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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Commissie Loosduinen. Het jaarverslag geeft een
beeld van de activiteiten, die in 2016 hebben plaatsgevonden.
Het verslagjaar viel samen met een aantal gemeentelijke ambities. Wederom en nog
intensiever werd er aandacht besteed aan het project “ruimte voor de stad”, ruimte binnen
Loosduinen, (de verdichtingsnota), de verdere ontwikkeling van de gebieden Kijkduin bad en
Kijkduin binnen en allerlei infrastructurele vraagstukken.
Bij deze ambities werd de Commissie Loosduinen betrokken en heeft zij door te participeren
in de diverse werkgroepen haar steentje bijgedragen.
Binnen de Commissie Loosduinen werd afgesproken om Loosduinen ‘bruisend’, na een
“bewegend” jaar 2015, op de kaart te zetten en er werd besloten om een 4-jarenplan op te
stellen om aan dit bruisende element uiting te gaan geven.
Dit 4-jarenplan vertaalt zich per jaar in een jaarplan en een jaarverslag met bijgevoegd de
financiële onderlegger.
De grote betrokkenheid van de leden van de Commissie heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van dit plan.
Nieuwe plannen of verdere uitwerking van bestaande plannen werden gepresenteerd in de
projectgroepen en de Commissie Loosduinen vergaderingen. Over deze plannen werd door
de CL reguliere adviezen gegeven en daarnaast werd gevraagd en ongevraagd advies gegeven
over actuele onderwerpen in het bijzonder.
Tevens is verschillende keren ingesproken om de gemeenteraad het standpunt van de
Commissie te laten weten.
De Commissie Loosduinen hoopt met haar inzet wederom een bijdrage te hebben geleverd
aan de verdere ontwikkeling van stadsdeel Loosduinen en in het bijzonder aan haar wijken.
In zijn Nieuwjaarsrede heeft uw voorzitter het thema van vorig jaar aangehaald: ”Loosduinen
beweegt” en dit een update gegeven voor 2016 met als thema: “Loosduinen bruist”. Bruisend
zonder over te lopen, maar wel gericht het stadsdeel op de kaart zetten met als uitgangspunt
dat het goed toeven is in Loosduinen.
Tevens heeft de voorzitter voorgesteld om, ondanks de opgelegde bezuinigingen, te kijken of
er nog steeds een representatieve vergaderruimte is voor de Commissie Loosduinen.
Dit is in 2016 wederom gelukt en het geopperde nostalgische idee om terug keren naar de
trouwzaal in Loosduinen om daar te kunnen vergaderen is tevens mogelijk gemaakt met de
steun van de gemeente; waarvoor hartelijke dank.

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van alle leden van de
Commissie Loosduinen en het secretariaat en hen langs deze weg hartelijk dankzeggen voor
hun deskundige inzet tijdens het verslagjaar.
Het dagelijkse bestuur.
Het dagelijkse bestuur is verder gegaan met het uitnodigen van gasten. Door het opmaken van
een gastenlijst kunnen de afzonderlijke wijken ook bepalen of ze willen aansluiten bij deze
gesprekken. Het is nog steeds de bedoeling, dat we naast de nieuwe raadsleden, die kennis
maken met de Commissie Loosduinen, zoveel mogelijk mensen uitnodigen vanuit de diverse
maatschappelijke disciplines om ons bij te praten over op stapel staande veranderingen c.q.
probleemsituaties. Dit uitnodigen van gasten wordt voortgezet in 2017.
Pjer Wijsman, voorzitter Commissie Loosduinen

De samenstelling van het DB in 2016 was:
Pjer Wijsman
: voorzitter CL
Ineke Weijs
: secretaris CL en portefeuillehouder ROV
Wouter van Elst
: onafhankelijk opererend voorzitter ROV
Hans van Gelderen
: onafhankelijk opererend voorzitter WB en
penningmeester CL
Herman v.d. Muijsenberg : algemeen lid CL en portefeuillehouder WB per juli 2014

Overleggen van het Dagelijks Bestuur met Externen in 2016
Datum
05 januari
19 januari
26 januari

Gesprekspartner(s)
Nieuwe medewerkers sdk. Loosduinen: mw.
El Adlouni, mw. Van Balkom, mw. Oolders
Wethouder Wijsmuller
dhr. De Valk en mw. Linda, gemeente
Nieuwe medewerker sdk. Loosduinen:
dhr. D. Smit

Onderwerp
Kennismaking
Verdichting en
Agenda Ruimte voor de Stad
Kennismaking

26 januari

Dhr. Van Coevorden, projectleider Orac's

Ondergrondse Rest Afval Containers

02 februari

Mw. Dietze en dhr. Krijgsman, PmdH

Vroondaal

08 maart

Dhr. Duijs en mw. Röwekamp

Groenvisie

15 maart

Mw. Groen, dhr. Poelsma, mw. Glaudemans
en mw. van Dijk, gemeente

Straatnaamgeving

15 maart

Mw. Groen en dhr. Kanalie, gemeente

Kijkduin

22 maart

Dhr. Caprino en mw. Groen, gemeente

Ruimte voor de stad // Kijkduin

29 maart

Dhr. Tiessen, bureau Plint

Agenda Ruimte voor de stad

19 april

Wethouder De Bruijn

Diversen

26 april
17 mei
31 mei

Dhr. Quadflieg, Klein Opdrachtgeverschap
Woningbouw Van der Goeslaan
gemeente
Dhr. Cornelis en dhr. Van de Bosch, gemeente Kleinschalig opdrachtgeverschap
Den Haag
(bouwkavels)
Toekomst Ontmoetingskerk A.
Dhr. Bouwhuis, bureau Lingotto
Noorderwierstraat

31 mei

Dhr. Tiessen, bureau Plint

Agenda Ruimte voor de stad

07 juni

Dhr. Noordermeer, winkelstraatmanager

Winkelcentrum Loosduinen

04 oktober
11 oktober

Dhr. Caprino en mw. Van Rijnsbergen,
gemeente
Dhr. Bouwhuis en mw. Lelieveld, bureau
Lingotto

01 november Dhr. Reiling en mw. Van Dijk, gemeente
08 november

Dhr. De Wilde, Parnassia, en mevr. Van
Rijsbergen, gemeente

22 november Mw. Groen, gemeente

Planontwikkelingen Parnassia
Toekomst Ontmoetingskerk A.
Noorderwierstraat
Wijkgrenzen
Planontwikkelingen Parnassia
Kijkduin

Tekening Boy Boelhouwer

Wapen van Loosduinen

Commissie Loosduinen (CL)
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de CL ontvangt regelmatig gasten. Iedereen is altijd welkom bij
deze DB-bijeenkomsten. Aanmelden is gewenst bij het secretariaat. Dan worden agenda en stukken toegestuurd. De lijst van gasten en de verslagen van deze bezoeken staan op de website.

2 februari 2016
Enkele mededelingen zijn:
 Er is een nieuwe voortgangslijst gemaakt i.v.m. bouwplannen en –projecten. Bedoeling is
deze actueel te houden en het is tevens een instrument in de communicatie met de gemeente.
 Voor het verschijnsel ‘kavelwinkel’ is dhr. Sparreboom, de contactpersoon.
 Aandacht voor:
- project ‘Ruimte voor de stad’
- Bethelkerk Blijft
- de Ontmoetingskerk en
- een document van dhr. Rooseboom over het voor de kust geplande windmolenpark.
 Dhr. Tokkie, o.a. projectleider Masterplan Kijkduin, neemt binnenkort afscheid. Mw. Groen
zal hem opvolgen en neemt nu al een aantal projecten van hem over.
 Chinese wijk in Vroondaal. Volgens de Europese Wet ‘Moderne Migratie’ krijgen buitenlanders, die flink investeren in de Nederlandse economie en aan nog een aantal andere
voorwaarden voldoen, een tijdelijke verblijfsvergunning. Er komen zo inderdaad Chinese
mensen in Vroondaal te wonen op 25 a 40 kavels.
Haagse Strandhuisjes.
Dhr. Struving, eigenaar van 20 huisjes, komt een en ander toelichten. De strandhuisjes zijn een
activiteit van de stichting ‘Leven met de Zee’. Haar doel is bewustwording, waardering en beleving van strand en kust en daarom ook recreëren en overnachten op het strand. Een recent initiatief is een tijdelijk huis aan zee waar b(v)loggers een week verblijven en schrijven over dit gebied en over de stad.
Een betonnen pad voor de huisjes maakt ze bereikbaar voor de hulpdiensten.
De huisjes zijn niet te koop en kunnen maximaal 3 weken per jaar aaneen worden gehuurd. De
verhuur, evenals de schoonmaak en de beveiliging lopen via De Roompot. Daar zullen de huisjes
ook in november t/m maart staan. Aan het strand zal in die periode niets achterblijven.
In één van de huisjes zal permanent een beheerder wonen als observant van het reilen en zeilen
en als vraagbaak voor huurders en strandbezoekers.
Meer informatie: www.haagsestrandhuisjes.nl.
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Evaluatie oud en nieuw
Dhr. Postma (Politie Den Haag) roemt de samenwerking tussen alle partijen en de gemeentelijke
briefing van alle partners. Beide zijn van groot belang geweest voor het verloop van de jaarwisseling. De wijkagenten hebben preventief contacten gelegd en op een aantal locaties waren camera’s geplaatst en dat heeft preventief gewerkt.
Een uiteenzetting over het verloop in de diverse wijken is terug te lezen in het uitgebreide verslag van deze vergadering op de website.
Dhr. Benthem, stadsdeeldirecteur Loosduinen, beaamt dat het goed is verlopen en vult aan dat er
veel activiteiten waren met jongeren en dat buurthuizen vol waren. Verder noemt hij het belang
van het werk van de BPT’s (Buurt Preventie Teams).
Openbaar vervoer/fietsersbond
Rotterdam en Den Haag vormen nu een metropoolregio. Interessant is dat in Rotterdam wisseldiensten met bussen mogelijk zijn. Chauffeurs stappen uit bij de eindhalte om een pauze te nemen. Vervolgens neemt een andere chauffeur zijn dienst over. Daardoor zijn er minder bussen
bij de eindhalte waardoor alleen kleine buffers nodig zijn.
In Rotterdam is het Openbaar Vervoer (OV) gratis voor 65-plussers. In de metropoolregio zou
één lijn moeten worden getrokken en ook hier gratis moeten zijn.
Mededelingen van het stadsdeelkantoor en van de politie
Stadsdeelkantoor:
- Dhr. Benthem vult aan dat vragen over werkzaamheden in een ander stadsdeel altijd gesteld
kunnen worden via hem aan de directeur van het andere stadsdeel.
- Er wordt ingezet op betere programmatische samenwerking tussen Buurthuizen van de Toekomst.
- Er worden adoptanten gezocht voor ORAC’s.
- Er is een nieuw programma i.h.k.v. sociaal isolement. 40 Ouderen zijn gesproken. Zij hebben
ideeën geleverd.
- Discotheek De Marathon gaat plat. 16 april is er feest voor alle generaties.
Politie:
- Januari was een rustige maand.
- Het aantal inbraken is wat minder door samenwerking met gemeente en andere partners.
- Het aantal diefstallen daalt, behalve autodiefstal.
- Er is aandacht voor overlast door jeugd bij De Geest.
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15 maart 2016
Wethouder mw. Van Engelshoven heeft zich helaas afgemeld voor deze vergadering.
Mededelingen:
- De CL-werkgroep ‘Windenergie’ is in het leven geroepen. Het betreft de plannen voor windmolens voor de kust en de drie mogelijke tracé’s voor de kabels op het land. Vooral dit laatste
heeft de aandacht. De werkgroep heeft een zienswijze opgesteld en ingediend.
- Het advies van de CL m.b.t. de busbuffer Kijkduin is aan de gemeente gestuurd.
- Er is een gesprek geweest met mw. Groen (opvolgster van dhr. Tokkie) over het bestemmingsplan Kijkduin. De Internationale School gaat als eerste bouwen. Het DB heeft benadrukt dat de infrastructuur aandacht behoeft: toegangswegen, OV, voet- en fietspaden. Vooralsnog zijn er geen plannen om te investeren in het doortrekken van tramlijn 3 of 4.
Gemeentelijk project ‘Ruimte voor de stad’.
Er moet in Den Haag ruimte gevonden/gemaakt worden voor het realiseren van woningen. De
bevolking groeit en inwoners willen doorstromen naar andere woningen. De wethouder heeft
enige tijd geleden een traject gestart, waarbij bedrijven zich konden inschrijven om stadsdelen te
gaan begeleiden bij het vinden van ruimte om woningen te realiseren. Voor Loosduinen is dat
bureau Plint geworden.
Statushouders in de wijk
Op het terrein Oud-Rosenburg aan de Albardastraat is voor zo’n 40 jonge statushouders (15 -17
jaar) alweer enige tijd geleden een opvanglocatie gerealiseerd. Dit is goed verlopen, veel vrijwilligers zijn daar actief bij betrokken. Ook op het terrein van Parnassia aan de Monsterseweg moeten 96 jonge statushouders opgevangen gaan worden. Daar zijn vanuit de bewoners wel bezwaren tegen geuit. Het doel is dat de jongeren van beide locaties later uitgeplaatst worden naar begeleid wonen, pleeggezinnen etc.
Openbaar vervoer/fietsersbond
- Aan de Groen van Prinstererlaan zijn goede fietsvoorzieningen gekomen.
- Een motie over fietsers is betrokken bij de plannen voor Kijkduin.
- Het doortrekken van tram 3 of 4 naar Kijkduin is weliswaar niet meegenomen in de plannen
Kijkduin, maar dhr. Bianchi roept op te bewaken dat de mogelijkheid niet verdwijnt. Mogelijk
ziet men later wel reden om erin te investeren.
Mededelingen van het stadsdeelkantoor en van de politie
Stadsdeelkantoor:
- 8 april houdt André Kuipers een lezing in bibliotheek Nieuw-Waldeck.
- Wethouder Revis gaat binnenkort ontbijten met ondernemers op het ZKD terrein.
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- 18 maart is de opening van het schoolplein van de basisscholen Houtwijk en De Eshof. Op dit
schoolplein komen nieuwe speelvoorzieningen: zuilen met een interactief scherm waarop vragen. Kinderen beantwoorden die vragen en rennen van zuil naar zuil. Dit alles n.a.v. de bevinding dat kinderen/mensen beter onthouden als ze erbij bewegen.
- I.h.k.v. de uitvoeringsplannen zal twee keer per jaar een wijkschouw plaatsvinden. Contactpersonen van het stadsdeelkantoor zullen initiatief hiertoe nemen. Doel is dat allerlei thema’s
mede in ogenschouw worden genomen, zoals verkeersveiligheid en ook dat zoveel mogelijk
verschillende bewonersgroepen, zoals de jeugd, erbij vertegenwoordigd zijn.
Politie:
- Het aantal inbraken neemt licht toe. Bewoners worden opgeroepen op te letten en te melden.
Dhr. Hofker (b.o. Bohemen, Waldeck en Kijkduin) vraagt of aanwezigen ervaringen hebben
met een straatapp. In Houtwijk blijken drie straten een dergelijke app te gebruiken met naar
het lijkt positieve ervaringen. In Tilburg is onderzocht dat het aantal inbraken met 20–35 %
afneemt in straten waar men de app gebruikt.
- Er worden meer elektrische fietsen gestolen.
- Kom Loosduinen wil een Buurt Preventie Team (BPT) oprichten. In Houtwijk zijn goede ervaringen met een BPT dat al 12,5 jaar dienst doet.
Rondvraag
Het stadsdeelkantoor (sdk) heeft contact met een bureau over de herontwikkeling van het Loosduinse Hoofdplein. Mw. Heuseveldt licht toe dat het sdk ideeën inventariseert om het vierkante
stenen plein en de toegangsroutes anders in te richten. Er zijn echter nog geen concrete plannen
en geen financiering.

