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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Commissie Loosduinen (CL). Het jaarverslag geeft 

een beeld van de activiteiten, die in 2018 hebben plaatsgevonden.  

 

Het project “Ruimte voor de stad” (de verdichtingsnota), ontwikkeling van o.a. de gebieden 

Kijkduin bad en Kijkduin binnen, maakt nog steeds deel uit van de bouwontwikkelingen bin-

nen Loosduinen en de CL wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. Diverse overleggroepen be-

waken de gemaakte afspraken en indien wenselijk/noodzakelijk, na ruggenspraak met de be-

woners, worden de plannen bijgesteld. Voortschrijdend inzicht kan soms leiden tot noodzake-

lijke veranderingen 

 

In de CL werd in 2018 enthousiast samengewerkt. De grote betrokkenheid van de leden van 

de Commissie droeg wederom bij aan de totstandkoming van reguliere adviezen in het alge-

meen en van adviezen gericht op een actueel onderwerp in het bijzonder.  

 

Na “Vertrouwen op Haagse kracht”, is het thema van de nieuwe coalitie, die aantrad in 2018, 

“Den Haag, Stad van kansen en Ambities”. Ambities heeft de CL met haar leden en vrijwil-

ligers uit de wijken genoeg en we hopen dat burgerinitiatieven/-ambities positief bekeken 

zullen blijven worden en in veel gevallen is dit ook geschied! 

De burger wordt zich gelukkig steeds meer bewust van haar mogelijkheden om te ‘vertrou-

wen op eigen kracht’ en de ambitie om zaken op te pakken en om te zetten in goede, werkza-

me initiatieven, blijft aanwezig. Deze initiatieven vindt de Commissie Loosduinen erg belang-

rijk en de Commissie blijft ondersteunen daar waar mogelijk. 

Communicatie hierbij is erg belangrijk. Samen optrekken en proberen om deze initiatieven op 

de politieke agenda te krijgen, is in 2018 aardig gelukt. 

Het zijn vaak initiatieven, die met behoud van de buurt te maken hebben, waarbij gebouwen 

en de infrastructuur niet hoeven te verdwijnen, of aangepast. Veel kon ook op andere manie-

ren worden opgezet, aangepast of, indien noodzakelijk, veranderd. Iets slopen betekent niet 

direct dat er iets goeds voor terugkomt.  

Groen voor rood inleveren was en is niet ons streven in 2018 en daarna. 

 

Het 4-jarenplan vertaalt zich per jaar in een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag met 

bijgevoegd de financiële onderlegger.  

Het CL- manifest “Toekomst van Loosduinen”, waarbinnen aandacht gevraagd is voor zes 

thema’s en hun uitwerkingen, is per themaonderdeel besproken in de projectgroepen om ver-

der te worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit is een ingewikkeld proces en vraagt veel 

tijd, vandaar dat er verder mee wordt gegaan in 2019. 

 

Het stadsdeelkantoor is verhuisd en de CL verhuisde mee voor wat betreft haar DB-

vergaderingen. 

  



 

Jaarverslag 2018 Commissie Loosduinen  - 2 - 

Gelukkig heeft de CL voor haar vergaderingen het oudste gebouw van ’s-Gravenhage, de Ab-

dijkerk, kunnen regelen. Een geweldig gebouw, dat 95 jaar CL, klein gevierd in juli 2018, ten 

goede komt. Veel zaken zijn bij de onderdelen ROV en WB te lezen, maar in het kort heeft de 

Commissie zich o.a. beziggehouden met: 

- De ontwikkeling van Kijkduin. 

- Aanpak Loosduinse hoofdplein. 

- De verdere ontwikkeling van Vroondaal en het opzetten van een wijkberaad. 

- Jongeren- en ouderenproblematiek en opvang verwarde personen. 

- Behoud en uitbreiding van het groen in Loosduinen. 

 

In mijn Nieuwjaarsrede heb ik het thema van vorig jaar aangehaald: ”Loosduinen bruist” en 

dit een update gegeven voor 2018 met als thema: “Loosduinen leeft”; er gebeurt meer dan u 

denkt en dat willen we met u verder uitbouwen. Grotendeels kunnen uitvoeren. 

In mijn Nieuwjaarsrede van 2019 heb ik meegegeven: “Laten we ervan genieten, laten we 

‘het beleven’, maar we zijn er nog lang niet!” 

 

Het dagelijkse bestuur is verder gegaan met het uitnodigen van gasten. Door de gastenlijst op 

de website van de CL kunnen de wijkorganisaties ook 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 maatschappe-

lijke disciplines om ons bij te praten over eventueel op stapel staande veranderingen c.q. pro-

bleemsituaties. Dit uitnodigen van gasten wordt voortgezet in 2019. 

 

De CL hoopt met haar inzet wederom een bijdrage te hebben geleverd aan de (verdere) ont-

wikkeling van het stadsdeel Loosduinen en in het bijzonder aan haar wijken en hoopt inder-

daad in 2019 nog meer mensen tot ‘bewegen’ te kunnen verleiden. We hebben elkaar nodig 

en samen staan we sterk en kunnen dit prachtige stadsdeel nog beter op de kaart zetten. 

 

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van alle leden van de Com-

missie Loosduinen en van het secretariaat en hen langs deze weg hartelijk dankzeggen voor 

hun deskundige inzet tijdens het verslagjaar.  

 

 

Pjer Wijsman, voorzitter 

 

De samenstelling van het DB in 2018 was: 

Pjer Wijsman   :voorzitter CL 

Ineke Weijs   :secretaris CL en portefeuillehouder ROV (afgetreden in 2018) 

Wouter van Elst  :voorzitter projectgroep ROV 

Hans van Gelderen  :penningmeester en voorzitter p.groep WB (afgetreden in 2018) 

Herman v.d. Muijsenberg :algemeen lid en portefeuillehouder WB 
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Overleggen van het Dagelijks Bestuur met Externen in 2018 

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 gastenlijst en de verslagen van deze bezoeken staan op de website. 

 

Datum Gesprekspartners Onderwerp 

09 jan. Dhr. van Daalhoff, dagvoorzitter Politiek debat CL 30 januari 

16 jan. Dhr. Rogier (CDA) Periodiek overleg 

23 jan. Mevr. Van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving 

20 mrt. 
Dhr. Caprino (DSO), mw. De Hoop 

(DSO), Henk Groep, Schouten Bouw 

Presentaties Oude Haagweg 128 en 

locatie Connexion 

27 mrt. Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving 

03 april Tanja van Dijk (gemeente) Straatnaamgeving 

17 april Dhr. Jansen (gemeente) Plannen Driehoek 

24 april 
Dhr. Schopman en dhr. Zwager 

(initiatiefnemers) 
Denksportcentrum in Loosduinen 

24 april  

Dhr. Jansen (gemeente) Plannen Driehoek 

08 mei Dhr. Bouwhuis en dhr. Kruijning Plan Ontmoetingskerk 

26 juni 
Mevr. Van der Elst (DSO) en 

mevr. Van Os (DSO 

Plannen sportvelden Monsterseweg en 

Wings 

03 juli Dhr. Wisse (Vergunningen en Toezicht) Implementatie Omgevingswet 

04 sept. Mevr. De Hoop (DSO) Diverse ontwikkelingen 

01 okt. Wijkberaad KOM Loosduinen Wijkgrenzen 

06 nov. 

Dhr. Van Coevorden, gemeente Orac's en scheiden van afval 

20 nov. 

