantal 
wijkberaden is al ontvangen over het activiteitenplan 2014.  
Voorstel om een discussie te houden over de besteding van de budgetten. 
 
Loosduinse Vaart  
Het bestaande boekwerk over de Loosduinse Vaart wordt herzien. Het doel is de huidige visie van 
de Loosduinse Vaart te actualiseren/bijwerken van de bestaande situatie. Er zal een strategie 
worden opgesteld en budget worden aangevraagd. 
Een persbericht in de krant publiceren, dat de Commissie Loosduinen opnieuw start met de 
Loosduinse Vaart. We gaan een nieuwe werkgroep samenstellen. 
Dit onderwerp “de Loosduinse Vaart” moet worden meegenomen in het verkiezingsproject van 
maart 2014 en de coalitievorming daarna. 
 
Straatnaamgeving  
De CL heeft bezoek gekregen van mensen, die zich hiermee bezig houden. Het plantsoen Piet Vink 
Plantsoen – hoe kom je aan deze naam? Vanuit het Gemeentelijk Archief meegegeven als advies: 
- betracht enige terughoudendheid met het benoemen van straten 
- kijk of de straatnamen passen in je buurt 
- zolang het een voorgenomen besluit is, is het niet toegestaan om hierover te publiceren. 
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90-jarig bestaan CL  
Tijdens de laatste CL vergadering (3 december 2013) zullen er mensen in het zonnetje worden 
gezet, die hebben meegeholpen met de festiviteiten rondom het 90-jarig bestaan van de CL. Er is 
een politiek debat geweest – mensen hebben met elkaar kunnen discussiëren, en daar is uitgekomen 
dat de CL hoog in het vaandel staat. De receptie van 27 september jl. was druk bezocht. Ongeveer 
150 mensen waren op de uitnodiging naar de receptie gekomen. Alle foto’s van alle activiteiten 
staan op de website van de CL. Tijdens de laatste CL vergadering zal er nog aandacht worden 
geschonken aan het 90 jarig bestaan van de CL.  
 
Mededeling Politie 
Over het totaalbeeld van Loosduinen is de criminaliteit minder geworden. Er blijft nog wel 
structurele overlast in het Bokkefort-park. In de afgelopen 6 maanden (april – september) was 
Nieuw-Waldeck een ‘hotspot’ voor wat betreft woninginbraken. 
 
3 december 2013  
- Dit jaar is het 90-jarig bestaan van de Commissie Loosduinen uitgebreid gevierd. Er is een 

commissie samengesteld voor de uitgevoerde werkzaamheden. De voorzitter bedankt deze 
commissieleden voor hun inzet met een bloemetje.  

- We hebben een budget gekregen via de stadsdeelwethouder voor de werkgroep “revisie 
Loosduinse vaart”. Er is inmiddels een projectleider gevonden voor dit project.  

 
Activiteitenplan 2014  
Het stadsdeelkantoor geeft een toelichting op het activiteitenplan 2014. Het activiteitenplan moet 
nog definitief vastgesteld worden.  
 
Vroondaal 
Er is een nieuw concept-bestemmingsplan over Vroondaal. Op maandag 16 december 2013 zal er 
een presentatie worden gegeven. Vroondaal-Madestein wordt één gebied en Vroondaal ligt in de 
Kom Loosduinen.  
 
De Loosduinse Vaart 
Er is een goed team als CL-werkgroep samengesteld. Men zal met het gewest Haaglanden 
overleggen i.v.m. de infrastructuur.  
 
Werkgroep Kijkduin 
Er zijn 2 projectontwikkelaars. FORTRESS (winkels) en Boha (het hotel) hebben met de gemeente 
overleg gehad. De ontwerpen moeten worden bijgesteld. De projectgroep wordt redelijk op de 
hoogte gehouden. Er zal een onderzoek worden gestart naar de busbuffer door de gemeente. Aan 
het begin van het nieuwe jaar zal dit plaatsvinden in samenwerking met de HTM .  