26 april 2016
- Wethouder dhr. Karsten Klein heeft zich helaas afgemeld voor deze vergadering.
- Er is een ingelast agendapunt. Mw. Irina Noordam, medewerker participatie en schoon vanuit
de gemeente, zal een korte presentatie geven over de Haagse Opruimweek.
Zandmotor
Dhr. Ben Girwar, provincie Zuid-Holland, geeft een presentatie over de Zandmotor. Een aantal
opmerkingen en vragen worden gesteld, onder andere over
- veiligheid
- effect op het achterland
- het zicht van de strekdammen
- verandering van natuurlijke beleving
- voldoen aan de economische verwachtingen
(zee/meer).
Na overdracht aan de gemeente Den Haag kan de gemeente duidelijke regelgeving opstellen
i.v.m. de kyte-surfers.
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Haagse Opruimweek met Mw. Irina Noordam
Mw. Noordam geeft een presentatie over de opruimweek. Zij vraagt aan de aanwezigen momenten aan te geven, waarbij zij kan ondersteunen en deelnemen in het kader van participatie en
schoon, dit zijn o.a.:
- op 25 juni is het Let’s go Nuts festival. Ook op 8 juni en 29 juni zijn er activiteiten;
- twee schoonmaakacties staan gepland in Kraayenstein;
- op 11 juni wordt de Puch-dag georganiseerd op het Loosduinse Hoofdplein.
Mw. Noordam geeft aan dat ze veel kan betekenen in promotie.
Mw. Lautenslager, secretariaat CL, zal de presentatie met contactgegevens mailen naar alle CL
leden.
Vaststellen Meerjarenplan CL
Het Meerjarenplan CL wordt goedgekeurd. De mogelijkheden worden bezien om een actieplan
aan dit meerjarenplan te koppelen.
Openbaar vervoer/fietsersbond
- Bij de gemeente is niet bekend dat de Walnootstraat een schoolroute is. Bij de oversteek met
de Alberdastraat zijn paaltjes neergezet, waarvan dhr. Smit (wegbeheerder SDK Loosduinen)
geen weet had.
- De aansluiting N211 met de A4 moeten goed in de gaten worden gehouden. Het zou goed zijn
als men van de A4 afgaat en dan met 2 tunnels in één keer naar Kijkduin kan. Dit deel hoort
bij de provincie.
- I.h.k.v. Zee tot Zweth is een tunneltje geopend bij de Uithof.
Mededelingen Politie
- De 1ste 4 maanden is er een daling van 8% van het aantal misdrijven.
- Het aantal babbeltrucs neemt wel toe, ook bij ouderen, en is een aandachtspunt.
- Het Marathon concert is perfect verlopen.
- Het grote aantal diefstallen uit auto’s is nu aan het teruglopen.
- Er komen preventieacties i.v.m. de inbraakgolf in heel Bohemen. Positief is dat hierdoor veel
buurtapps zijn ontstaan.
- Het aantal overlastmeldingen van zwervers en psychiatrische mensen bij o.a. het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein neemt toe.
- Er zijn veel acties geweest in Dekkershoek en elders op het ZKD-terrein (ZichtenburgKerketuinen-Dekkershoek). Het is nu “schoon” en het is nu aan de ondernemers om dit vast te
houden. Politie is erg blij met het resultaat.
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28 juni 2016
Mededelingen
- Drie CL-afgevaardigden hebben in de gemeenteraadsvergadering gepleit voor het ontwikkelen van een toekomstvisie op groen en voor het beschikbaar stellen van een ruim budget om
ook in de toekomst het groen in het stadsdeel en in de stad kwaliteit te geven.
- In de raadscommissie Ruimte heeft de voorzitter CL ingesproken over de busbuffer Kijkduin
en gevraagd om uitstel met het oog op de onbekende invloed van diverse ontwikkelingen, die
in Kijkduin gepland zijn. De beslissing wordt inderdaad voorlopig naar voren geplaatst.
Project Agenda Ruimte voor de Stad
Dhr. Tiessens, medewerker bureau Plint, verzamelt concrete ideeën als speerpunten in de Visie
Ruimte voor de Stad 2040.
- De eerste opdracht van de gemeente aan bureau Plint was trends aan bewoners voor te leggen
en hen te vragen wat er moet gebeuren. Het betreft o.a. robotisering waardoor de zorg vaker
door apparaten verleend zal worden en er (deels) zelfrijdende auto’s en bussen zullen komen.
Klimaatverandering maakt het noodzakelijk dat er meer groen komt om de temperatuur te verlagen en water af te kunnen voeren. Andere trends zijn stadslandbouw en de energietransitie.
- Een tweede opdracht was: “Er moeten 6000 woningen gerealiseerd worden in Loosduinen.”
Het verbinden van het groen is ook noodzakelijk om de groene wijken zoals Vroondaal te
verbinden met de andere wijken en zo bijv. te bereiken dat zij de winkelcentra in het stadsdeel
(meer) bezoeken. Dit kan o.a. door de barrière van de doorgaande randweg op te heffen door
deze te ondertunnelen. Op een tunnel kan evt. woningbouw gerealiseerd worden.
- Meer groen kan ook ontstaan door het Loosduinse Hoofdplein middels beplanting en bijv. een
kas te verbinden met het gebied waar de molen en de Abdijkerk staan. Dit vergroot ook de
aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Er zou stadslandbouw kunnen komen. Toeristische
fietsroutes door het verbonden groen en door aantrekkelijke winkelcentra kunnen de economie van het stadsdeel verbeteren.
Door de CL-leden worden diverse ideeën geuit, welke zijn na te lezen in het uitgebreide verslag
op de website.
WB/ROV vergaderingen
Projectgroep Welzijn en Beheer:
- Het Cultuurplatform en de Academie voor de Stad hebben op de agenda gestaan. Afgesproken
is te bekijken hoe het Cultuurplatform breder gemaakt kan worden naar alle cultuurvormen in
Loosduinen.
- Vanuit de Academie voor de Stad lopen studenten stage bij b.o.’s. Doel is te onderzoeken hoe
b.o.’s te versterken.
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Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
De plannen voor bouwen aan het Wijndaelerduin kwamen aan de orde. De verkeersveiligheid is
besproken en de parkeercapaciteit. Dit laatste ook i.v.m. andere plannen in dit gebied.
Openbaar vervoer/fietsersbond
De busbuffer is in de gemeentelijke commissie Ruimte aan de orde geweest.
Mededelingen van het stadsdeelkantoor en van de politie
Stadsdeelkantoor:
- In De Geest komt een Kast van Lotje. In een Kast van Lotje kun je kleding plaatsen, die je
weg wilt doen. Mensen, die weinig geld te besteden hebben, kunnen kleding uit de kast meenemen.
- Het stadsdeelkantoor zet zich zeer in voor de openbare ruimte in het stadsdeel.
Politie:
- Er is bij winkelcentra overlast van personen, die zorg behoeven. De politie heeft een taskforce
gevormd. Mogelijk opnieuw een brede werkgroep, waaronder Parnassia, oprichten, waarin
vele disciplines vertegenwoordigd zijn om deze problematiek aan te pakken?
- Er worden behoorlijk veel auto’s gestolen. Een aantal BPT’s zoekt nieuwe leden.
Rondvraag
- De eigenaar van het Azivogebouw werkt mee aan het onderzoek naar een herbestemming
voor het gebouw.
- Er zal een inloopavond zijn in Houtwijk over orac’s en over betaald parkeren.
- De heer Hakemulder, bestuurslid van de bewonersorganisatie Houtwijk, is overleden.
- ‘De Buurt Bestuurt’ komt nog niet van de grond in Houtwijk.
- Sportverenigingen Wings en Hermes willen graag terug naar het Wingsterrein, gelegen voor
het woongebouw De Componist. Het clubhuis kan dan Buurthuis v/d Toekomst blijven. Bewoners nemen daar aan meerdere activiteiten deel.
- Madesteinweg: Dienst Stadsontwikkeling (DSO) is bezig de verkeersveiligheid te verbeteren,
mede wordt aandacht gevraagd voor de situatie in de weekends als overal geparkeerd wordt
en pleit voor een 30-km. zone aangezien er veiligheidsproblemen ontstaan voor fietsers en
voetgangers.
- De b.o. Notenbuurt heeft een bericht gestuurd aan DSO, dhr. Reekers, projectleider DSO, en
aan Van der Vorm Vastgoed over de gebrekkige veiligheid op het Gammaterrein.
- Een aanwezige bewoner weet dat de HTM plannen heeft om lijn 3 naar Kijkduin te leiden in
plaats van naar Loosduinen. De voorzitter stelt dat dit punt de aandacht heeft van de CL.
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4 oktober 2016
Wethouder mw. I. van Engelshoven
De voorzitter licht toe dat mw. Van Engelshoven stadsdeelwethouder is en vooral om die reden
is uitgenodigd. Als eerste vraagt hij haar hoe zij als bewoonster en als wethouder het stadsdeel
beleeft, welke ontwikkelingen ze ziet en welk werk voor de CL.
 Mw. Van Engelshoven is heel tevreden over het stadsdeel als woonplek. Zij kan het groene
stadsdeel en de nabijheid van strand en duinen zeer waarderen. Het college wil ook aandacht
aan de woonwijken besteden. Het signaal uit Loosduinen, dat er iets moet gebeuren, o.a. in
Kraayenstein, is gehoord en opgepakt. Het groen in het stadsdeel behoeft een herinrichting en
een upgrade o.a. i.v.m. de sociale veiligheid. In Waldeck is het soms te donker door te weelderig groen, evenals in Kraayenstein en Houtwijk. Verandering daarin is gewenst vanwege
o.a. de sociale veiligheid. In de nieuwe gemeentelijke begroting is 2, 5 miljoen vrijgemaakt
om in Kraayenstein een aantal zaken aan te pakken. Een deel van dat bedrag is bedoeld voor
participatie van bewoners bij het vaststellen van de prioriteiten voor 2017.
 Daarna volgt de vraag: hoe nu verder met de Academie van de Stad? Studenten hebben afgelopen jaar samen met bewoners(organisaties) projecten op zich genomen. Mw. Van Engelshoven vertelt dat ook de gemeente betreurt dat Academie van de Stad heeft besloten in Den
Haag te stoppen. Voor een vervolg is contact gelegd met de Haagse Hogeschool. Het voorstel
is dat i.o.m. mw. Heuseveldt wordt vastgesteld waar de studenten het best kunnen worden ingezet.
 Over de leegstaande schoolgebouwen in Loosduinen zijn ook vragen. Bepaalde scholen zijn
wissellocatie. Op het Cantateplein waren aanpassingen nodig om het verkeer te regelen. Wat
is de situatie m.b.t. leegstaande scholen in dit stadsdeel en hoe wordt er rekening gehouden
met de buurt, die om de school ligt?
Het antwoord van de wethouder: wissellocaties worden gebruikt door scholen, die bijv. met
renovatie te maken krijgen. Er zijn niet veel van deze locaties. Het gebouw op het Cantateplein zal daarom als zodanig in gebruik blijven. De Da Costa basisschool zal er als eerste gebruik van maken en daarna het Mariscollege. De communicatie met de buurt is eerder niet
goed gegaan. Nu zal de buurt op tijd geïnformeerd worden.
In Nieuw Waldeck is men benieuwd of de basisschool een wissellocatie blijft, maar daar is
door de wethouder nog geen antwoord op te geven. Het hangt af van de geschiktheid van het
gebouw en of er vraag is. Men benadrukt dat in de wijk veel jonge stellen en gezinnen (zijn)
komen wonen en dat de verwachting is dat een tweede basisschool in de wijk nodig is. Mw.
Van Engelshoven benadrukt op haar beurt, dat een schoolbestuur beslist of ergens een school
gevestigd wordt en dat het bestuur dat dan aanvraagt bij de gemeente. Dit geldt ook voor
openbare scholen. Bij de beslissing tot toestemming door de gemeente gaat bestaande bouw
altijd voor nieuwbouw.