Mevr. De Hoop (gebiedsregisseur DSO) Diverse ontwikkelingen 

27 nov. 

Dhr. De Kruyff, gemeente Transitiebeleid gemeente Den Haag 

11 dec.  

Wijkberaden Loosduinen Wijkgrenzen / werkgebieden 

18 dec. Mevr. Ligtvoet, gemeente/sdk Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst 

18 dec.  Dhr. H. Noordermeer Winkelcentrum Loosduinse Hoofdplein 

  

http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2017/170131_Notulen_DB_mw._Charlotte_Cammelbeeck_en_dhr._Martijn_Jonk_1.pdf
http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2018/180424_Notulen_Droehoek_dhr._Jansen.pdf
http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2018/181106_Notulen_DB_dhr._van_Coevorden.pdf
http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2018/181120_Notulen_DB_mevr._De_Hoop.pdf
http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2018/181127_Notulen_DB_dhr._De_Kruijff.pdf
http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2018/181211_Notulen_DB_wijkberaden.pdf
http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2018/181106_Notulen_DB_dhr._van_Coevorden.pdf
http://www.commissieloosduinen.nl/images/cie/Overleggen_DB/2018/181218_Notulen_DB_dhr._Noordermeer.pdf
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Nieuwe entree Kijkduin-Bad 
 

 

Plan voor herinrichting Wingsterrein aan Mozartlaan 

 

 

      Uitbreiding International School of The Hague 
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Commissie Loosduinen (CL) 

 

30 januari 2018 

 

Politiek debat  

Presentator Theo van Daalhoff  

De fracties van alle politieke partijen zijn verte-

genwoordigd tijdens het politiek debat dat door 

de Commissie Loosduinen is georganiseerd.  

Het debat heeft te maken met de onderwerpen 

van het manifest “De toekomst van Loosduinen” 

in relatie tot de politieke partijprogramma's; in 

hoeverre besteden de partijen hier aandacht aan 

en wordt in het bijzonder Loosduinen hierin 

meegenomen? 

Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre Loosduinen überhaupt wordt genoemd en in hoeverre 

de partijen de Commissie Loosduinen hierbij een rol laten spelen? 

In de toekomst van Loosduinen is de Commissie Loosduinen de verbindende factor. 

Het stadsdeel Loosduinen is volop in beweging en voor de komende tijd staat er nog meer te 

gebeuren. Voor de toekomst van de Loosduinse samenleving is het daarom van belang om 

‘duurzaamheid’ in alle sectoren van deze samenleving in te bedden. In Loosduinen wonen, 

betekent ook zorgen voor en voldoende faciliteren van een leefbaar woonklimaat.  

Daarom wil de Commissie ook de politieke partijen een aantal punten meegeven, die Loos-

duiners aan het hart gaan! De zes thema’s zijn: 

1. De openbare ruimte :waarbij een toegankelijk Loosduinen voor de toekomst een belangrij-

ke rol speelt. 

2. Veiligheid :waarbij het veilig blijven en voelen in het stadsdeel uitvoerig aan de orde wordt 

gesteld.  

3. Ouderen : vergrijzing, maar ook zelfstandig wonen en hoe kunnen we zorgen, dat dit zo-

lang mogelijk lukt. 

4. Jong in Loosduinen : wat kunnen we jongeren bieden en hoe kunnen we ze activeren, erbij 

betrekken om mee te denken en te beslissen? 

5. Sociale cohesie : zorgen dat Loosduinen een prettig en leefbaar stadsdeel blijft.  

6. Cultuur : Geef Loosduinen een cultuurplatform. 

 

Een begrip, dat binnen alle thema’s centraal staat is “VERBINDEN”!  

Dat is wat we zoeken en daar willen we verder meegaan. Verbinden d.m.v. informeren en 

communiceren; elkaar erbij betrekken en proberen dingen voor elkaar te krijgen.  

“Elkaar versterken in een bruisend stadsdeel”. 

  

Deelnemers Politiek debat 
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De toekomst. 

Als voorbeeld van een groots opgezet burgerinitiatief wordt een conceptplan “Ontwikkeling 

Erfgoedgebied Oud Loosduinen” gepresenteerd. 

Als erfgoedensemble vormen de molen, het mu-

seum en de Abdijkerk het enige restant in het 

dorpshart van 800 jaar Loosduinse geschiedenis. 

Met oude en nieuwe verhalen openen deze mo-

numenten de poort naar sociale verbinding en 

ontplooiing. Het besef groeit om dit waardevolle 

natuur- en cultuurgebied te koesteren als onver-

vangbaar gemeenschapsbezit. 

Dit historisch hart verdient het een ‘thuis’ te zijn, waar je elkaar ontmoet en waar je samen 

bezig bent. Enkele Loosduiners hebben zich verenigd in de Stuurgroep Ontwikkeling Erf-

goedgebied Oud Loosduinen. Zij weten zich gesteund door bewoners (o.a. enquête), de mole-

naars en de stichtingsbesturen van het museum en de Abdijkerk. 

Stadsdeelkantoor Loosduinen en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling geven het team de ruimte 

om de mogelijkheden te onderzoeken tot het ontwikkelen van een inspirerend ontmoetings- en 

belevingsplan voor jong en ouder, voor Oud Loosduiners en Nieuw Loosduiners. Een plan 

met programmering van uiteenlopende natuur- en cultuuractiviteiten vanuit een duurzaam 

paviljoenrestaurant als sfeervol trefpunt. Een thuis waar je veilig kunt recreëren en ook wat 

leren. Binnen de rustgevende omgeving van de groene weide”. 

 

De politieke partijen zijn onder de indruk van dit initiatief en spreken hun waardering uit. 

 

De voorzitter van de CL noemt dit idee het slotje aan het Loosduinse parelsnoer, waarbij re-

denerend vanaf het strand een aantal markante gebouwen als parels gezien kunnen worden. 

Denk aan Ockenburgh en haar landhuis, de Abdijkerk, het Loosduins museum en de molen. 

Dit idee van het paviljoen kan dit snoer aaneensluiten. 

 

Na een krachtig betoog en verzoek van de presentator aan de politieke partijen om het mooie 

en groeiende Loosduinen goed in het vizier te houden de komende jaren en met dank aan alle 

betrokken aanwezigen, sluit dhr. Van Daalhoff dit succesvolle politieke debat.  

 

  



 

Jaarverslag 2018 Commissie Loosduinen  - 7 - 

20 maart 2018 

 

Mededelingen 

De voorzitter doet enkele mededelingen over het 95-jarig bestaan van de Commissie Loos-

duinen. 

 

Nieuws uit WB/ROV-vergaderingen: 

Welzijn en Beheer 

1. Mw. Sielemann van Stichting Present gaf een toelichting over de stichting en het 10-jarig 

bestaan daarvan. Tijdens dit jubileumjaar wil men binnen tien Haagse wijken een zogehe-

ten wijkproject van een halve dag of een dag gaan doen. Daarbij valt te denken aan het 

opknappen of inrichten van (openbare) buitenruimte, een sport- of spelmiddag voor speci-

fieke doelgroepen. De uiteindelijke opzet en invulling is aan de bewonersgroep. Voor 

Loosduinen is er €3.000,00 beschikbaar. 

2. Mw. Van Vollevelde, medewerker Wijkcontacten en Netwerken van Centrum Jeugd en 

Gezin in Loosduinen (CJG) heeft verteld over alle activiteiten van het CJG en de verande-

ringen in de organisatie. De doelgroep van de CJG’s wordt verbreed van 0 tot 100 jaar. De 

gemeente heeft voor deze beleidswijziging gekozen. De gemeente zal de regie blijven 

houden, alleen de doelgroep wordt verbreed.  