 - 9 - 

De Wijndaelerweg  
Er zijn nieuwe regenafvoerbuizen gescheiden riolering neergelegd en de stoep wordt breder. 
Daarnaast is een extra invoegstrook gecreëerd op de Ockenburghstraat richting Wijndaelerweg.  
 
Ockenburgh 
Als de tender geschreven, is, wordt die openbaar gemaakt en aangeboden aan de CL. Alle relevante 
afdelingen van de gemeente zitten in de adviesgroep voor het opstellen van de tender. 
De CL is er geen voorstander van dat het landhuis wordt gebruikt door Parnassia. 
 
Winkelcentra 
Wethouder Kool en de winkeliers van Loosduinen hebben gesproken over de winkelpanden in het 
winkelcentrum Loosduinen, die op dit moment leeg staan. 
Zorgen over de leegstand van de winkels, de huren zijn te hoog, criminaliteit in de wijk.  Het is de 
bedoeling om alle partners in de wijk bij elkaar te brengen om te kijken hoe de winkeliers de 
winkelcentra beter bij elkaar kunnen houden.  
 
Internationale Ring: 
 Er volgt een toelichting op de ontwikkelingen van de Internationale Ring.  
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SAMENSTELLING COMMISSIE  LOOSDUINEN 
 
Onafhankelijk voorzitter: dhr. P.F.M. Wijsman 
 p.wijsman@ishthehague.nl 
  
Secretaris: mevr. H.H.M. Weijs 
 inekeloosduinen@hotmail.com 
 
Penningmeester: dhr. J.F.A. van Gelderen 
 geldh@hetnet.nl 
 
Onafhankelijk opererend voorzitter Project-  dhr. W. van Elst 
groep Ruimtelijke Ordening en Verkeer wvelst@telfort.nl 
 
Portefeuillehouder ROV mevr. H.H.M. Weijs 
 
Onafhankelijk opererend voorzitter  dhr. J.F.A. van Gelderen 
Projectgroep Welzijn en Beheer   
 
Secretariaat: mevr. E. van der Plas 
 
Vertegenwoordiging Organisaties: 
 
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin. 
Lid: dhr. J.H.A. van den Muijsenberg 
 jhavandenmuijsenberg@wanadoo.nl  
Plaatsvervangend lid: dhr. J. Hofker, 
 jhofker@casema.nl 
 
Wijkberaad Houtwijk. 
Lid: dhr. R.A.W. Meesters 
 ramonmeesters@remax.nl 
Plaatsvervangend lid: dhr. K.A. Hakemulder 
 e-mail:kahakemulder@yahoo.com 
 
Wijkberaad Kom Loosduinen 
Leden: mevr. H.H.M. Weijs 
 dhr. B. Bakker, 
 bertbakkerock@ziggo.nl 
 
Wijkberaad Notenbuurt 
Lid: dhr. A.J. Rooseboom 
 ajrooseboom@casema.nl  
 
* in de loop van het jaar afgetreden 
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Wijkberaad Nieuw-Waldeck 
Lid: dhr. H. de Valk 
 henkdevalk@hotmail.com  
Plaatsvervangend lid: dhr. Z. Brinkman 
 zegerbrinkman@ziggo.nl 
 
Bewonersoverleg Kraayenstein 
Leden: dhr. L.J. Hofman 
 bejohofman@tele2.nl 
 mevr. W. Zee – v.d. Dool 
 karltine@simpc.nl 
 
Plaatsvervangend lid: dhr. J. van der Kruk 
 fjnm7609@kpnmail.nl 
 
Vertegenwoordiger winkelcentra: dhr. W. Louwerens 
 
Vertegenwoordiging gemeente tijdens de Commissie Loosduinen vergaderingen 
 
Politie Haaglanden: Dhr. M. van den Bosch 
 marcel.van.den.bosch@haaglanden.politie.nl 
 
Stadsdeelkantoor Loosduinen 
Kleine Keizer 3, 2553 CV  Den Haag 
 
Stadsdeeldirecteur dhr. H. Benthem   
 harm.benthem@denhaag.nl 
 
Stadsdeelmanager dhr. J. Fritz 
 
Team Welzijn Jeugd Participatie Loosduinen 
Welzijn dhr. R. Wekker 
 robert.wekker@denhaag.nl 
Groenbeheer dhr. J. Meijer * / dhr. C. van Doesburg 
Milieubeheer  dhr. M. Molenkamp 
 marc.molenkamp@denhaag.nl 
Wegbeheer dhr. M. Schoon 
 marius.schoon@denhaag.nl 
 
 
* in de loop van het jaar afgetreden 
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Masterplan Kijkduin. 
 