8



Hoe wordt omgegaan met de bestrijding van overlast door v.o. leerlingen (activiteitenplan
Loosduinen) antwoordt de wethouder dat per stadsdeel met v.o. scholen een veiligheidsplan
opgesteld wordt. Doel is een veilige omgeving voor de kinderen en geen onnodige overlast
voor de buurt. Hiertoe worden afspraken met winkeliers en over verkeer en vervoer gemaakt.
Recent zijn er volgens haar geen klachten uit het stadsdeel. Bewoners in de omgeving van
het Daltonplantsoen hebben echter klachten over jongeren en rommel in het plantsoen waardoor bewoners zich onveilig voelen. De wethouder heeft de indruk dat deze jongeren goed
aanspreekbaar zijn. Dhr. Van den Broek (politie) wijst ook op de 2 schoolwijkagenten.
 In het werkgebied van Kom Loosduinen worden veel mensen gehuisvest met sociale, psychiatrische en verslavingsproblemen. Men is bang voor verpaupering van de wijk. Er is verkeers-, geluids- en afvaloverlast. Wijkagenten zeggen niets te kunnen doen. Veel bewoners
voelen zich niet meer op hun gemak. Kan Staedion niet stoppen met het plaatsen van deze
groep? De wethouder wil haar collega Wijsmuller vragen hieraan aandacht te besteden in zijn
overleg met de corporatie. Mensen melden zich weliswaar via de website voor een woning,
maar er moet voorkomen worden dat een te grote concentratie van problematische bewoners
plaatsvindt die de leefbaarheid van een buurt in gevaar kan brengen.
 Mw. Van Engelshoven sluit af met het verzoek vooral te melden als er iets is en wanneer
haar aanwezigheid gewenst is. Zij ziet een rol voor de CL bij het stellen van prioriteiten voor
het werk aan de buitenruimte in het stadsdeel en voor de nieuwe wijkaanpak in Nieuw
Waldeck. Tot slot wil ze de bewoners complimenteren die hebben meegedacht over het plan
voor de Noord-Westelijke Hoofdroute.
De voorzitter dankt hierop de wethouder voor haar komst en haar inzet voor het stadsdeel.
ORAC’s
Dhr. Van Coevorden, gemeentelijk projectleider, deelt mede:
- De ervaringen opgedaan in andere wijken worden gebruikt in Houtwijk. De plaatsing in
Nieuw Waldeck is in voorbereiding; Waldeck komt later aan de beurt. Het ontwerp voor het
gebied rond het De Savornin Lohmanplein komt eraan.
- Korte loopafstanden zijn niet altijd te realiseren, maximaal is 125 m.; bij overschrijding is
expliciet toestemming van de Raad nodig.
- De leegwagen kan niet in alle straten komen vanwege toegankelijkheid. Per wijk wordt gekozen voor één vorm van ophalen.
- Indien regelmatig afval wordt bijgeplaatst, zal na beoordeling van het stadsdeelkantoor een
orac worden bijgeplaatst.
- Bij te realiseren nieuwbouw moet voorzien worden in inpandige afvalverzameling. Daarover
is overleg met de projectontwikkelaars.
- Scheiden van afval kan evengoed achteraf gebeuren, vooraf is alleen van belang om bewoners
meer bewust te maken! Dhr. Van Coevorden benadrukt dat Den Haag heeft gekozen voor
scheiden aan de bron. Verschillende proeven laten zien dat bij scheiden vooraf, de hoeveelheid restafval per huishouden vermindert. Eind 2017, begin 2018 wordt geëvalueerd of de geplande resultaten behaald zijn.
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WB/ROV vergaderingen
Projectgroep Welzijn en Beheer:
- Het project ‘We hebben elkaar nodig’ van Stichting ONS is gepresenteerd. Doel is vergroting
van welbevinden van bewoners.
- Stichting VÓÓR presenteerde de resultaten van 2016 en de plannen voor 2017. Het is nog
moeilijk voor de projectgroep inzicht te krijgen welk delen van de budgetten aan welke activiteiten besteed worden. De kwartaalrapportages zijn al een verbetering. Met het stadsdeelkantoor zal worden besproken hoe de projectgroep m.b.v. rapportage inzicht kan krijgen in de resultaten. Bewoners(organisaties) kunnen invloed hebben op de activiteiten van VÓÓR door in
het uitvoeringsoverleg (UVO) te benadrukken wat ze belangrijk vinden. Mw. El Adlouni
(stadsdeelkantoor) gaat voor alle wijken een UVO opzetten.
Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
Het ontwerp voor het Haagse deel van de fietsroute van Zee naar Zwet is gepresenteerd.
Mededelingen van het stadsdeelkantoor en van de politie
Stadsdeelkantoor:
- Er komt een ‘koffiewagenproject’ waarbij medewerkers van het stadsdeelkantoor met de koffiekar langs drukbezochte plekken in de wijken gaan om te horen wat bewoners de belangrijkste activiteiten voor het uitvoeringsplan 2017 vinden.
- Er is een rechtszaak tegen de Pokémonspelleverancier. De inzet is dat Pokémons niet langer
in het Westduinpark uitgezet worden en geen vangsten mogelijk zijn tussen 23.00 en 7.00 uur.
Politie:
- Dhr. Postma heeft een andere functie op het hoofdbureau en is niet langer werkzaam bij het
bureau Loosduinen. De voorzitter bedankt hem hartelijk voor alles wat hij voor het stadsdeel
heeft betekend, voor zijn laagdrempeligheid, voor de samenwerking en voor zijn aanwezigheid bij de CL-vergaderingen. Hij overhandigt hem een ‘CL- geschenk’.
- Dhr. Postma heeft de samenwerking met de CL en andere partijen in het stadsdeel altijd als
heel prettig en belangrijk ervaren en beschouwt deze als een goed voorbeeld voor andere
stadsdelen. Hij bedankt eenieder dan ook voor het vertrouwen en de samenwerking. Dhr. Van
den Broek heeft de functie van dhr. Postma overgenomen. Hij werkt sinds 1981 bij de politie
en was eerder werkzaam in Loosduinen. Ook was hij teamchef in Scheveningen. Hij wil graag
samenwerken en zal voorlopig de politie in de CL-vergaderingen vertegenwoordigen.
- Tot nu is in 2016 het aantal woninginbraken wat verminderd en over de laatste paar jaar gezien is het aantal aanzienlijk verminderd. Voor geweldsmisdrijven geldt hetzelfde.
- Het aantal fietsdiefstallen is gelijk gebleven en auto’s worden iets vaker gestolen.
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Rondvraag
- Klopt het bericht dat het handhavingsteam in Nieuw Waldeck anders gaat optreden m.b.t.
parkeerovertredingen? Bij beleidsveranderingen wordt er altijd eerst informatie gegeven en
zal er overleg zijn met de bewonersorganisatie. Opgetreden wordt er altijd als door overtredingen de doorgang voor hulpdiensten versperd wordt. Handhavers werken op het politiebureau en worden aangestuurd door de politie-inspecteur. Handhavers bekeuren dus op basis
van op het bureau vastgestelde kaders. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan dhr. Benthem, stadsdeeldirecteur, of mw. Heuseveldt, teammanager stadsdeelkantoor.
- Er is een schouw geweest in Houtwijk samen met dhr. Appeldoorn, groenbeheerder.
- Op 26 oktober viert de bewonersorganisatie Houtwijk haar 35-jarig bestaan.
29 november 2016
Uitwerking Meerjarenplan CL
Het doel is het Meerjarenplan te vertalen in actiepunten voor de komende jaren. Mw. Van Steenis van bureau Graswortel heeft ondersteuning gegeven bij het schrijven van het Meerjarenplan
en is ook ingeschakeld voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma.
Voor dit uitvoeringsprogramma worden prioriteiten aangegeven, zoals:
- Kwetsbare bewoners, inclusief vluchtelingen en arbeidsmigranten.
- Veiligheid. Er zijn wijken waar veel bewoners zich onveilig voelen.
- Behoud en hergebruik van oude leegstaande gebouwen.
Het uitgebreide vergaderverslag is te lezen op de website van de Commissie Loosduinen.
WB/ROV vergaderingen
Projectgroep Welzijn en Beheer:
- De gebiedsscan Wonen en Zorg is aan de orde geweest. Het percentage ouderen in het stadsdeel is hoog. Wat kunnen de b.o.’s doen en wat doen andere partijen?
- Vitaliteit in je wijkbestuur was het andere onderwerp. Veel ondersteuningsmogelijkheden van
organisatie PEP passeerden de revue. PEP gaat een 0-meting verrichten m.b.t. het functioneren van de verschillende besturen. Men stelt voor om PEP een keer in de CL uit te nodigen.
Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
De ParnassiaGroep heeft de plannen om te gaan bouwen gepresenteerd. In het derde kwartaal
van 2017 komt dhr. De Wilde terug met concretere plannen.
Mededelingen Openbaar vervoer/fietsersbond
De voorzitter heeft een vraag gestuurd aan de bestuursadviseur van wethouder De Bruijn over de
berichten dat het vrijliggend fietspad op de Mient opgeheven gaat worden. Dit pad is ook van
belang voor bewoners en scholieren van het stadsdeel Loosduinen, o.a. als route naar het stadscentrum.
Het antwoord luidde dat het geruchten zijn, er nog niets is besloten en dat een werkgroep onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.
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Mededelingen van het stadsdeelkantoor en van de politie
Stadsdeelkantoor:
M.b.v. de koffiekar is er met veel bewoners contact geweest om ideeën op te doen voor het op te
stellen activiteitenplan. Iedereen die een idee gegeven heeft of een vraag heeft gesteld, zal persoonlijk een reactie krijgen. Een aantal thema’s is vaak genoemd:
- de kwaliteit van de openbare ruimte
- mishandeling van ouderen door kinderen (Kraayenstein)
- zorgen over mensen met psychiatrische achtergrond (Bohemen)
- gevoelens van onveiligheid en
- twijfels of er goed genoeg voor ouderen wordt gezorgd.
De resultaten zullen op wijkniveau worden gepresenteerd. De bewonersorganisaties wensen in
de toekomst vooraf betrokken te worden bij de voorbereiding door het stadsdeel.
Politie:
- Dhr. Van den Broek geeft aan graag te horen wat de CL voor informatie van de politie wil.
- Woninginbraken zijn dit jaar gedaald. Over het algemeen gaan de criminaliteitscijfers naar
beneden.
- In de Loosduinse Krant heeft de politie zich gepresenteerd, alsook op Facebook, Twitter en
Instagram.
- Oud en Nieuw: Er is geen aanleiding voor meer politie-inzet dan vorig jaar. Jeugd en jongeren
helpen mee t.b.v. veiligheid. Vuur in vuurkorven mag alleen gemaakt worden door bewoners
die vooraf daarover een convenant hebben afgesloten met de gemeente. Men dringt aan om
deze informatie actief onder bewoners te verspreiden.
Rondvraag
- Er wordt waardering uitgesproken voor de bewoners van Kom Loosduinen die een BPT -team
(Buurt Preventie Team) van de grond hebben gekregen.
- Er staat nu een verlicht bord bij de Abdijkerk, de eerste stap in een programma rond de geschiedenis van de kerk, van Loosduinen en van Den Haag. In mei zal er een toneelstuk over
Margaretha van Henneberg worden gespeeld.
- Opgemerkt wordt dat niet veel ruchtbaarheid is gegeven aan de ronde door het stadsdeel met
de koffiekar.
- De viering van het 35-jarig bestaan van b.o. Houtwijk werd goed bezocht en was een succes.
- Wethouder Baldewsingh opent op 17 december het nieuwe voorplein van Loosduinse Hof.
- 12 januari zal de nieuwjaarsreceptie zijn in Brasserie Ock. Uitnodiging volgt.