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Mevr. Brekelmans heeft een presentatie gege-

ven over het historische pand landhuis Oc-

kenburgh. De Kas zal blijven bestaan. Binnen 

moet er nog veel opgeknapt worden. Er is 

veel enthousiasme om alles aan te pakken. 

Ook de burgemeester heeft aan het landhuis 

Ockenburgh een bezoekje gebracht.  

- Het jaarverslag van ROV is doorgenomen. 

- De voortgangslijst moet opnieuw geactualiseerd worden. Er zijn veel activiteiten gaande 

binnen Loosduinen.  

 

Mededelingen Stadsdeelkantoor: 

- De verhuizing van het stadsdeelkantoor staat gepland op 1 juni. Het communicatiebureau 

is bezig met de voorbereidingen om bewoners hierover te informeren. De vraag of de lo-

ketten blijven bestaan is nog niet met zekerheid te zeggen; hier wordt door de politiek 

over beslist. 

- De burgemeester is langs geweest en heeft een rondje Loosduinen gedaan. Er is ook gesp-

roken over verwarde personen in openbare ruimtes. Dit onderwerp wil ze graag agende-

ren. Zij heeft opdracht gegeven om hier echt wat mee te doen.  
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- Notenbuurt. Vorig jaar december is er een bijeenkomst geweest over de problematiek. 

Hierbij is een analyse gemaakt. Vanaf 1 april is er een community builder (Gaby de Vries) 

aangesteld om de problemen die er spelen aan te pakken.  

- Er is een nieuwe speelbeheerster aangenomen. Zij is verantwoordelijk voor Milieu en 

Spelen.  

 

Mededelingen Politie:  

- Teamchef bureau Loosduinen, dhr. van den Broek, vertelt dat er een bijeenkomst is ge-

weest met de beheerders BIT en de whats-app groepen.  

- Er zijn personen aangehouden i.v.m. de verdwijning van grote hoeveelheden gereed-

schapskisten.  

- 19 mei vindt de preventiedag plaats op het Loosduinse Hoofdplein. De brandweer zal er 

zijn i.v.m. de strandveiligheid. Er zal casuïstiek zijn over het Veiligheidsoverleg.  

 

Mededelingen Fietsersbond:  

- Dhr. Bianchi vertelt dat tijdens het ROV-overleg de werkzaamheden rondom de herin-

richting van de Mient besproken zijn. Deze werkzaamheden zijn niet goed gecommuni-

ceerd met de Vruchtenbuurt en de Notenbuurt; er zijn alleen bewonersbrieven gestuurd 

naar bewoners van de Thorbeckelaan. Het fietspad gaat in deze route mogelijk weg; de 

route is juist belangrijk voor schoolgaande kinderen. Verder gaan er parkeerplaatsen ver-

dwijnen. De kruising blijft en wordt geen rotonde. De verkeerslichten en het fietspad blij-

ven bestaan. De wethouder heeft beloofd dat de Notenbuurt alsmede de CL betrokken 

zouden blijven.  

- Een brief is naar wethouder De Bruijn gestuurd over de parkeerplaatsen in de Notenbuurt. 

Er is al een tekort en het zal erger worden als er appartementen bij worden gebouwd en 

voor parkeerplaatsen betaald moet worden. De voorzitter reageert hierop en zegt toe dat 

de CL ook een reactie hierover naar de wethouder zal sturen. Dhr. Van den Broek (Politie) 

raadt aan om dhr. Kouijzer in de CL uit te nodigen om het een en ander toe te lichten over 

parkeren in Loosduinen.  

 

Rondvraag  

Een aantal bewoners van Kijkduin ma-

ken zich zorgen over de bouw- en ver-

keerssituatie zoals die nu is in en om 

Kijkduin. Het gaat voornamelijk om de 

veiligheid van de omgeving en de be-

woners, voor wat bouwverkeer betreft. 

Ook hulpdiensten moeten, waar nodig, 

goed ter plaatse kunen komen. Veel 

parkeerplaatsen worden gemist.  
Fase 1 Kijkduin-Bad 
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De bewoners vinden het merkwaardig dat er in Kijkduin geen betaald parkeren wordt in-

gevoerd.  

Dhr. Benthem zal een rondje rijden om de situatie op te nemen en stelt voor om een 

‘tekstcar’ neer te zetten om omwonenden/bezoekers te blijven informeren.  

Dhr. Van den Broek meldt dat er wordt gehandhaafd door de mensen van het handha-

vingsteam. Zij lopen en fietsen veel rond in de omgeving. Het is een lastig probleem om-

dat er veel betrokkenen zijn. Echter tijdens het Kijkduin-bad overleg worden deze zaken 

wel besproken en probeert men oplossingen te vinden. Er zal wel op afspraken moeten 

worden gecontroleerd of deze nagekomen worden. 

- Nieuw Waldeck heeft, na de oproep van Stichting Present, een aanvraag gedaan voor sub-

sidie voor de Parels van Loosduinen, maar heeft hier een nee op gekregen.  

- Tevens vertelt Nieuw Waldeck dat de brandweer vanaf deze zomer de reddingen op het 

strand en in zee gaan doen; zij nemen dit over van de politie, die dit voorheen deed. De 

politie zal wel aanwezig/zichtbaar blijven op het strand, maar zal in principe geen reddin-

gen meer uitvoeren.  

- Vanuit Kraayenstein wordt verteld dat er in de wijk Vroondaal een verkeersprobleem is 

ontstaan ter hoogte van de ‘nieuwe’ school. Hier moet zorgvuldig naar gekeken worden. 

De gemeente is hier al mee bezig. De school moet de problemen duidelijk maken bij de 

gemeente. Dhr. Benthem heeft hierover een overleg gehad en er worden extra maatregelen 

genomen. Vanuit het stadsdeel is dhr. Smit hiermee bezig. 

- Het sportterrein van Wings (Mozartlaan) 

gaat mogelijk weg en er worden dan wellicht hui-

zen gebouwd. Mogelijk dat de interesse in sport 

minder is geworden. Het is een stadsdeelbrede 

problematiek. De adviesraad Sport adviseert hier-

over aan de wethouder. De zorgen over het vele 

bouwen en verdwijnen van sportfaciliteiten zijn 

groot en de sportraad heeft hier problemen mee. 

Straks is er geen ruimte meer voor sport. Er zijn nu al 16 sportterreinen verdwenen de af-

gelopen jaren. De CL zal hier aandacht aan moeten gaan besteden. De voorzitter zegt toe 

dat dit mee wordt genomen in het DB. 

- Er wordt vanuit de CL aan dhr. Benthem gevraagd over de uitvoeringsplannen. Dhr. Ben-

them neemt dit mee. 

- Er wordt medegedeeld dat de leden van de CL vanaf morgen (gemeenteraadsverkiezin-

gen) formeel geen leden van de CL meer zijn. Er wordt een verzoek gericht aan alle wijk-

beraden om z.s.m. een lijstje aan de CL te sturen, waarbij wordt aangegeven wie er in de 

CL en de projectgroepen zitting gaan nemen namens de bewonersorganisaties. 

- Dhr. P. Wijsman stelt zich herkiesbaar als voorzitter van de CL.  
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De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de samenwerking met de wijken gedurende de afge-

lopen 4 jaar. Als je terugkijkt, is er veel gebeurd binnen Loosduinen en staat er nog veel te 

gebeuren. De Commissie heeft het nodige kunnen bereiken, maar ‘verschillende vingers aan 

de pols houden’ moet het devies blijven. 