 De belangrijkste ontwikkeling is de oprichting van een nieuwe projectgroep. Toen de gemeente 

zich als regievoerder terugtrok en het initiatief overliet aan private partijen werd de 
klankbordgroep, waarin alle belangen vertegenwoordigd waren, opgeheven. Toch bleek 
werkenderwijs dat er wel degelijk behoefte is aan een dergelijk overlegplatform. Vandaar de 
nieuwe Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin-Bad. 
Kernleden zijn: de Stichting Beach Resort Kijkduin (SBRK), de Ondernemersvereniging Kijkduin 
(OV Kijkduin), de Bewonersvereniging Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK en de Commissie 
Loosduinen (CL). Op afroep, maar ook op hun verzoek, kunnen de beide projectontwikkelaars, de 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de Natuur- en Milieuorganisaties (AVN en HMC) aan het 
overleg deelnemen.  
Het doel van de projectgroep is om zoveel mogelijk tot gemeenschappelijke standpunten te 
komen m.b.t. de ontwikkelingen in Kijkduin Bad. 
 Een tweede organisatorische aanpassing betreft de vorming van een werkgroep verkeer en 

vervoer, specifiek voor Kijkduin Bad. Deze werkgroep bestaat uit de leden van de werkgroep 
Infra Materplan Kijkduin, aangevuld met de SBRK en de OV Kijkduin. 
 De projectontwikkelaars Fortress (winkels en horeca) en BOHA (hotel) werken intensief door aan 

de vormgeving van hun plannen. De gemeente heeft opdracht gegeven tot het maken van de zgn. 
Milieu Effect Rapportage (MER) De vaststelling ervan wordt het 1ste kwartaal 2014 verwacht. 
 De start van de bouwactiviteiten wordt verwacht eind 2014. 
 Verder werkt de gemeente aan een pilot met zo’n 40 strandhuisjes in Kijkduin. 
 In deze Projectgroep is o.a. gesproken over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kijkduin 

(NDR), die door het college van B&W was vrijgegeven voor inspraak. De NDR is een voorloper 
van de Milieu Effect Rapportage (MER), waarin is vastgesteld welke thema’s in de MER worden 
meegenomen en hoe de diverse (milieu)onderzoeken worden uitgevoerd. SBK (stichting 
Bewonersbelangen Kijkduin en de BWK hebben gezamenlijk een reactie hierop geformuleerd. 
Deze is inmiddels ingediend. Hierna volgen de nota van beantwoording en het opstellen en 
indienen van de MER, de bekendmaking ervan en de inspraak. Inmiddels is het dan eind 2013. De 
nota van beantwoording, die op de inspraak op de MER volgt, wordt in de loop van het eerste 
kwartaal van 2014 verwacht. Rond de jaarwisseling zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
worden gelegd. 
 Na de NDR verscheen in de loop van december 2013 het ontwerpbestemmingsplan. Kritische 

kanttekeningen zijn erbij de, in onze ogen, te grote ruimte voor het College van B&W om, met 
gebruikmaking van de zgn. Wijzigingsbevoegdheid, zaken voor elkaar te krijgen. Hierdoor wordt 
de betrokkenheid en de mogelijkheden om invloed uit te oefenen voor belanggroeperingen, zoals 
de Commissie Loosduinen, uiterst beperkt. Reacties op dit ontwerpplan zijn gegeven door BWK, 
SBK, de PHBK en de Commissie Loosduinen. 
 Ook de verkeersproblematiek is aan de orde geweest: de afwikkeling van de verkeersstromen, 

parkeren, busbuffering, openbaar vervoer en faciliteiten voor voetgangers, fietsen en scooters. 
Daarbij hebben BWK en SBK gewezen op een goede bereikbaarheid van Kijkduin. Hiervoor zijn 
goed openbaar vervoer en een goede ontsluiting van de woongebieden essentieel. 
 De planning: Naar verwacht zal het college van B&W eind 1ste kwartaal 2014 de MER en het 

ontwerp bestemmingsplan vaststellen. Beide zullen niet eerder dan half 2014 in werking treden, 
afhankelijk van mogelijke beroepsprocedures. 
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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 advies af aan de gemeente Den Haag. Bij 
bouwzaken die niet wijkoverstijgend zijn, maar waarbij wel een advies van de CL 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.  
 