Sluiting jaar 2016 door de voorzitter
“2016 was een bruisend jaar, er stond veel op het programma. Tijdens de viering van het 35-jarig
bestaan van b.o. Houtwijk was er contact met wethouders en raadsleden en kon worden vastgesteld dat de contacten goed zijn.”
Met deze woorden en met de oproep elkaar in 2017 te ondersteunen sluit de voorzitter de vergadering en nodigt hij allen uit voor een drankje om alvast een toast op 2017 uit te brengen.
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Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
In het jaar 2016 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden.
26 Januari
Bethelkerk
Mw. Been en mw. De Ridder )actiegroep Bethel Blijft’ geven een toelichting voor het behoud
van de Bethelkerk. Bewoners en het wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin (BWK)
staan daarachter. Het behoud van de maatschappelijke functie is voor veel, vooral oudere,
bewoners belangrijk. De Commissie Loosduinen (CL) zal worden verzocht een brief naar de
gemeente te sturen om dit initiatief te ondersteunen.
Plan Rosenburg ( nieuwbouw Gammalocatie)
Dhr. Koek, architect en mede-ontwikkelaar bij de fa. Rijnbout, licht de plannen voor het
gebouw met 177 appartementen toe aan de hand van tekeningen en afbeeldingen.
Met opdrachtgever Van der Vorm Vastgoed is overeenstemming over het gefaseerd te
bouwen appartementencomplex. Als eerste zal de ruimte bebouwd worden tussen de
bebouwing van de Okkernootstraat en de huidige Gammavestiging. Later zal het gebouw
afgemaakt worden op de plek waar nu de Gamma gevestigd is. Daarvoor moet eerst de
eigendom van die grond verworven worden.
Uitbreiding en renovatie winkelcentrum Savornin Lohmanplein.
De transformatie van de toren is de eerste stap in vernieuwing en uitbreiding van het
winkelcentrum en het parkeerdek. Het betreft een vernieuwing in het uiterlijk en in het
functioneren. Het uiterlijk wordt verfijnd door verbeteringen in de gevel maar ook door het
opheffen van architectonische en andere verrommeling. Het doel is het gebouw meer in de
omgeving te plaatsen en de rooilijnen te herstellen.
Het restaurant op de eerste verdieping blijft. Eronder komt een lunchroom/bakker.
Zorg is de hoeveelheid parkeerplekken en de afwikkeling van het verkeer dat van het
parkeerdek komt. Dhr. Koek ziet geen problemen. Het zoekende verkeer verdwijnt door het
opheffen van de parkeerplaatsen op straat. Doel is dat het verkeer richting Thorbeckelaan
gaat. Daar is de meeste ruimte.
De woontoren wordt in de zomer opgeleverd. Dan wordt gestart met het winkelcentrum. Dat
werk zal ongeveer een jaar duren.
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Busbuffer Kijkduin
Dhr. Johannes, inspreker, benadrukt het ontbreken van een juridische grondslag op dit
moment voor het veranderen van de locatie van de busbuffer aangezien er niets is veranderd
in de situatie t.o.v. 10 jaar geleden, toen bij de bepaling van de locatie belangen afweging al
heeft plaatsgevonden. Pas na de herinrichting van Kijkduin kan sprake zijn van een
veranderde situatie. Dhr. Van Pelt, inspreker, vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie die
zal ontstaan bij een busbuffer aan de M. Vrijenhoeklaan. Verkeer zal in grote getale door
aangrenzende straten gaan rijden als gevolg van opstoppingen door de busbuffer. Dhr. Van
der Laar, inspreker, heeft bezwaar tegen de manier waarop het advies van het planteam tot
stand is gekomen. Volgens hem is het onderzoek gericht geweest op het handhaven van de
huidige buffer.
Dhr. Tokkie (DSO) : in 2009 is de mogelijkheid voor een studie naar alternatieven voor de
buffer vastgesteld. Een projectgroep is toen gevormd en het planteam is gestart. In dit team
zitten vertegenwoordigers van HTM, gemeente, bewonerscomplexen en -organisaties, CL,
bezoekers en ondernemers. Z.i. zijn projectgroep en planteam niet vooringenomen gestart.
De huidige busbuffer functioneert. Als er voor een nieuwe locatie gekozen wordt, zal er aan
de nieuwe richtlijnen voldaan moeten worden, hetgeen betekent dat er plek moet zijn voor 14
bussen. Volgens de heer Verhoeff (AVN) heeft de gemeenteraad duidelijk uitgesproken dat de
buffer verplaatst moet worden als compensatie voor de nieuwbouw in Kijkduin.
Het planteam wacht op het advies van de CL en zal daarna haar rapport aan het college van
B en W sturen. De voorzitter vraagt naar de reacties van de bewonersorganisaties (b.o.’s):
BWK vindt het nuttig dat er alternatieven zijn onderzocht. De gemeenteraad moet een
beslissing nemen, maar niet eerder dan nadat duidelijk is hoe de nieuwe situatie op het
Deltaplein na de uitbreidingen zal zijn.
8 Maart
Bethelkerk
Er is een voorlopig koopcontract van de Kerkenraad met een projectontwikkelaar. De
actiegroep Bethel Blijft wil voorkomen dat de kerk afgebroken wordt. De gemeente heeft de
actiegroep een half jaar tijd gegeven om met een financieel haalbaar alternatief plan te komen.
De CL heeft een brief gestuurd naar wethouder Wijsmuller ter ondersteuning van het
initiatief.
Uitbreiding Internationale School
De bouwplannen betreffen nieuwbouw voor de internationale basisschool, een oppervlakte
van ong. 3500 m2 aan de achterzijde van het bestaande gebouw ( aan de Wijndaelerweg) plus
een nieuwe toegang tot het terrein aan de kopse kant van de te bouwen vleugel. Bij de
situering van de nieuwbouw is rekening gehouden met een cirkel van 150 m. rond het
nabijgelegen benzinestation. Binnen die cirkel is bebouwing niet toegestaan. Men wil in 2017
starten met de bouw. De leden van de projectgroep geven hun instemming aan dit ontwerp.
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Project ‘Net op Zee - Hollandse Kust Zuid’
De medewerkers van het ministerie EZ zijn aanwezig omdat de Rijkscoördinatieregeling op
deze plannen van toepassing is. Het betreft een kwestie van nationaal belang.
De CL heeft m.b.t. deze materie een werkgroep ingesteld.
In 2013 is een energieakkoord gesloten waarin de overheid de doelstelling meer te
verduurzamen heeft geformuleerd. In 2014 is de route vastgesteld m.b.t. het realiseren van
windmolens op 23 km uit de kust bij Borssele, Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust
Zuid. Er ligt ook een voornemen van de minister om molens in de 18-23 km zone te plaatsen.
Besproken wordt het plan voor 2 kavelbesluiten Hollandse Kust Zuid op 23 km en het plan
Net op Zee. Dit plan is te vinden op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureauenergieprojecten/hoogspanning/noz-hollandse-kust-zuid Het plan is onderdeel van de
onderzoekfase. M.b.v. dit plan wordt onderzocht wat de zienswijze is van allerlei
betrokkenen.
Op de vraag wat deze geplande windmolens aan duurzame energie leveren, luidt het
antwoord: bestaande windmolens in zee leveren nu 1000 megawatt, de in dit plan geplande
kavels leveren nog eens 3500 megawatt, dat 3,2% duurzame energie toevoegt aan de
bestaande 5,5%. In 2023 moet 16% van de opgewekte energie duurzaam zijn opgewekt.
De windmolens.
De molens worden geplaatst door windmolenproducenten.
Net op Zee:
( www.netopzee.eu/hollandsekustzuid)
Tennet realiseert de aansluiting, enz.
Veiligheid:
Ook leven veel vragen over de veiligheid bij de aanwezigen. Een bewoner brengt de
ervaringen in Wateringse Veld naar voren, waar magnetische velden gemeten zijn rond
hoogspanningskabels enz.
19 April
De N211 geeft energie
Dhr. Steijn van Dienst Beheer en Infrastructuur van de Provincie Zuid-Holland is aanwezig
om de plannen voor groot onderhoud van de N211 toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Het betreft het deel van de N211 dat begint op de grens van Den Haag bij de Uithof en dat
eindigt bij Poeldijk ( de Nieuwe Weg).
Dhr. Steijn is werkzaam bij de Dienst Beheer en Infrastructuur van de provincie. Dhr. Steijn is
voor het onderhoudsproject N211 de omgevingsmanager. Het is de bedoeling energie en CO2
te besparen en energie duurzaam op te wekken.
De toepassingen die straks succesvol blijken, zullen ook op alle andere provinciale wegen
ingezet gaan worden.
Er zijn veel mogelijkheden om CO2-uitstoot en energiegebruik te beperken en om energie op
te wekken.
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Voor dit project is gekozen voor een vijftal mogelijkheden:
1. Buizen onder het wegdek waardoorheen in de zomer koud grondwater en in de winter
warm water dat in de zomer via het wegdek is opgewarmd en tijdelijk opgeslagen.
‘s-Winters wordt er dan niet of minder gestrooid, zomers smelt het asfalt niet of minder.
2. Energie opwekken door maaisel van de bermen tot biomassa te vergisten en
zonnepanelen op bijv. haltes te plaatsen.
3. Dynamisch verkeersmanagement t.b.v. doorstroming op de N211 en aansluitende wegen.
4. Dynamische LED verlichting langs het traject.
5. Gebruik van bio composieten ( hergebruikt materiaal) i.p.v. staal of glas.
Kijkduin:
De ontmoetingskerk
Er is een gesprek geweest tussen BWK en een potentiële koper voor de kerk. Deze kent de
markt in Den Haag en werkt samen met een bedrijf dat bestaande gebouwen omvormt met
respect voor het gebouw. Er wordt nog meer onderzoek verricht naar mogelijkheden en
functies.
Houtwijk:
- Er is een nieuwe aanbestedingsprocedure t.b.v. bouwen op het terrein van het voormalig
woonwagencentrum.
- Het Azivo gebouw staat al jaren leeg en verpaupert. De stadsdeeldirecteur heeft een
mogelijkheid gevonden om een onderzoek te financieren naar de haalbaarheid van het
aanpassen van het gebouw t.b.v. een andere functie. De eigenaar is akkoord.
- De bouw Oude Haagweg 42/46 vordert gestaag.
- Aan de Van der Goeslaan, achter Domino’s Pizza, komen ook 8 eengezinswoningen. De
vraag naar de parkeerplaatsen wordt opnieuw gesteld.
Kom Loosduinen
- Er wordt gebouwd in Vroondaal en er zijn nog meer bouwplannen. Speciale aandacht moet
worden besteed aan een goede OV-verbinding.
- Er is een plan voor een grote opslagkas op het terrein van tuincentrum Ockenburgh.
- Chalet Ockenburgh is verkocht evenals de dienstwoning. De renovatie van het landhuis is
gaande.
- Vroondaal is verder in ontwikkeling. Er zijn 7 bruggen aangelegd.
Wijkberaad Notenbuurt:
- 24 mei zal er door DSO en Van der Vorm Vastgoed informatie gegeven worden aan de
bewoners over de ontwikkelingen m.b.t. de Gammalocatie. De CL zal ook uitgenodigd
worden.
- Er zijn plannen in ontwikkeling voor het gebied waar Middin gevestigd is en waar de
basisschool De Oase en de kerk staan.
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Agenda ‘Ruimte voor de stad’
De CL heeft aangegeven dat ze graag het concept inziet waarin plannen voor Loosduinen
worden geformuleerd.
Een aantal bijeenkomsten is positief verlopen, echter de indruk bestaat dat het begeleidende
bureau de situatie in het stadsdeel niet goed kent. Opvallend was dat het sportveld voor het
woongebouw De Componist bestempeld is als ontwikkelingsgebied terwijl bewoners zich
juist hard maken voor een groengebied aldaar.
Opslagkas tuincentrum Ockenburgh
Een bewoner van de Monsterseweg spreekt in over het plan voor een opslagkas op het terrein
van Tuincentrum Ockenburgh. Het plan is niet bekend gemaakt aan de bewoners en
informatie erover is met veel moeite te vinden. Raadsleden blijken ook niet op de hoogte.