Vrijwillig bezig zijn met zaken de wijk betreffende, is anders dan dit benaderen als professio-

nals. Hierbij is het elkaar informeren en goed communiceren erg belangrijk.  

Tevens meldt de voorzitter dat de Commissie Loosduinen dit jaar (2018) 95 jaar bestaat en 

hier zal op gepaste wijze aandacht aan worden geschonken. 

 

22 mei 2018 

 

Mededelingen 

- De burgemeester, die aanvankelijk de CL zou bezoeken, zal vanavond niet aanwezig zijn. 

Dit bezoek is vanwege een misverstand niet in haar agenda terecht gekomen. De CL hoopt 

haar in een volgend overleg wel te kunnen ontvangen. 

- In het DB is besproken om pro-actiever te worden, daarom zal er een actielijst worden 

toegevoegd aan het verslag. Dit is makkelijker om mee te werken en te controleren.  

- De voorzitter van de projectgroep WB treedt af. Hij beheerde tevens de website. De CL is 

op zoek naar een nieuwe voorzitter van WB en een nieuwe webmaster. De nieuwe voor-

zitter moet een onafhankelijke voorzitter zijn, verstand hebben van en betrokken zijn bij 

Loosduinen. De voorzitter doet een oproep om na te denken over een nieuwe voorzitter 

voor WB. 

- Het jaarverslag van de CL zal in de volgende CL-vergadering worden gepresenteerd. 

 

Voortgangslijst 

Er gebeurt qua bouwen op dit moment erg veel in Loosduinen. Het is daarom handig om de 

voortgangslijst standaard in de ROV te behandelen. Naast de ROV moet de voortgangslijst 

ook op de CL-agenda komen te staan. Er zijn veel bouwprojecten gaande, zoals bijvoorbeeld 

in Kijkduin Bad en Kijkduin Binnen. Alle wijken, waarin bouwvoortgang te melden is, moe-

ten worden ingebracht.  

Via de secretaresse van de Commissie Ruimte is er vernomen dat er een vergadering gepland 

is over de Driehoek. Het is geen plan maar een ruimtelijke verkenning en daarop komt een 

uitvoeringsprogramma. Hierin staat wat er gaat gebeuren in de Driehoek en wat voor woon-

vormen hier eventueel zullen komen.  

Een aantal leden heeft hiervoor nooit een uitnodiging mogen ontvangen. De communicatie- 

trajecten zijn erg slecht; er zijn helaas veel verkeerde adressen gebruikt. Het is schijnbaar 

moeilijk om dit traject te doorbreken. 

Het stadsdeelkantoor heeft de communicatieadviseur gesproken bij aanvang van de klank-

bordgroep en zal navraag doen over de voormelde klacht. 
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Uitvoeringsplan en Manifest “De toekomst van Loosduinen” 

De thema’s van het manifest zijn besproken in het DB en 

opgesplitst. De thema’s worden in de projectgroepen 

besproken en daarna worden ze in het CL besproken. 

In WB en ROV zijn de onderwerpen al besproken. Er 

zijn 1 of 2 raakvlakken in de thema’s en daarom worden 

deze thema’s in beide projectgroepen besproken. 

Thema 5: Sociale cohesie is een belangrijk punt. De rea-

lisatie, de onderlegger van dit punt, was dat het lang 

duurt voor wensen en ideeën in behandeling worden 

genomen en een snel antwoord is wel wenselijk. 

Thema 6: Cultuur. We moeten meer samenwerken en 

versterken. Het stadsdeelbrede netwerk om het stadsdeel 

te versterken. Meer verbinding creëren en als CL willen 

we ons hiervoor inzetten. Dit onderwerp wordt verder 

besproken in de nieuwe setting van de CL. 

 

Nieuws uit WB/ROV-vergaderingen 

Welzijn en Beheer 

- In de projectgroep Welzijn en Beheer is gesproken over de verdeling van de punten uit het 

manifest die zullen worden behandeld in de CL en de projectgroepen ROV en WB.  

Het heeft tot leuke discussies geleid. Helaas kon het onderwerp “Ouderen” niet tot in de 

puntjes worden besproken, maar er is afgesproken dit met deskundigen verder te bespre-

ken. Hiervoor zou Stichting Welzijn een rol in kunnen spelen. Hier gaat WB mee aan de 

slag en wat daaruit komt zal worden besproken in de CL. De onderwerpen zullen zijn wo-

nen, groepswonen en alle zaken die nu aan de orde zijn.  

- Het uitvoeringsprogramma is doorgelopen en besproken.  

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

- In de projectgroep ROV is dhr. F. Appeldoorn van de gemeente te gast geweest. Er is ge-

sproken over de lijst met suggesties voor het plaatsen van bomen in Loosduinen. Dhr. 

Appeldoorn deelt mee dat er helaas niet genoeg geld is om alle ideeën uit te voeren. Er 

wordt onderzocht of er toch het een en ander aan bomen kan worden gepland n.a.v. de lijst 

die gemaakt is. Er zijn een aantal locaties die dat mogelijk maken. Hij vertelt dat er in het 

bomenfonds geld zit dat stedelijk besteed moet worden. Op dit moment liggen de uitvoe-

ringswerkzaamheden aan bomen stil vanwege het broedseizoen.  

- Verder is het uitvoeringsplan besproken en openbaar vervoer is aan de orde geweest.  

- In ROV is er een spreker geweest, die zijn ongenoegen uitte over een mogelijke RbnB in 

de Notenbuurt. De CL vraagt uitleg aan mevr. Heuseveldt van het stadsdeelkantoor. Zij 

heeft deze vraag nog niet langs zien komen en heeft zich er nog niet over kunnen buigen, 

op dit moment verwijst zij naar de website van Den Haag, hierop staan de regels vermeld.  
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Voorzitter CL  

Dhr. Wijsman heeft er vier jaar voorzitterschap van de Commissie Loosduinen opzitten en 

stelt zich opnieuw verkiesbaar. Iedereen stemt ermee in dat dhr. Wijsman een nieuwe termijn 

voorzitter zal zijn van de CL.  

 

Mededelingen Stadsdeelkantoor 

- Vorige week is er afscheid genomen van wethouder Rabin Baldewsingh. Het was een 

wethouder, die veel heeft betekend de afgelopen 12 jaar voor Den Haag.  

- Er zijn vragen gesteld over de uitvoeringsplannen voor elke wijk. Deze plannen zijn in het 

oude college besproken. Ze zijn openbaar en moeten nu worden doorgenomen door de 

gemeenteraad. Het wachten is op het agenderen van deze onderwerpen.  

- Het stadsdeelkantoor gaat verhuizen; de verhuisdozen staan klaar. 4 juni wordt gestart op 

het nieuwe stadsdeelkantoor. In het nieuwe pand is het de bedoeling dat de medewerkers 

gaan ‘flexen’.  

- Er is naast de fysieke krant ook een digitale krant: 070: hierin worden ervaringen gedeeld 

over het wonen in Den Haag. Mevr. Beeloo (nieuw CL lid) heeft een bijdrage hieraan ge-

leverd. Iedereen kan zich opgeven om deze te ontvangen door zich op te geven op de mai-

linglist. 

- Op 2 juni zullen de Stadsspelen plaatsvinden. Hierin wordt aandacht gevraagd voor sport 

voor jong en oud. De communicatie hierover volgt nog.  