Ockenrode presentatie januari 
Herontwikkeling van het gebouw Ockenrode aan de Monsterseweg 194. 
Door middel van een presentatie met sheets, werd door de heren Hollander (NL Development) en 
Driessen (Queeste Architecten) een uitleg gegeven over het Landhuis Ockenrode.  
Landhuis Ockenrode is gebouwd in 1924. Later is dit landhuis door middel van koop (vóór de 
Tweede Wereldoorlog), in eigendom gekomen van De Onderlinge ’s-Gravenhage (= verzekerings-
maatschappij). Daarna is het verhuurd aan Parnassia. 
De projectnaam van dit Landhuis Ockenrode is Doornroosje (verscholen in het bos).  
Het Landhuis, ernstig verwaarloosd en verouderd, staat in een zeldzaam stukje natuur, direct 
omringd door het Natura 2000 gebied, Solleveld. Het landhuis zal grondig worden gerestaureerd en 
in de directe nabijheid zal, binnen het bestemmingsplangebied, een gebouw op palen, de Mirage 
Minnesota Kliniek, worden geplaatst dat onderdak zal bieden aan maximaal 40 patiënten, in het 
kader van een 7 weken durend anti-verslavingsprogramma. 
In verband met het behandelprogramma wordt de kliniek vooral voorzien van veel glas, waardoor 
de omliggende natuur, ook van binnenuit, een rustgevende werking nabootst. 
Enkele bomen worden gekapt en een parkeervoorziening wordt gerealiseerd. De toegangsweg 
wordt niet gewijzigd. Het onderliggende bestemmingsplan is oud en wordt mogelijk opnieuw 
vastgesteld. Het basketbalveld wordt weer natuurgebied en de tennisbanen blijven bestaan.  
 
Wijndaelerstrip 
De heer Hans van Zweden (Schouten Bouw) presenteerde zijn plannen voor de Wijndaelerweg. 
Sinds 2006 is het bedrijf Schouten Bouw eigenaar van de Marathon. De Internationale School wil 
gaan uitbreiden op deze locatie. Men is met de gemeente om de tafel gaan zitten en heeft atelier 
PRO benaderd omtrent de plannen. Begin 2012 is er een stedenbouwkundig plan opgesteld, en is 
het Masterplan gepresenteerd aan de gemeente. De heer Alex Letteboer (architect bij atelier PRO) 
gaf een presentatie omtrent de plannen. De stedenbouwkundige visie wordt gepresenteerd (die moet 
aansluiten op het Masterplan). 
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Ockenburgh 
De voorgestelde plannen van Nova Vastgoed zijn door de bezwaren van de Commissie Loosduinen 
eind 2012 gestrand. De gemeente heeft de afwikkeling met Nova voltooid en besloten om het 
landhuis Ockenburgh, het chalet en de dienstwoning in de openbare verkoop te plaatsen. Om deze 
verkoop in goede banen te leiden is de Commissie Loosduinen primair betrokken geweest in de 
totstandkoming van de toetsingskaders voor de tender als leidraad voor potentiële kopers. Ook de 
AVN en de Bomenstichting zijn nauw betrokken in verband met de exclaveringsgrenzen en Natura 
2000 gebieden. 
 
Gamma locatie presentatie maart 
In de nieuwe plannen die gepresenteerd zijn in maart, zijn de bouwhoogten ongewijzigd gebleven, 
namelijk tot 28 meter hoogte. Tegen deze hoogte bestaat bezwaar vanuit de Commissie Loosduinen. 
De start van bouwfase 1 wordt, na vaststelling van het bestemmingsplan en aanvraag van de 
omgevingsvergunning dit jaar, voorzien voor 2014. 
 