14 Juni
Er werd een presentatie gegeven over de bouwlocatie aan de Wijndaelerweg.
Dhr. Letteboer (Atelier PRO) lichtte aan de hand van sheets de bouwplannen van de firma
Schouten toe.
- De kavels worden kleiner
- De binnenruimtes variëren tussen 26 en 30 meter
- Er komen 3 torens van verschillende hoogte verbonden door een plint
- Het parkeerterrein ligt onder straatniveau
- In de plint het verst van de straat zal een kinderdagverblijf komen
- Het terrein is in het verleden opgehoogd met puin uit W.O. 2 en zal niet worden
afgegraven.
- De weg naar het bowlingcentrum vanaf de Wijndaelerweg komt te vervallen
Vragen:
- Blijven de bomen langs de Kijkduinsestraat staan? Ja, deze blijven staan op een stukje
van ongeveer 10 meter na, waar een toegangspad zal komen tot het nieuwe terrein.
- Hoe hoog zijn de gebouwen? Twee blokken hebben vier lagen en één heeft vijf lagen.
Het hoogste gebouw staat aan de weg.
- Gaat het om koopwoningen? In de noordelijke toren komen huurwoningen en in de twee
andere gebouwen komen, iets grotere, koopwoningen, vanaf 300.000 euro.
- Er is nu al file ’s ochtends bij de afslag op de Ockenburghstraat naar de Wijndaelerweg.
De drukte zal groter worden als er ook bewoners weg gaan rijden en mensen naar het
kinderdagverblijf willen. Is er naar de infrastructuur gekeken?
Ja, de gemeente heeft de kavelgrenzen aangegeven en daarbij instructies m.b.t. de
ontsluiting van de kavel voor het verkeer. Het ingenieursbureau Den Haag is nu bezig het
gebied te inventariseren op alle aspecten. Half juli is een eerste aanzet te verwachten.
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Er werd gepleit voor het oorspronkelijk plan om een extra fietspad aan te leggen tussen de
huidige tennisbanen en de kavel waarover nu gesproken wordt. Dit fietspad zal een veilige
en directe route zijn voor leerlingen van de Internationale School en zij zullen daarmee de
verkeersdruk op de andere routes verlichten. Dhr. Letteboer benadrukt dat de gemeente
hierover beslissingen neemt, het betreft immers openbaar gebied.
Is er in de garage ook ruimte voor fietsenbergingen? Ja, evenals voor kelders en berging
voor afvalcontainers.
Waarom komt er een kinderdagverblijf in het gebouw? Kinderopvang betekent ook vaak
naschoolse opvang. Er zullen geluiden van de kinderen klinken terwijl mensen rustig op
hun balkon willen zitten. Het doel was dat er in de commerciële plint een voorziening zou
komen met een maatschappelijke functie. Uitgangspunt is geweest dat mensen overdag
veelal niet thuis zijn. Potentiële huurders en kopers zullen geïnformeerd worden over de
aanwezigheid van het kinderdagverblijf.
Zal er aan de andere kant van de Wijndaelerweg ook gebouwd worden? Dhr. Wijsman ,
voorzitter CL, licht toe dat het oorspronkelijke masterplan van Kijkduin een aantal
woontorens kende. Voor sociale woningbouw blijft in de huidige plannen één plek over
en dat is aan de overkant van de Wijndaelerweg, maar parkeercapaciteit is een probleem
zeker ook gezien de plannen met Kijkduin-Bad. Voorlopig zal die toren er niet komen
vanwege de gevarencirkel rond het gasvulpunt bij het benzinestation aan de
Ockenburghstraat. Hij roept bewoners op goed te letten op ontwikkelingen m.b.t. dat
benzinestation omdat deze kunnen wijzen op plannen voor een woontoren aan de
Wijndaelerweg. Er wordt in dit kader ook gewezen op de uitbreiding van het
uitvaartcentrum CUVO, welke ook voor grotere parkeerdruk op het gebied zal zorgen.
Blijft de ’vistent’ staan? Ja.
Worden Atelier PRO en Schouten betrokken bij de plannen voor de woonwijk op de plek
van het tennispark? Bureau Rotterdam maakt een overkoepelend kwaliteitsplan en met
hen is contact.

Tot slot: als het verdere traject voorspoedig verloopt verwacht men in mei 2017 de eerste paal
in de grond. Op de website is nu nog beperkte informatie te vinden. Naarmate in het verdere
proces meer definitief wordt, zal er ook meer informatie op de website geplaatst worden.
Diverse bouwprojecten
 De bouw aan de Oude Haagweg 42-46 vordert gestaag. De parkeergarage is bijna klaar.
 De projectleider van de Gammalocatie heeft aangeboden voor de bewoners van Houtwijk
en Wijkberaad Notenbuurt een aparte avond te organiseren over de bodemverontreiniging.
Dit punt ligt bij het Wijkberaad Notenbuurt.
 De oplevering van de Thorbecketoren aan het De Savornin Lohmanplein zal twee
maanden later zijn. Dhr. Bianchi vaste gast namens Rover en Fietsersbond, weet dat de
renovatie van het winkelcentrum in augustus start. Hoe staat het met de voorzieningen
aldaar t.b.v. het fietsparkeren?
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Mensen met rollators hebben door de lukraak geparkeerde fietsen problemen om het
winkelcentrum te bereiken. Volgens dhr. Smit wegbeheerder van het stadsdeelkantoor, is
er een fietskelder gepland. Dhr. Bianchi lijkt het niet handig om eerst met je fiets naar
beneden te moeten en later met je boodschappentassen weer.
De actiegroep ‘Bethel Blijft’ timmert flink aan de weg. De CL heeft schriftelijk haar steun
betuigd.
Met het kerkbestuur van de Ontmoetingskerk is een gesprek geweest. Daarin heeft de CL
aangegeven de kerk een geschikte locatie te vinden voor een cultureel centrum welk
dringend gewenst is in Loosduinen.
Dhr. Bianchi, meldt dat het Florence Nightingalepark flink bebouwd wordt. Voor 300
bomen is een kapvergunning verleend. Hij vraagt zich af of wonen in het groen daar nog
wel aan de orde is en hij vraagt dhr. Smit, de ontwikkelingen in het park aandacht te
geven.
Wijkberaad Nieuw Waldeck, houdt het kavelnieuws nauwlettend bij om tijdig evt.
bouwplannen betreffende Nieuw-Waldeck op het spoor te komen.