 

Mededelingen Politie 

- Dhr. Van den Broek deelt de cijfers van de afgelopen periode mee. De misdrijfcijfers zijn 

20% gedaald. Dit komt mede door de handhavingsteams en de BIT teams.  

- De Politie is te volgen op Facebook en Twitter;.  

- De veiligheidsdag heeft een mooie aanloop gehad. Het zag er allemaal netjes en professi-

oneel uit. Voor de jeugd was er ook genoeg te doen. De Politie gaat in overleg met het 

Stadsdeelkantoor om te bespreken of er voor volgend jaar weer een veiligheidsdag kan 

worden georganiseerd.  

 

Mededelingen Fietsersbond  

- In heel Den Haag en ook in Loosduinen worden weesfietsen aangepakt. De fietsen worden 

gestrikt en worden na twee weken verwijderd. Het betreft hier ongeveer 50 fietsen. 

- Het is de bedoeling om Kijkduin fietsvrij te houden en dat iedereen zijn fiets boven in de 

fietsenstalling stalt. 

- Er is een voornemen om de tramtunnel te verlengen. Dit kan behoorlijke consequenties 

hebben. We moeten uitkijken dat dit niet ten koste gaat van lijn 2. De opzet van deze tun-

nel is dat je vanuit Zoetermeer eerder in het centrum bent dan vanuit Loosduinen.  
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Mededelingen Ondernemers 

Er zijn grote ontwikkelingen gaande in de winkels 

en strandpaviljoenen op Kijkduin. In een eerdere 

CL-vergadering is er al mede gedeeld dat men 

voornemens is om een economische agenda te ma-

ken. Hierin zou de mooie parel aan de zoom, Kijk-

duin, het vakantiepark, de golfbaan, het bowling-

centrum en de Ock. willen betrekken.  

De verbouwingen in Kijkduin hebben een grote impact op de ondernemers. Sommige onder-

nemers hebben een eigen klantenkring en zullen deze hoogstwaarschijnlijk kunnen houden. 

Bij temperaturen boven de 20 graden zullen er verkeersregelaars komen om het drukke ver-

keer in goede banen te leiden.  

 

Rondvraag 

Houtwijk  

- Er is een nieuwe secretaris benoemd bij het Wijkberaad Houtwijk.  

- Het is nog onduidelijk wat er met de honkbalclub Stork gaat gebeuren. Stork mocht in eer-

ste instantie blijven, maar kon niet aan de eisen van de gemeente voldoen. Er zijn hierover 

gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder R. Baldewsingh.  

- Houtwijk spreekt haar ongenoegen uit over de houding en reactie van Parnassia na het 

steekincident door een verwarde man. Zij heeft in de krant aangegeven geen uitspraken te 

doen over cliënten. Houtwijk vindt de houding van Parnassia onacceptabel. Men wil graag 

een gesprek aangaan met Parnassia en hoopt op openheid van zaken. 

- Mevr. Heuseveldt vertelt dat er gesprekken lopen met Parnassia over verwarde personen in 

het algemeen. De burgemeester is hier ook bij aangehaakt en zij wil er graag voor zorgen 

dat er snel een oplossing komt.  

- Mevr. Heuseveldt adviseert om objectief te blijven, want de terughoudendheid van Parnas-

sia is o.a. te wijten aan wetgeving. 

- De leden van de CL delen de mening, dat alle wijken goed op de hoogte moeten worden 

gehouden en betrokken moeten worden. Het heeft ieders aandacht.  

KOM Loosduinen  

Er worden activiteiten georganiseerd door de KOM; zo is er ook een boottrip. Helaas is er iets 

misgegaan met de bezorging van het krantje waarin dit wordt aangekondigd. De krantjes zijn 

in de verkeerde wijk terecht gekomen. 
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26 juni 2018  

 

Mededelingen 

- De vergadering wordt in de nieuwe samenstelling van leden gehouden. De voorzitter licht 

nog kort de richtlijnen toe van deelname van de leden in de CL en de projectgroepen. 

- Dhr. v.d. Muijsenberg wordt opnieuw als lid van het DB gekozen Dhr. Van de Elst is op-

nieuw als voorzitter ROV gekozen tijdens de laatste ROV-vergadering en is daardoor ook 

lid van het DB. In het DB van de CL kunnen nog 2 nieuwe leden worden gekozen. Deze 

verkiezing zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende CL-vergadering. Daarna be-

paalt het bestuur van het DB de verdere taakverdeling.  

- Er wordt een nieuwe voorzitter voor WB gezocht. Dit mag ook iemand uit de wijk zijn.  

- Ook wordt iemand gezocht, die de website kan bijhouden. 

- Op dinsdag 10 juli aanstaande wordt officieel afscheid genomen van de aftredende leden. 

Er wordt een receptie gegeven in de kerk van de Abdijkerk. De reden voor deze receptie is 

niet alleen het afscheid nemen, maar ook klein vieren dat de Commissie Loosduinen 95 

jaar bestaat. De stadsdeelwethouder en gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd.  

- PEP heeft een enquête naar alle wijkberaden uitgezet. Onder andere wordt gevraagd “hoe 

functioneert het wijkberaad? Hoe bestuurt het bestuur? Wat zou anders moeten/kunnen”?  

 

Uitvoeringsplan (van meerjarenplan) 

Zaken in het uitvoeringsplan die de CL oppakt, zijn: 

- De sociale cohesie punten 1 en 3; 

- Openbare ruimte punt 5. 

Wat is het standpunt van CL – wijkoverstijgend? 

- Bespreken in WB met name bijv. het ouderenthema; wat is er nu voor ouderen zoal moge-

lijk in Loosduinen en wat is hiervoor nodig? Problematiek met instanties en professionals 

verder uitlichten en wat kan er gedaan worden? Het stadsdeel faciliteert. 

- Bespreken in ROV met name de openbare ruimte in de breedste zin. 

Daarna worden deze onderwerpen in de CL geagendeerd. 

 

 

Het manifest “De toekomst van Loosduinen” is ook ge-

stuurd naar de formateur voor een nieuw College van B&W 

met een begeleidende brief. Er zijn een aantal onderwerpen 

in het coalitieakkoord opgenomen. Uitwerking van thema’s 

komen ten goede aan de wijken.  
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Nieuws uit WB/ROV vergadering 

Welzijn en Beheer 

Tijdens de vergadering is onder andere gesproken over: 

- de enquête die PEP heeft gestuurd naar alle wijkberaden; 

- jaarverslag 2017 

- menskracht en resultaat Voor Welzijn; 

- verkiezing WB. De voorzitter dhr. H. van Gelderen heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Er 

wordt nu gezocht naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter. 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Tijdens de vergadering is onder andere gesproken over: 

- verkiezing voorzitter, dhr. van Elst is herkozen; 

- bouwactiviteiten Oorberlaan richting Westland met aansluitend de verkeerstechnische 

problemen richting Loosduinen. 

 

Mededelingen stadsdeelkantoor 

De vergrijzing van Loosduinen wordt door de stadsdeeldirecteur liefdevol uitgesproken als 

“coupe van de verzilvering”. 

Met name de volgende onderwerpen krijgen extra aandacht: 

- Sociale interactie tussen bewoners bevorderen. 

- Grootste zorg; dat mensen beter met elkaar overweg gaan kunnen. 

- Gammalocatie, omdat de Notenbuurt momenteel geen wijkorganisatie meer heeft. 

- Belang van bewonersorganisaties. 