Visie Loosduinse Vaart 
Door het stadsdeelkantoor wordt een budget toegekend om de actualisering van de Visie 
Loosduinse Vaart mogelijk te maken. Er is een werkgroep Visie Loosduinse Vaart samengesteld, 
die tezamen met de oorspronkelijke architecten en een stedenbouwkundige aan de slag zijn gegaan. 
Doel is om de geactualiseerde Visie deel te laten uitmaken van het nieuwe College Programma. 
 
Oude Haagweg 42 – 46 
Wijkberaad Houtwijk heeft flink geageerd tegen de hoogbouwplannen op deze villa-locaties. Er is 
beslist geen draagvlak onder de naburige bewoners. Tevens vindt men de bebouwing te dicht bij de 
doorgaande weg staan en de overstekende balkons te ver buiten de kavelgrens. 
 
Ontwikkeling Kijkduin presentatie 19 november 
Power-Point Presentatie van de heer Van der Burg (SBK) 
Deze presentatie ging over de herontwikkeling van: 
Kijkduin-Bad. 
De organisaties die actief zijn in Kijkduin-Bad zijn Stichting Beach Resort Kijkduin (SBRK) en 
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK), Ondernemersvereniging Kijkduin (OV Kijkduin), 
Bewonersvereniging Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK) en de Commissie Loosduinen (CL). Zij 
vormen samen de projectgroep herontwikkeling Kijkduin-Bad. Er zijn twee ontwikkelaars die zich 
concentreren op een eigen gebouw, v.w.b. de winkels/promenade/boulevard e.d.. Aan het 
ingenieursbureau DHV is opdracht gegeven om de verkeerssituatie te bekijken (het Deltaplein). 
Bijvoorbeeld: - hoe gaat het met het parkeren? 

- wat willen de bewoners? 
16 oktober 2013 is er een bewonersvergadering geweest en is er veel gesproken over dit onderwerp.  
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De gemeente heeft een masterplan gemaakt (ook bestemmingsplan), en de ROV heeft ook een 
belangrijk aandeel in dit plan. De sterflats blijven bestaan. Notitie: reikwijdte en detailniveau. 
 
Kijkduin Binnen  
De plannen voor Kijkduin Binnen, Machiel Vrijenhoeklaan, Storks, woonwagenlocatie, sporthal 
Ockenburgh en recreatiepark Roompot zijn nog lang niet definitief. Waakzaamheid is geboden in 
verband met de infrastructuur. 
 
Kijkduin Infra. 
De werkgroep Infra is een paar keer bij elkaar geweest en heeft ondermeer de zorg over de 
versnipperde bouwplannen en de verkeersafwikkelingen daaromtrent besproken. De busbuffer blijft 
een lastig probleem omdat bewoners teveel overlast hebben van lawaai en stank. Oplossingen 
worden gezocht om, door middel van een transferium, de parkeerdruk in Kijkduin te ontlasten. 
 
Windmolenpark  
De windmolens op zich zijn niet zo’n probleem, echter de aanlanding van de kabels en het tracé 
daarna zijn onzeker. Ook de locatie van de schakelkast is onbekend. 
Of dit alles doorgang zal vinden was dit jaar nog niet bekend.  
 
Kustversterking en Zandmotor 
De kustversterking bij Kijkduin is gereed. Proefproject de Zandmotor ontwikkelde zich sneller dan 
voorzien.  
 
Internationale Ring 
Het enig wat is uitgevoerd, voor wat betreft het gedeelte Loosduinen, ofwel de Zuidelijke Randweg, 
is de uitvoegstrook aan de Kijkduinsestraat, naar de Wijndaelerweg. 
 