27 September
De voorzitter deelt mee dat dhr. Hakemulder, bestuurslid wijkberaad Houtwijk en voormalig
lid van deze projectgroep, is overleden en houdt vervolgens een minuut stilte.
Fietsroute ‘Van Zee tot Zweth’
Vanavond wordt het eerste deel van de fietsroute gepresenteerd, het deel dat loopt van de kust
ter hoogte van het Kijkduinpark tot aan het punt waar recreatiepark Madestein grenst aan de
gemeente Westland.
De verkeerssituatie aldaar op/rond de Madepolderweg zal ook veranderen. De fietsroute zal
op dat punt waarschijnlijk straks anders lopen dan nu.
De fietsroute is een bestaand tracé maar wordt door allerlei aanpassingen aantrekkelijker.
Veel gevaarlijke situaties zijn of worden aangepast. Een voorbeeld is de kruising aan het eind
van de Wijndaelerweg, waar bij de ingang van Ockenburgh het fietspad en voetpad van plaats
zullen wisselen. Zo ontstaat meer duidelijkheid, veiligheid en fietscomfort. Op meerdere
plekken wordt een betere scheiding aangebracht tussen voetpad en fietspad. Langs de hele
route wordt verlichting aangebracht.
Op diverse plekken is/zijn of wordt/worden het fietspad breder gemaakt, bochten worden
aangepast, parkeerplekken opgeheven, hekken verplaatst en groen verbeterd. Ook worden op
diverse punten parkeermogelijkheden voor fietsen gerealiseerd. Bewegwijzering moet ervoor
zorgen dat fietsers horeca en andere interessante locaties makkelijk kunnen vinden.
Op voorstel van een bewoonster wordt er een Stinzenfietspad gemaakt rondom de Stenen
Kamer. Het pad loopt, een stukje zuidelijk van de fietsroute, van de Monsterseweg naar
Vroondaal.
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Het Madesteinpark zal worden gerenoveerd. Hierbij moet worden gedacht aan renovatie van
de voetpaden, asfaltering en, waar mogelijk, verbreding van de fietspaden, vervanging van de
hoge houten Giethoornbrug door een comfortabeler en duurzamer exemplaar en afronding van
bochten in de fietspaden
De fietspaden in Madestein zijn ook toegankelijk voor wandelaars. Het verkeersbord maakt
dit duidelijk. Dit blijkt echter voor velen onduidelijk. Aanwezigen stellen voor dit ter plekke
op een andere manier duidelijk te maken, bijv. met een bord met afbeeldingen van zowel
voetgangers als fietsers.
Realisatie van de route: het deel in Madestein dit jaar nog, de rest in 2017.
Opgemerkt wordt nog dat het voetpad dat uit Madestein uitkomt op de Monsterseweg daar erg
smal is en verbetering en betere aansluiting op het voetpad aan de overkant behoeft.
Diverse bouwprojecten
Buitenplaats Ockenburgh
Mw. Brekelmans van de Stichting tot behoud van Historisch Buitenplaats Ockenburgh
(SHBO), wil de stand van zaken toelichten en vragen om actieve steun van de CL.
De Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) is nu ongeveer
een jaar zeer actief op de buitenplaats. Er zijn veel vrijwilligers, zowel uit Den Haag als uit
het Westland, met uiteenlopende deskundigheid. Er is overleg met de gemeente, de provincie
en Fonds 1818. De Stichting wil het eigendom van het landhuis overnemen van de gemeente,
zij werft fondsen, is een goed doel en krijgt donaties. Bedrijven die betrokken zijn bij de
renovatie en verbetering van het pand verrichten bepaalde werkzaamheden om niet en
doneren zo ook.
Het doel is Ockenburgh weer tot leven brengen en vrijwilligers hebben daartoe een evenementenplan gemaakt. Er is per jaar 150.000 euro nodig voor het onderhoud van het landhuis.
De stichting gaat dat betalen uit de fondsgelden, donaties en inkomsten uit activiteiten. Om
geld uit fondsen te kunnen krijgen moet de Stichting economisch eigenaar zijn van het
landhuis.
Er is regelmatig overleg met DSO van de gemeente Den Haag over de eigendomsoverdracht.
Er is echter nog geen overeenstemming over de koopsom. De Stichting wil een uitgestelde
betaling overeenkomen: als de Stichting ooit stopt zal zij de dan vastgestelde waarde van het
landhuis betalen.
Bohemen/ Waldeck/Kijkduin
- Bellavista, het nieuwe woongebouw aan het De Savornin Lohmanplein, wordt bewoond.
- Het gebouw tussen De Componist en de Mozartlaan wordt gebouwd en wordt groter dan
gedacht. Het sportterrein moet echter niet ook worden bebouwd.
- Er zijn veel vragen over het Masterplan Kijkduin. De bouwer van de woningen op het
Deltaplein heeft een aanvraag voor een vergunning lopen en wil begin 2017 bouwen.
Voor het hotel geldt hetzelfde.
- De scheidsrechtersvelden worden bouwkavels, los te koop.
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Voor de nieuwbouw op de plek van tennispark Waldeck zijn goede plannen.
De nieuwbouw van de Internationale School gaat door. De zgn. knip blijft echter zoals hij
nu is evenals de situatie op de Wijndaelerweg.
- Ook projectontwikkelaar Schouten gaat bouwen tussen het tennispark en de
Wijndaelerweg.
Voorgesteld wordt om bij presentaties van bouwplannen in de toekomst te bedingen dat deze
ook 3D- beelden tonen zodat de omvang van de gebouwen beter te beoordelen is.
Bodemsanering Gammalocatie
Op 11 oktober is er een informatiebijeenkomst over fase 1a en 1b van de bodemsanering op
de Gammalocatie. Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft gesommeerd uiterlijk over drie
jaar met de sanering te starten. Al geruime tijd geleden zouden vragen van bewoners
beantwoord gaan worden maar maandenlang was er geen contact mogelijk. Nu is er eindelijk
na contact met wethouders en leidinggevende op DSO een datum afgesproken. Bij een
winkelier in de wijk hangt een bus waarin bewoners hun vragen kunnen deponeren. Ook
bewoners van Houtwijk die vragen hebben over de verontreiniging onder hun wijk. Op de
vraag of er vertrouwen is in de saneringsplannen antwoordt het wijkberaad Notenbuurt dat de
plannen niet zomaar zijn goedgekeurd. Ze zijn aangescherpt en er zullen tijdens en na de
sanering metingen worden verricht. Van der Vorm, die op de locatie gaat bouwen, heeft er
ook belang bij dat de sanering grondig gebeurt en dat er zo spoedig mogelijk een goedkeuring
komt.

22 November
Toekomstplannen Parnassia Groep
Dhr. De Wilde van Staat Bouwmanagement B.V., die ook bij eerdere bouwplannen voor
beide terreinen betrokken was, wil graag een en ander vertellen over de bouwplannen voor de
twee locaties van de Parnassia Groep.
Net als in de ouderenzorg is het de bedoeling van de overheid flink te snijden in de budgetten
voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Overeengekomen is dat 30% reductie van
klinische bedden plaatsvindt en dat wil zeggen 30% minder capaciteit voor langdurig verblijf
in een GGZ-kliniek. Voor de Parnassia Groep betekent dat een vermindering van ongeveer
650 bedden waarvan meer dan de helft op de twee Haagse locaties.
Parnassia aan de Monsterseweg (Bloemendaal)
Voor Bloemendaal betekent het dat er 6 á 7 gebouwen leeg (komen te ) staan.
M.b.v. sheets toont dhr. De Wilde om welk deel van het Bloemendaalterrein het gaat: de
buitenste strook parallel aan de Westmadeweg. Voor dit gebied gaat met de afdeling
Ruimtelijke Ordening van de gemeente Den Haag onderzocht worden wat de mogelijkheden
zijn. Gedacht wordt aan woningbouw. Het overleg start 5 december.
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In 2003 al is het huidig structuurplan zo vastgesteld. Het terrein valt onder het bestemmingsplan en het te onderzoeken gebied heeft een zorgbestemming. Als de bestemming
gewijzigd wordt, zal het bestemmingsplan ook gewijzigd moeten worden.
Zijn organisatie heeft veel ervaring met woningbouw op zorgterreinen.
De Parnassia Groep blijft een instituut voor zorg en niet voor woningbouw. De verkoop van
de grond en de evt. woningbouw zijn middelen om de beheerkosten van die grond en de
huidige gebouwen kwijt te raken zodat er geld vrijkomt dat in de zorg geïnvesteerd kan
worden.
Zijn voorstel is om met de nota van uitgangspunten opnieuw terug te komen in een
vergadering van de projectgroep ROV en hij zal dan ook iemand vanuit de zorg meenemen
om meer informatie te geven en vragen te kunnen beantwoorden over ontwikkelingen in de
zorg. De gemeente zal de plannen op allerlei aspecten kritisch bekijken, ook op de gevolgen
voor flora en fauna.
Eind 2017 is de onderzoeksfase klaar. Dan is duidelijk of er mogelijkheden zijn en zo ja, wat
de concrete plannen zijn. Het streven is dat er medio 2017 een concept-uitgangspuntennota
ligt en dat in het najaar opnieuw de stand van zaken aan deze projectgroep gepresenteerd zal
worden. Het deel bij de Monsterseweg is voor de vrije markt.
Parnassia aan de Albardastraat (Rosenburg)
Het terrein aan de Albardastraat is nog geheel bestemd voor zorg, maar het plan is dat alle
oude, gedateerde, gebouwen zullen verdwijnen, uitgezonderd het landhuis en verpleeghuis
Dorestad. Aan de kant van de Groen van Prinstererlaan is veel nieuwbouw neergezet in de
afgelopen periode. Het te onderzoeken gebied is het middengebied en de zuidelijke hoek. Er
zijn ideeën om daar woningen te bouwen voor ambulante cliënten. Voor dit gebied is echter,
in tegenstelling tot het terrein Bloemendaal, nog geen intentieovereenkomst met de gemeente.
Het Wijkberaad Notenbuurt is van mening dat meer ambulante cliënten de buurt onder druk
zet. Er wonen immers al veel mensen met (psychiatrische) problematiek in het Wijkberaad
Notenbuurt. De bewoners moeten echt vroegtijdig betrokken worden om draagvlak te kunnen
creëren. Dhr. De Wilde zal dit aandachtspunt zeker meenemen.
het Wijkberaad Notenbuurtspreekt verder haar zorg uit over het verdwijnen van wijkcentrum
De Rozen-bottel, een pijnlijk verlies voor het Wijkberaad Notenbuurt.
De voorzitter sluit dit agendapunt af met de vraag aan dhr. De Wilde of bewoners van het
Wijkberaad Notenbuurt en van het terrein Bloemendaal vanaf het begin betrokken kunnen
worden, dus ook al bij het samenstellen van de uitgangspuntennota.
Parkeren in Loosduinen
In Houtwijk is nu betaald parkeren in het deel tussen de Leyweg en de Mensenrechtenbuurt.
In de Architectenbuurt is het parkeerprobleem groter geworden. Naar aanleiding daarvan
zocht de bewonersorganisatie contact met de gemeente t.b.v. analyse en evt. acties. Er is een
brief verspreid met informatie dat de situatie iets langer bekeken moet worden voordat
conclusies getrokken kunnen worden. Intussen monitoren handhavers en reageren zij op
excessen.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. W. van Elst