- Er wordt officieel een extra groenbeheerder aangesteld in Loosduinen. 

- Problematiek verwarde personen, vooral op het Loosduinse Hoofdplein, monitoren en 

melden aan stadsdeel. Wijkberaad Kom Loosduinen heeft tijdens haar bewonersvergade-

ring van Parnassia diverse tips gekregen. Er wordt naar een adequate aanpak gezocht. 

- Collegeprogramma richt zich ook op welzijn en ouderenzorg. Er is geld vrijgemaakt voor 

“Zorg voor je buurt”; ouderen stimuleren en actief betrekken in de maatschappij. 

 

Mededelingen politie 

- De cijfers aan dat Loosduinen weer veiliger wordt, minder inbraken, minder diefstallen. 

De politie is trots op deze resultaten en zegt dat ook de BPT-teams hierin zeker een grote 

positieve rol hebben. Bewoners ervaren dat aangifte via internet erg moeizaam gaat. 

- Het politiebureau is in de maanden mei t/m oktober dagelijks open. 

- Tijdens het strandseizoen zijn er dit jaar twee teams op Kijkduin aanwezig en zij houden 

met name toezicht op de openbare orde. 

Mededelingen fietsersbond 

- Men is verheugd, dat de inspanningen om buslijn 23 onveranderd te laten rijden, zijn ge-

slaagd. 

- Een zorg wordt uitgesproken over de fietspaden in de Notenbuurt. De herinrichtingsplan-

nen in de wijk komen aan de orde; naar de fietspaden moet extra gekeken worden. 
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Mededelingen ondernemers 

- De 1
ste

 economische agenda. Er is een enquête gehouden onder de ondernemers van de 

hele zoom Kijkduin-Golfgebied-Uithof. Een scala van recreatiemogelijkheden en ont-

plooiingskansen voor Loosduinen/Den Haag, waar te weinig mee gebeurt! 

- Op 11 juli is er een bijeenkomst om de uitslag van de enquête te bespreken. Aanwezigheid 

van ROV/WB wordt op prijs gesteld. 

- Zichtenburg is ook een gebied dat aandacht krijgt. 

 

Rondvraag 

 

 

Men is zeer tevreden met de aanpak van de herinrichting van 

deMachiel Vrijenhoeklaan en de aansluiting naar de 

De Savornin Lohmanlaan. 

 

- Overleg ‘Project Kraayenstein 1
ste

 fase’ duurt te lang voordat er actie wordt ondernomen 

met het opknappen van de wijk, met name de Dalen. Bewoners verliezen het geloof in de 

gemeente. 

- Bewonersinitiatieven kunnen wel degelijk een positief resultaat opleveren en met name 

wordt genoemd het hele proces rondom de Bethelkerk. 

- De CL nodigt raadsleden uit om ‘Loosduinen’, in de breedste zin van het woord, met hen 

te bespreken.  

- Helaas geen uitnodiging ontvangen van de Han Stijkelgroep i.v.m. hun 75-jarig bestaan. 

- Kom Loosduinen organiseert een boottocht voor ouderen en er zijn heel veel aanmeldin-

gen vanuit alle wijken. 

- Er komt een overleg betreffende onduidelijkheid hoe de wijkgrenzen nu precies lopen. 

Kom Loosduinen wil met andere wijken bijeenkomen o.l.v. DB van de CL om over her-

ziening van de grenzen te praten. 

- Op 22 december organiseert Kom Loosduinen een Dickensfestijn rondom de Abdijkerk, 

de molen en het museum. 

- De voorzitter vertelt dat de strandhuisjes mogen blijven staan. 
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9 oktober 2018  

 

Bezoek stadsdeelwethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen, de heer R. Guernaoui 

Inleiding/introductie wethouder Guernaoui: 

Stadsdeelwethouder Guernaoui is namens Groep de Mos in het Col-

lege van B&W vertegenwoordigd. Vanuit zijn functie ‘stadsdeel-

wethouder Loosduinen’ voelt hij zich zeer betrokken bij Loosdui-

nen en al hetgeen er zoal in dit mooie stadsdeel speelt. Het is de 

intentie van de wethouder om in samenwerking met de Commissie 

Loosduinen een antwoord te bieden op vragen welke er zoal onder 

de bewoners leven en oplossingen aan te dragen voor problemen. 

In dat kader is iedereen dan ook van harte welkom op het stadsdeelkantoor, waar de wethou-

der iedere maand (op donderdag) spreekuur houdt. 

 

Groen en openbare ruimte: Binnen het groene stadsdeel Loosduinen (de groene longen van 

Den Haag) staat het onderhoud van groen en openbare ruimte zeer hoog op de agenda. De 

budgetten daartoe zijn echter beperkt. Bij de Commissie Loosduinen leidt dit tot de vraag, in 

hoeverre het beschikbaar stellen van extra budget onderhandelbaar is. Door de wethouder 

wordt uitgelegd, dat in het kader van de coalitieonderhandelingen, de budgetten over de di-

verse portefeuilles zijn verdeeld. Het betreft hier in principe vastgestelde budgetten. Een effi-

ciënte inzet van budgetten, vraagt om een goede dialoog en gedegen afwegingen. Wat betreft 

de inzet van het budget voor het onderhoud van groen vindt het overleg met de burgers c.q. de 

bewoners grotendeels plaats op stadsdeelniveau. Op dat niveau dient de Commissie Loosdui-

nen de dialoog aan te gaan over een efficiënte inzet van het budget. Daarnaast heeft het Col-

lege, zoals bekend, vele miljoenen beschikbaar gesteld voor het herinrichten van de buiten-

ruimte van stadsdelen, waaronder Loosduinen (koploper daarin wat betreft het beschikbaar 

gestelde budget). 

 

Fruitbomen: Destijds is vanuit de Commissie Loosduinen  het idee geopperd om Loosduinen 

op diverse geschikte locaties te voorzien van fruitbomen. Dit heeft geleid tot veel reacties, 

welke ter behandeling zijn doorgestuurd aan toenmalig wethouder Revis. Een antwoord van 

zijn zijde is ontvangen en doorgestuurd aan de groenbeheerder. De voorzitter heeft echter de 

groenbeheerder gesproken en daarbij vernomen, dat wethouder Revis mogelijkheden zag om 

bomen – waaronder fruitbomen – bij te planten in Loosduinen. Wethouder Guernaoui zegt 

naar aanleiding daarvan toe, dat hij dit punt in behandeling zal nemen en dat het antwoord ter 

zake aan de Commissie Loosduinen volgt.  
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Belijningen en markeringen wegdek Loosduinen: Op veel locaties in Loosduinen zijn deze 

vervaagd en aan vernieuwing toe. Door de wethouder wordt uitgelegd, dat onveilige situaties 

– zodra deze bekend zijn – met inzet van de beheerbudgetten hersteld kunnen worden. Het 

verzoek luidt om foto’s te maken van situaties waar de belijningen en/of markeringen versle-

ten/vaag zijn en deze door te sturen aan het stadsdeelkantoor. 

 

Ontschotting van beheerbudgetten? De beheerbudgetten zijn geoormerkt. De vraag daarbij 

luidt, of het mogelijk is om ontschotting van een budget - dat bestemd is voor een bepaald 

programma - toe te schrijven aan een budget van een ander programma, dat met een tekort 

kampt. 

De wethouder antwoordt dat dit wellicht binnen de stadsdeelprogramma’s mogelijk is. Het 

advies luidt hierover eerst in gesprek te gaan met de stadsdeeldirecteur. Indien hij goedkeu-

ring geeft, kan vervolgens toestemming worden gevraagd aan de verantwoordelijk wethouder. 