De Raadscommissie Leefomgeving heeft op 18 oktober over de Verkenning Internationale Ring-
West besloten dat voor de Zuidelijke Randweg zal worden gekozen voor de variant met 
ongelijkvloerse kruisingen, en dat op de Noordwestelijke Hoofdroute de variant met 
knelpuntenoplossingen de voorkeur heeft. Met enkele aanvullingen is dat besluit door de 
Gemeenteraad overgenomen. 
Bij de verdere besluitvorming over de details zal met bewonersorganisaties worden overlegd. 
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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. C. Gans 

 
Wijkvereniging Bohemen, Waldeck  lid: dhr. J.H.A. van den Muijsenberg 
en Kijkduin  plv. lid: dhr. J. Hofker 
 
Wijkberaad Notenbuurt  lid: dhr. A. Rooseboom 

 
Wijkberaad Houtwijk  lid: mw. L. Gordijn 
 plv. lid: dhr. KA. Hakemulder 

 
Stadsdeelkantoor  dhr. J. Meijer * / dhr. M. Schoon 
 
 
 
 
* in de loop van het jaar afgetreden 
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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 2013. 
 Terugblik op de jaarwisseling. Door de goede samenwerking tussen o.a. de jongerenwerkers, 

politie en medewerkers van het stadsdeelkantoor is de jaarwisseling 2012/2013 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.  
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5 juni: 
 Het besluit over de winteropvang voor dak- en thuislozen in de Zilverstraat (bedrijventerrein 

ZKD) is op 29 mei door B&W genomen. In Houtwijk zijn de plannen besproken in het 
wijkberaad en zij had geen bezwaar tegen deze winteropvang. 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 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 Parnassia (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 
 
Bewonersoverleg Kraayenstein lid: mw. T. Zee 
 plv. lid: dhr. J. van der Kruk 
 
Wijkberaad Nieuw-Waldeck lid: dhr. Z. Brinkman 
 
Wijkberaad Kom Loosduinen lid: dhr. J.H. Bakker 
 plv. lid:  dhr. S. Develing 
 
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck  lid: mw. N. Spaans 
en Kijkduin  
 
Wijkberaad Notenbuurt lid: mw. H. Epping * 
 plv. lid: dhr. A. Rooseboom 
 
Vereniging Wijkberaad Houtwijk lid:  dhr. R. Meesters 
 plv. lid: mw. L. Gordijn 
 
Loosduinse Ouderen Commissie  mw. T. Henkelmann 
 
Stadsdeelkantoor    dhr. R. Wekker 
      dhr. M. Molenkamp 
 
 
 
 
* in de loop van het jaar afgetreden 
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2011 2012 2013 

 
Financiën 
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Huisvesting 11.000 9.800 13.000 4.200 13.000 15.000 

Vacatiegelden 15.000 16.181 12.000 10.031 12.000 10.219 

Secretariaat 26.000 29.460 27.000 30.000 30.000 32.950 

Geluidsapparatuur 1.500 513 0 0 0 0 

Vergaderkosten Projectgroepen 1.000 1.476 1.500 1.765 650 227 

Vergaderkosten CL 2.000 1.983 2.500 1.534 450 227 

Notuleren 1.500 1.026 1.500 1.368 1.600 1.800 

Onkosten DB 1.500 950 1.500 1.128 1.500 883 

Porti 0 109 500 0 100 57 

Kantoorbehoeften 0 47 500 0 100 0 

Deskundigheidsbevordering 1.500 0 1.500 0 500 0 

Bankkosten 250 155 250 207 250 108 

Algemene kosten 1.000 265 2.400 125 500 380 

Representatie 250 179 350 392 350 710 

Teambuilding/Samenspraak 1.500 276 2.500 0 0 0 

Nieuwjaarsreceptie 2.000 2.000 2.000 1.031 1.000 0 

Website     1.000 1.281 1.000 272 

Project Ockenburgh **     5.000 9.822     

Jubileum 90 jaar **         8.928 8.578 

Jubileum 90 jaar ***           450 

Totaal 66.000 64.421 75.000 62.884 71.928 71.860 
**   Extra subsidie       
*** Rechtstreeks door gemeente betaald      
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Toelichting: 
 
 
Huisvesting : Dit betreft de werkplek van het secretariaat in het stadsdeelkantoor 

  (20 m2  à € 750,00) 
 
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. 
 
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. 
 