Portefeuillehouder vanuit het DB

mevr. H.H.M. Weijs

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg

Plaatsvervangend lid

dhr. J. Hofker

Wijkberaad Houtwijk

mevr. L. Gordijn

Wijkberaad Kom Loosduinen

mevr. P. Storm

Plaatsvervangend lid

mevr. J. van der Kooij

Wijkberaad Notenbuurt

mevr. N. Olvers

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

dhr. H. de Valk

Bewonersoverleg Kraayenstein

mevr. W. Zee – v.d. Dool

Plaatsvervangend lid

dhr. J. van der Kruk

Stadsdeelkantoor Loosduinen

dhr. D. Smit
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Kaarten beschikbaar gesteld door Maarten Reiling

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 iedere vergadering wordt door de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties een
overzicht gegeven van actuele ontwikkelingen en/of activiteiten in het eigen werkgebied.
In het jaar 2016 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden met o.a.:
13 januari
Beleid en uitvoering Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC’s)
Dhr. Van Coevorden, sinds juni 2015 projectleider ORAC’s, was aanwezig om een en ander –met een powerpointpresentatie- toe te lichten.
Waarom ORAC’s? Het doel is het voorkomen van overlast door afval en
van vervuiling van de openbare ruimte.
ORAC’s worden geplaatst in straten met gestapelde bouw waar woningen geen inpandige berging hebben. Als alle geplande containers geplaatst zijn, zijn dat er ruim 6600.
Hoe komt de keuze voor locaties en voor het aantal ORAC’s tot stand?
Het aantal huishoudens in een straat is uitgangspunt. In eén ORAC kunnen 100 zakken gedeponeerd worden en een container wordt twee keer per week geleegd. Bij de keuze voor het
aantal containers wordt ook rekening gehouden met looproutes naar bijvoorbeeld winkels of
openbaar vervoer en met knooppunten.
Sommigen delen van het stadsdeel krijgen geen ORAC’s. Een te hoge parkeerdruk kan in zijn
algemeenheid een reden daarvoor zijn. Voor Loosduinen geldt dit echter vooralsnog niet. Een
andere reden kan zijn dat er vooral eengezinswoningen staan die voldoende mogelijkheid bieden om vuilnis zonder overlast op te slaan. Kraayenstein is een voorbeeld van waar de appartementen (flats) zelf voorzieningen hebben en de eengezinswoningen d.m.v. mini containers
huisvuil aanbieden.
Hoe komt het plan tot stand en op welke wijze kunnen bewoners hun reacties indienen?
Na onderzoek worden de locaties vastgesteld, waarna het plan aan de bewoners wordt gepresenteerd op een informatieavond. Waar nodig en mogelijk worden gegeven reacties
/zienswijzen in het definitieve plan verwerkt. Als dit plan in de gemeenteraad is vastgesteld
wordt tot plaatsing overgegaan.
En verder? Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is in het stadsdeelkantoor een ORACvertegenwoordiger aanwezig, bij wie bewoners met hun vragen terecht kunnen.
De heer Van Coevorden doet het verzoek aan de bewonersorganisaties om deze informatie in
hun wijkkrant te vermelden.
1

Terugblik jaarwisseling.
Notenbuurt: Vergeleken met vorige jaren is de jaarwisseling rustig verlopen.
Kraayenstein: Op een enkel vuurtje na is het rustig verlopen.
Bohemen, Waldeck en Kijkduin: Geen bijzonderheden.
Kom Loosduinen: Idem.
Houtwijk: - De ME heeft op één locatie moeten optreden.
- Mogelijk cameratoezicht bij Bokkefort wordt onderzocht.
Inventarisatie agendapunten voor komende vergaderingen. O.a.:
- Activiteiten Stichting VÓÓR
- Grote Groengebieden
- Project Haagse Kracht (v/h/ Gouden Dossiers)
- Buurtveiligheid / Buurt Preventie Teams
1 maart
Haagse Kracht ( voorheen Gouden Dossiers)
Mw. El Adlouni (Gemeente / SDK) was aanwezig om een aantal zaken toe te lichten:
o Buurthuizen van de toekomst (BVDT)
Het doel is dat bestaande accommodaties veel beter worden benut door meer verschillende
groepen en dat deze groepen elkaar voeden en van elkaars netwerk gebruik kunnen maken. In
stadsdeel Loosduinen zijn er 12 BVDT.
De gemeente werkt aan een scan waarmee de BVDT getoetst zullen worden, o.a.:
- hoeveel verschillende gebruikers zijn er, hoeveel ter zake doende activiteiten zijn er;
- hoeveel vrijwilligers zijn actief en in welke mate heeft de accommodatie een meerwaarde
voor de wijk;
- prijzen voor het gebruik van de accommodatie (er mag niet aan verdiend worden).
De gemeente wil de accommodaties die niet voldoen, stimuleren zich te verbeteren.
De resultaten van de scan zullen t.z.t. in deze projectgroep worden gepresenteerd.
o De Brede Buurtschool
o Een Brede Buurtschool is zichtbaar in de wijk. Bewoners, van jong tot oud, komen er. Er
zijn activiteiten op het gebied van buitenschoolse opvang, kinderopvang, welzijn en educatie. Doel is brede talentontwikkeling van de leerlingen maar ook van andere bewonersgroepen. ‘Het Lichtbaken’ in Nieuw- Waldeck is volgens mw. Van der Kruit een goed
voorbeeld. De Stichting Brede Buurtschool Den Haag is opgericht om Brede Buurtscholen
en initiatieven daartoe te ondersteunen.
o Vrijwilligers
Mw. El Adlouni wil onderzoek laten doen hoeveel vrijwilligers actief zijn in het stadsdeel,
c.q. hoeveel inwoners van het stadsdeel actief zijn als vrijwilliger, evt. ook elders in de
stad. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor heel veel werk in het stadsdeel en in de stad.
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o Jeugdparticipatie
Het gaat hierbij om inspraak voor de jeugd van 4 – 18, om betrokkenheid van hen bij hun
leef- en woonomgeving. Het stadsdeelkantoor wil graag dat de jeugd haar eigen belangen gaat
vertegenwoordigen en in gaat brengen wat ze gerealiseerd wil krijgen in het stadsdeel.
Volgens mw. El Adlouni is er in het stadsdeel te weinig contact met de jeugd. De contacten
die er zijn, zijn vooral gericht op preventie van overlast. Graag zou zij zien dat in de bewonersorganisaties (b.o.´s) de verschillende leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn.
In Houtwijk wordt de jeugd betrokken bij allerlei projecten en er wordt opnieuw een Jeugdraad opgericht (betreft groep 7 en 8 van de basisschool).
In Nieuw-Waldeck is men ook erg actief met Jongerenwerk en Jeugdraden. Vanuit de raden
zijn 2 projecten geïnitieerd: “Pesten” en “Poep op straat”.
Mw. El Adlouni geeft aan dat VÓÓR Welzijn de opdracht heeft gekregen Jeugdraden op te
richten, deze te begeleiden en verbanden te leggen met de besturen van de b.o.’s.
o Senioren
Mw. El Adlouni brengt de Vitality Award onder de aandacht evenals de subsidiemogelijkheden voor initiatieven die de bevordering van vitaliteit van ouderen betreffen.
Het is de wens van de gemeente dat accommodaties van sportverenigingen meer gebruikt
gaan worden voor activiteiten voor en door ouderen.

12 april
Ontwikkelingen en Beheer Grote Groengebieden
Dhr. Van de Scheur (gemeente Den Haag, afd. Groenbeheer) heeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een toelichting gegeven op de betreffende gebieden
De afdeling Groenbeheer houdt zich met diverse zaken bezig. Naast het Beleidsplan Groen is
er bijvoorbeeld de Nota Ecologische Verbindingszones, waarin de Grote Groengebieden de
kern vormen, en de Bomennota. Dunea heeft i.s.m. andere organisaties een recreatiekaart ‘
Natuurgebieden Zuid-West Den Haag’ uitgebracht.
o Westduinpark (incl. Wapendal en Bosjes van Poot)
Het beheer van dit gebied is in handen van stadsdeel Segbroek. Er komt een nieuwe visie voor
dit gebied, o.a. zal de begrazing worden uitgebreid.
o Madestein
- In de ontwikkeling van het gebied Vroondaal wil men een ‘rondje park’ realiseren.
Dit is een wandelpad door het recreatiegebied, bereikbaar vanuit de te bouwen wijk(en).
- Het Hoogheemraadschap wil iets doen aan de waterkwaliteit (blauwalg) in het gebied.
o Bosjes van Pex
Een apart gebied vanwege de grote hoeveelheid sportterreinen. In de loop van de jaren is er
geknabbeld aan het groene karakter. Door de veranderingen t.b.v. de Noordwestelijke Hoofdroute zal de Sportlaan worden heringericht. Hierdoor verschuift de weg wat meer richting
sportvelden, maar er zal ook ecologische verbetering optreden.
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o Meer en Bosch
- Er is een beheerplan voor dit gebied en er is een inventarisatie waar nieuw bos kan worden aangeplant. Ook de paden moeten verbeterd worden vanwege de vele plassen.
- Er zijn duidelijke verbeteringen in het gebied, o.a. de entree aan de Laan van Meerdervoort en de nieuwe aanplant bij de poel, maar er is ook vermindering van het algemeen
regulier onderhoud in het gebied.
- Er wordt aandacht gevraagd voor de wens van bewoners dat het sportterrein vóór het
nieuwe appartementencomplex De Componist aan de Mozartlaan plaats maakt voor bomen als compensatie voor de bouw.
o Landgoed Ockenburgh
- Het beheer is overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap, uitgezonderd het landhuis
en de oprijlaan. De gemeente houdt wel vinger aan de pols en financiert mede maar Ockenburgh maakt geen deel uit van het Overleg en Beheerplatform Grote Groengebieden.
- De Koeweide is formeel uitrengebied voor honden. Het hondenbeleid is veranderd.
7 juni
Cultuurplatform Loosduinen
Er is een toelichting gegeven door Agnes Schüller, voorzitter van het platform.
Sinds halverwege 2013 is de taak van Cultuuranker bij de bibliotheken neergelegd. De functie Cultuuranker heeft als taak gekregen alle cultuuractiviteiten
aan elkaar te knopen en verbindingen te creëren om cultuur dichtbij mensen te
krijgen, met aanbod dichtbij c.q. in de eigen buurt. Je moet bewoners informeren, dat is o.a. de reden van de samenwerking met de wijkberaden, omdat zij
een grote achterban hebben.
In Loosduinen is door het Cultuuranker gestart met een Cultuurplatform.
Er zijn veel cultuurpartners in het stadsdeel en in de loop van de tijd is het platform gegroeid
en tegenwoordig schuiven ook vertegenwoordigers van wijkberaden aan. Cultuurpartners zijn
o.a.:
- Bibliotheek Nieuw Waldeck
- Commissie Loosduinen
- Loosduins Museum
- Wijkberaden Houtwijk en Kom Loosduinen
- Haags Pop Centrum
- Gemeente/stadsdeelkantoor
Eén van de dingen die door het platform gedaan wordt, is de organisatie van een culturele
week in november 2016. Het thema is muziek en in die week zijn er diverse activiteiten in
Loosduinen. Als de week in november goed van de grond komt, dan kan die ervaring gebruikt
worden om vanuit daar verder te gaan met het cultuurplatform.
Het Cultuurplatform heeft in 2016 maandelijks een pagina in de Loosduinse Krant waarin
partners evenementen kunnen inbrengen
De Commissie Loosduinen heeft van twee advertenties gebruik gemaakt: in juni en september. In juni een tekst rondom de grote groengebieden en in september over het gemeentelijk
project “Ruimte voor de stad”.
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Academie van de stad
Er is een presentatie en toelichting gegeven door Marianne van Excel, coördinator van het
platform, verantwoordelijk voor Den Haag. De academie werkt vraaggestuurd aan actuele
problemen, middels verbinding van studenten die samenwerken aan de toekomst (ontwikkeling van de stad), middels projecten. Studenten leren zo wat er echt leeft in de wijken/stad en
met hun creatieve ideeën helpen ze mee aan het doorontwikkelen.
Doel is om met name ook te kijken welke rol de wijkorganisaties hierin kunnen spelen.
Wijkberaad Notenbuurt heeft in 2015 meegedaan aan de eerste onderzoeken (pilot).
Opgemerkt wordt dat destijds het onderzoek veel te groot was; prettig dat het onderzoek nu
enigszins ingekaderd is. Ook wijkberaad Houtwijk heeft in 2015 meegedaan.
De aanbevelingen van 2015 zullen dit jaar vormgegeven worden.