 

Inspraakproces bewonersorganisaties/bewoners: Door de heer Meesters (Houtwijk) wordt 

gerefereerd aan een omvangrijk budget dat is vrijgemaakt voor de integrale aanpak van de 

buitenruimte van een aantal wijken, waaronder Kraaijenstein, Houtwijk, Nieuw Waldeck en 

Mariahoeve. De heer Meesters is benieuwd op welke wijze het participatieproces ter zake 

wordt vervolgd en hoe de bewoners verder betrokken worden bij de integrale aanpak die zij 

voor ogen hebben. De heer Benthem antwoordt dat het resultaat van de vele participatie-

momenten met de bewoners wordt vertaald in een definitief ontwerp (DO), dat vervolgens zal 

worden voorgelegd aan het College. Na vaststelling door het College, wordt het DO in uitvoe-

ring genomen. De wijk Kraayenstein bevindt zich momenteel in de fase van voorbereiding 

van de uitvoering. Ook tijdens deze fase vinden er participatiemomenten met de bewoners 

plaats. Bijvoorbeeld: in de huidige situatie zal een rondleiding met de bewoners van Kraayen-

stein worden georganiseerd, waarbij aan hen door middel van een virtual reality bril wordt 

getoond, hoe de wijk er in de toekomst zou kunnen uitzien. Dit toekomstperspectief is geba-

seerd op schetsen en ontwerpen die tot stand zijn gekomen op basis van het participatieproces 

met de bewoners. Voorts geeft de heer Benthem desgevraagd aan, dat in Kraayenstein ook is 

geschouwd aan de Brinken. Met de bewoners wordt nog nader besproken hoe risicovolle situ-

aties, zoals de Molenbrink, tijdelijk (vooruitlopend op de grote aanpak van Kraayenstein) 

kunnen worden hersteld. 

 

Benoeming nieuwe leden Commissie Loosduinen: De (nieuwe) leden van de Commissie 

Loosduinen worden door de wethouder benoemd en gefeliciteerd met hun aanstelling. 

Tevens wordt de voorzitter, de heer Wijsman, namens het College van B&W door de wethou-

der gefeliciteerd met zijn herbenoeming tot voorzitter van de Commissie Loosduinen. 
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Verhuizing stadsdeelkantoor: De voorzitter refereert aan de recente verhuizing van het stads-

deelkantoor en het secretariaat van de Commissie Loosduinen naar de bibliotheek Loosduinen 

en merkt daarbij op dat het de Commissie Loosduinen zorgen baart, dat zowel het stadsdeel-

kantoor als de Commissie Loosduinen op de huidige locatie niet echt zichtbaar zijn voor de 

burger.  

Naar aanleiding van het vorenstaande wordt door de wethouder toegelicht, dat wordt gewerkt 

aan een analyse van de stadsdeelkantoren, met als doel te onderzoeken op welke manier deze 

zichtbaarder kunnen worden gemaakt en waar op dat gebied kansen liggen. Het is de intentie 

om het ambtelijke deel van de stadsdeelkantoren in stand te houden en daarnaast, voor bij-

voorbeeld vergaderingen, vastgoed in de buurt te benutten (zoals de Abdijkerk, locatie Oc-

kenburgh e.d.). Het resultaat van deze totaalaanpak zal nog nader worden gecommuniceerd 

aan het stadsdeel en de Commissie Loosduinen. 

 

Vraag met betrekking tot het klimaatpact: Het klimaatpact is onderdeel van het coalitieak-

koord. De in dat kader vanaf 2020 van kracht zijnde regelgeving heeft nadelige gevolgen voor 

het jaarlijkse Haagse evenement dat door Puch-rijders op het Loosduinse Hoofdplein wordt 

georganiseerd. Vanaf 2020 is het in het kader van het klimaatpact namelijk niet meer toege-

staan dat de Puchjes rondrijden, terwijl wethouder De Mos ooit heeft gesteld, dat hij de Puch 

beschouwt als ‘cultureel erfgoed van Den Haag’. De wethouder licht toe, dat het klimaatpact 

onderdeel is van het coalitieakkoord en dat dit akkoord is uit-onderhandeld. De klimaatpact-

regeling is onderdeel van de portefeuille van wethouder van Tongeren en hij zal aan haar de 

vraag voorleggen. Hij zal daarbij tevens de vraag voorleggen, of deze doelstellingen daad-

werkelijk ertoe leiden, dat het Puch-evenement niet meer georganiseerd kan worden en of er 

op dat punt nog jurisprudentie van kracht is. Met andere woorden: wat wij in Den Haag naar 

aanleiding van de klimaatpactregeling ‘echt moeten doen’ 

 

Vraag inzake de resultaten van het spreekuur: Onlangs heeft de wethouder de markt in Loos-

duinen bezocht en vragen van bezoekers van de markt beantwoord. Hij werd daarbij verge-

zeld door zes à zeven ambtenaren en zij waren continu bezig met het noteren van allerlei op-

merkingen en vragen, die er zoal in Loosduinen leven. 

Op de vraag of de Commissie Loosduinen het resultaat van de spreekuren teruggekoppeld kan 

krijgen, zegt de wethouder toe dat dit mogelijk is rekening houdend met de privacywet. 

 

De voorzitter overhandigt vervolgens aan de wethouder het zeer complete Jaarverslag 2017 

van de Commissie Loosduinen, alsmede het manifest ‘De toekomst van Loosduinen’ waarin 

diverse thema’s staan aangaande de openbare ruimte, ouderen (vergrijzing) en jongeren in 

Loosduinen, veiligheid, cultuur en sociale cohesie. 

De wethouder dankt de voorzitter voor deze interessante informatie, waarin hij zich zal ver-

diepen, zodat hij meer inzicht krijgt in wat er zoal in Loosduinen speelt.  
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Mededelingen 

10 juli is met een receptie het 95-jarig bestaan 

van de Commissie Loosduinen gevierd in de Ab-

dijkerk. Ook de stadsdeelwethouder en gemeen-

teraadsleden waren hiervoor uitgenodigd. Tevens 

is afscheid genomen van de aftredende leden: 

Ineke Weijs, wijkberaad Kom Loosduinen, Loes 

Westerduin, wijkberaad Houtwijk en Hans van 

Gelderen, voorzitter p.g. Welzijn en Beheer. 

- De Abdijkerk verkeert in financiële moeilijkheden en lijdt jaarlijks groot verlies. Teneinde 

de Abdijkerk te kunnen behouden, dient aandacht te worden gevraagd voor de nijpende si-

tuatie waarin de kerk verkeert en dienen acties in gang te worden gezet om de kerk in fi-

nanciële zin te ondersteunen. In dat kader luidt het verzoek om in de wijkbladen c.q. op de 

website een artikel (geen advertentie) op te nemen over de Abdijkerk.  

- Door het stadsdeelkantoor zijn acties in gang gezet om te komen tot de vorming van een 

wijkbestuur in de nieuwe wijk Vroondaal. 

 

Nieuws uit WB/ROV vergaderingen: 

Welzijn en Beheer 

- Het programma 2019 van Voor Welzijn wordt besproken in de volgende vergadering. 

- Afgesproken is, dat een keer aandacht wordt besteed aan het thema Grafcultuur.  

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

- De vergadering stond vooral in het kader van de presentatie van de heer Van Baarsel over 

de stand van zaken Kijkduin-Bad.  