20 september
Project “Het geluk in Loosduinen”.
De heren Raateland en Spencer van de Stichting ONS waren aanwezig voor een toelichting van dit project.
Stichting ONS heeft tot doel versterking van besturen van sportverenigingen, culturele en
educatieve instellingen en van de (sociale) infrastructuur van wijken en wil een bijdrage leveren aan de invulling van ‘de participatiemaatschappij’.
De stichting heeft subsidie van het stadsdeelkantoor gekregen voor dit project en kreeg van
het stadsdeelkantoor een tweetal vragen:
1. Zijn betere verbindingen in het stadsdeel mogelijk en zo ja, hoe deze tot stand te brengen
2. Wat is de participatiesamenleving en wat levert participatie op qua welbevinden en geluk ?
Stichting ONS organiseert bijeenkomsten voor instellingen/werkers in de wijk die kunnen en
willen vertellen over succesvolle praktijken op het gebied van welbevinden/ participatie enerzijds en problemen naar voren brengen die zij in hun werk tegenkomen op dit gebied anderzijds. Met elkaar worden mogelijke oplossingen gevonden.
Men wil ook naar voren brengen wat al goed gaat op dit gebied. Daar zal ook maandelijks in
de Loosduinse Krant op aansprekende wijze aandacht aan besteed worden.
Als deze bijeenkomsten als zinvol ervaren worden zal ook naar een structuur gezocht worden
die de deelnemers kan helpen elkaar te blijven opzoeken.
De voorzitter van de p.g. Welzijn en Beheer woont namens de CL de bijeenkomsten bij.
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Resultaten 2016 en plannen 2017 Stichting VÓÓR
De dames Bolhuis en De Jong van de stichting VÓÓR waren aanwezig voor dit onderdeel.
Het subsidieverzoek 2017 heeft een nieuwe opzet. De wens helderder te maken wat de toegevoegde waarde is van welzijnsactiviteiten
ligt daaraan ten grondslag. Bij de beoogde resultaten worden steeds
drie indicatoren genoemd: bereik, tevredenheid en doelrealisatie.
Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat de uitkomst van metingen op deze indicatoren een beeld geven van de toegevoegde waarde van de betreffende aanpak.
Hebben bepaalde groepen prioriteit?
Uitgangspunt is altijd om wat de cliënten zelf kunnen en het hen vooral zelf te laten doen. De
meeste tijd gaat daarom naar cliënten die niet zelf kunnen.
Hoe maak je bewoners meer gevoelig voor andere bewoners om hen heen?.
Mw. De Jong vertelt dat eenzaamheid beter preventief bestreden kan worden, bijvoorbeeld
door gepensioneerde echtparen te verleiden vrijwilligerswerk te gaan doen zodat er al een
(groter) netwerk is als hun partner overlijdt.
In Nieuw-Waldeck is een werkgroep buurtcontacten. Nieuwe bewoners krijgen een welkomstmap.
Een optie is ook dat bijv. kappers, bloemisten en pedicures die verhalen van mensen horen en
zouden kunnen verwijzen, mensen mogelijkheden zouden kunnen aanreiken. VÓÓR kan deze
werkers ondersteunen om signalen beter te leren herkennen en door te kunnen verwijzen.
Hoe is de inzet van VÓÓR verdeeld over de wijken?
Het is geheel afhankelijk van de concrete vragen die zullen komen. Wel is duidelijk dat
Houtwijk, Nieuw-Waldeck, Notenbuurt en Kom Loosduinen meer minder-redzame bewoners
hebben dan de overige wijken in het stadsdeel. Opgemerkt wordt dat wijkcentrum De Rozenbottel in de Notenbuurt gaat sluiten en dat dit niet bij zal dragen aan de beoogde verlaging
van het aantal verwarde personen in de wijk. Wellicht kan de aandacht voor deze groep opgenomen worden in het subsidieverzoek.
Mw. Bolhuis vult aan dat VÓÓR een toename van het aantal verwarde mensen vaststelt en
deze groep wil ondersteunen en begeleiden naar participatie.
Waar vindt een bewoner het aanbod van cursussen, bijeenkomsten?
Er wordt door VÓÓR niet aanbodgericht gewerkt. De ervaring is dat veel aanbod niet voldoende deelnemers trekt. Medewerkers van VÓÓR proberen bij bewoners zoveel mogelijk de
vragen, en vooral de vragen achter de vragen, boven tafel te krijgen en als de vraag duidelijk
is, worden mensen verwezen naar aanbod wat elders al geboden wordt.
 Het is belangrijk dat de b.o.’s aandachtspunten qua uitvoering en voortgang van activiteiten inbrengen in de diverse periodieke UitVoeringsOverleggen (UVO’s)!
 In overleg met het stadsdeelkantoor zal bezien worden op welke wijze de Commissie
Loosduinen periodiek kan worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de
activiteiten van de stichting VÓÓR in de loop van het jaar.
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3 november
Concept - Gebiedsscan Wonen & Zorg
Mw. Beukema (gemeente, DSO) was aanwezig om de resultaten van de gebiedsscan toe te
lichten. De gebiedsscan geeft informatie die relevant is om kansen en knelpunten op het gebied van wonen en zorg voor ouderen op stadsdeelniveau te formuleren.
 Van elk stadsdeel is een scan gemaakt en gepresenteerd aan stadsdeelmedewerkers.
 Statistische informatie is verzameld over de bewoners van 75 jaar en ouder. Deze groep
heeft een grote kans op problemen met gezondheid, geheugen en/of mobiliteit. Doel is dat
de gemeente een beter beeld krijgt van de woonsituatie van deze groep bewoners.
 Er is o.a. informatie verzameld over de aanwezigheid van passende woningen en van
zorg- en andere voorzieningen in de buurt.
- Volgens de gemeente zal in stadsdeel Loosduinen het percentage 75-plussers in 2040 twee
keer zo hoog zijn als in de rest van de stad.
- In de gebiedsscan is ook te zien waar 75 plussers zelfstandig wonen, waar zij niet-passend
wonen en waar passend. Opgemerkt wordt dat nogal wat oudere mensen al lang in één en
hetzelfde huurhuis wonen en daardoor relatief goedkoop wonen. De forse stijging van de
huurprijs houdt hen tegen om te verhuizen. De gemeente tracht door overleggen en afspraken met de corporaties iets te doen tegen deze vorm van ‘scheefwonen’.
- In de toekomst zullen verzorgingshuizen, c.q. -afdelingen niet meer bestaan of worden
afgebouwd. Er ontstaan echter ook nieuwe ontwikkelingen. In het Wijndaelercentrum bijvoorbeeld is zelfstandige woonruimte te huren waar vervolgens via Florence het regelen
van de eventueel benodigde zorg ingekocht kan worden evenals de zorg zelf.
Vitaliteit in je wijkbestuur
Dhr. Chung, adviseur bij PEP, was aanwezig voor dit onderwerp.
Pep wil in dit project besturen van bewonersorganisaties ondersteunen en adviseren om zo optimaal mogelijk de rol en taken als belangrijk wijkorgaan uit te voeren.
Wat zijn belangrijke thema’s voor de besturen van de b.o.’s?
- Een compleet en capabel bestuur te krijgen en compleet te houden.
- Het bestuur verjongen. - De communicatie van gemeente naar de b.o. verbeteren.
- Meer bewoners betrekken bij het werk van het bestuur van de b.o.
- Activiteiten van de b.o. en resultaten zichtbaar te maken voor bewoners.
- Duidelijkheid over de taken van een bestuur en wat bewoners zelf moeten doen.
Pep zal trachten een 0-meting op te stellen en eerst bij de b.o.’s o.a. inventariseren:
- wat werkt en wat niet werkt,
- hoe en door wie met de bewoners gecommuniceerd wordt en hoe effectief dat is,
- wat elk bestuur beschouwt als haar taken.
Vervolgens kan een plan van aanpak worden opgesteld dat in een symposium met alle betrokkenen kan worden besproken.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

dhr. H. van Gelderen

Portefeuillehouder vanuit het DB

dhr. H. van den Muijsenberg

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid: mw. M. van den Hoek
plv. lid: mw. T. Zee

Wijkberaad Nieuw-Waldeck

lid: mw. C. van der Kruit

Wijkberaad Kom Loosduinen

lid: dhr. J. Bakker
plv. lid: dhr. S. Develing

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck

lid: dhr. F. Boesten *

en Kijkduin

lid: dhr. H van den Muijsenberg **

Wijkberaad Notenbuurt

lid: mw. N. Olvers

Vereniging Wijkberaad Houtwijk

lid: dhr. S. Bergmans
plv. lid: mw. L. Gordijn

ANBO Den Haag

lid: mw. C. Baggerman

Dienst Publiekszaken

mw. M. El Adlouni



in de loop van het jaar afgetreden

** in de loop van het jaar toegetreden

8

2014

Financiën

2015

2016

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Huisvesting

5.000

4.200

4.500

4.200

4.500

0

Vacatiegelden

12.000

12.518

13.000

14.283

15.000

14.041

Secretariaat

30.000

30.847

31.000

30.192

31.000

32.417

1.200

249

600

254

500

235

600

113

1.000

175

500

444

Notuleren

2.000

1.530

2.000

1.530

2.000

1.530

Dagelijks Bestuur

1.200

1.086

1.200

1.174

1.200

1.177

Porti

100

265

100

0

100

0

Kantoorbehoeften

100

0

100

0

1.000

0

Deskundigheidsbevordering

500

0

500

0

500

0

Bankkosten

250

125

250

132

250

133

1.000

268

1.000

170

1.000

1.565

Representatie

500

385

750

383

750

272

Teambuilding/Samenspraak

700

475

700

0

1.000

0

1.050

0

0

0

0

0

500

137

683

203

500

57

3.177

2.052

62.977

53.923

Vergaderingen Projectgroepen
Vergaderingen CL

Algemeen

Nieuwjaarsreceptie
Website
Projecten
Totaal

56.700

52.197

57.383

52.695

Toelichting:

Huisvesting

: De kosten zijn door de gemeente dit keer niet doorberekend.

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.

Algemeen

: De kosten voor nieuw briefpapier e.d. in verband met het nieuwe logo van
de Commissie Loosduinen

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

: Dit betreffen kosten betaald aan bureau Graswortel voor het uitvoeringsplan
van het meerjarenplan en kosten betaald aan GamesExams voor de websiteactiviteiten van de Notenbuurt.

Centrum Loosduinen 1976