- Ten aanzien van de voortgangslijst is de afspraak gemaakt, dat de wijkberaden een over-

zicht aanleveren, opdat aan de hand daarvan de voortgangslijst kan worden geactualiseerd. 

 

Mededelingen stadsdeelkantoor 

- Er zijn een extra strandbeheerder en een extra groenbeheerder aangesteld. Daarnaast is er 

een interim-manager aangesteld, omdat de huidige manager ander werk gaat verrichten. 

- Herstructurering welzijnswerk: verwacht wordt, dat eind deze week overeenstemming 

wordt bereikt over het financieel kader welzijnswerk.  

- Project (drie jaar geleden) over de wijk Kraayenstein en verduurzaming: Er wordt uitge-

legd, dat de uitvoering van het rapport verduurzaming erg ingewikkeld is en verder reikt 

dan alleen de wijk Kraayenstein. Het rapport omvat zaken zoals het verduurzamen van 

woningen, door middel van het gebruik van aardwarmte, installeren van zonnepanelen e.d. 

Het beleid ter zake wordt verder uitgewerkt door de wethouder duurzaamheid. Kraayen-

stein wordt in ieder geval voorzien van duurzame verlichting  

  

Commissie Loosduinen 2018 
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- Aangevangen wordt met de verbetering van de A. Petersweg. Daarbij doet de vraag zich 

voor, of de bewoners nog bij de verdere aanpak van Houtwijk worden betrokken. Er zal 

op worden toegezien, dat de bewoners van Houtwijk worden betrokken bij het overleg 

over de herstructurering van de buitenruimte. 

 

Mededelingen politie 

- Goed nieuws is, dat het onderzoek inzake diefstal van gereedschap succesvol is afgerond. 

- Minder goed nieuws is, dat de personele formatie van bureau Loosduinen terugloopt. Ge-

zien dit probleem is gedurende het strandseizoen – vanuit bureau Loosduinen - samenge-

werkt met bureau Segbroek. Het is echter de verwachting, dat de personele bezetting in 

2019 zal aantrekken. 

In antwoord op de opmerking van de voorzitter, dat het afnemen van de politiesterkte in 

het stadsdeel Loosduinen hem zorgen baart, deelt de teamchef mede dat de Handhavings-

teams van de politie qua formatie worden uitgebreid (binnenkort 14) en dat het aantal 

wijkagenten (nu 11) qua formatie met drie wijkagenten in de plus zit. Naar aanleiding van 

het totale aantal wijkagenten geeft de voorzitter als aandachtspunt mee, dat binnenkort 

veel woningen worden opgeleverd in Vroondaal, Kijkduin-Binnen en Kijkduin-Bad, het-

geen om extra inzet van wijkagenten vraagt.  

- Cijfers woninginbraken: dit jaar heeft de samenwerking van de politie en de BIT’s, als-

mede de acties ‘witte voetjes en caravan voor de deur’ geleid tot een daling van het aantal 

woninginbraken in de zomer. Wat betreft autodiefstal is een substantiële stijging bemerkt 

van specifiek de kleinere uitvoering van het automerk Citroën. 

- Hulp van de politie bij verwarde mensen: Bureau Rijswijk beschikt over een politieme-

dewerker met kennis over het bieden van eerste hulp aan verwarde mensen, de opvang 

daarvan e.d. Ook bureau Loosduinen kan deze hulp bieden en beschikt in dat kader over 

inzage in de systemen van de GGZ, zodat contact kan worden gelegd met de behandelend 

arts e.d.  

- Dumpen van drugsafval in Loosduinen: ook in het stadsdeel Loosduinen zijn vondsten 

gedaan van drugsafval. Het heeft de aandacht. 

 

Mededelingen fietsersbond 

- Kijkduin: Over de toegankelijkheid van de nieuwe fietsenkelder in Kijkduin-Bad zal nog 

nader overleg plaatsvinden met o.a. de omwonenden. Wat betreffende de toegankelijkheid 

van de fietsenkelder is een vraag neergelegd bij DSO over het realiseren van een liftvoor-

ziening. Op dit punt wordt in het overleg Kijkduin-Bad nog nader teruggekomen. 

- Madesteinweg en route Van Zee tot Zweth: in het kader van deze route staat het verbete-

ren van de fietspaden op de rol. Wanneer is echter nog onduidelijk. De brug wordt op een 

nog nader te bepalen datum in 2019 aangelegd. 

- Route buslijn 23: uitsluitend gedurende het badseizoen rijdt buslijn 23 door tot Kijkduin-

Bad.   
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- Fietspad Florence Nightingale Park: de herinrichting en infrastructuur van het gebied 

rondom het Hagha-ziekenhuis valt onder het wijkberaad Leyenburg. Hoewel de herin-

richting van de infrastructuur wordt besproken met de Fietsersbond en bewonersgroepen, 

wordt als aandachtspunt voor de Commissie Loosduinen genoteerd, dat het – gezien de 

verkeersdrukte - aanbeveling verdient de Escamplaan te voorzien van een middenberm.   

 

Rondvraag 

De nieuwe speeltuin in Kraayenstein wordt 10 oktober geopend. 

 

27 november2018 

 

Mededelingen: 

- Binnen het DB is de positie van algemeen lid beschikbaar.  

- Mevrouw M. Griffioen-van den Hoek is bij acclamatie tot voorzitter van de projectgroep 

Welzijn en Beheer verkozen.   

- Nieuwjaarsreceptie Commissie Loosduinen: 10 januari 2019.  

- Wanneer het nieuwe bestuur mandaat heeft gekregen van de achterban, zal de Notenbuurt 

vertegenwoordigd zijn in de CL en de projectgroep WB en projectgroep ROV. 

- De buurtpreventie-teams bestaan uit vrijwilligers en in samenwerking met de Politie 

trachten zij om Loosduinen gezellig en veilig te houden. De samenwerking met de buurt-

preventie-teams wordt door de Politie zeer gewaardeerd. 

- In navolging op het in de ‘bloemetjes zetten’ van de nieuwe leden van de Commissie 

Loosduinen, overhandigt de voorzitter – met dank voor de goede samenwerking – een 

boeket bloemen aan: de heer Benthem (stadsdeeldirecteur), de heer R. van den Broek 

(teamchef bureau Loosduinen) en de heer Bianchi (Fietsersbond). 

 

Mededelingen stadsdeelkantoor 

- De interim-manager is ingezet bij de herstructurering welzijn. Bij hem is tevens de actie 

uitgezet om de begrenzing van Vroondaal in kaart te brengen. Gezien de omvang, wordt 

dit een zelfstandige/integrale wijk. Van de zijde van de Commissie Loosduinen zal ter 

zake een positief advies uitgaan aan de Raad, aldus de voorzitter.  

- In december/januari wordt een update gemaakt van de wijk-uitvoeringsprogramma’s en 

het stadsdeelkantoor zal de bewonersorganisaties hierover nog consulteren.  

- Gezien de oververhitte markt doen zich in de uitvoering soms knelpunten voor, omdat het 

bij de aannemers, groenbedrijven e.d. aan voldoende mankracht ontbreekt.  

- De leefbaarheidsscan en het handhavingsprogramma worden momenteel opgesteld en 

vervolgens behandeld in de komende vergaderingen van de projectgroep ROV en/of WB. 

- Chatsessies stadsdeelkantoor met bewoners over de verkeersveiligheid: Er is aandacht 

gevraagd voor het realiseren van verkeersdrempels, verkeersborden e.d. Ook zal het 

stadsdeelkantoor belangrijke zaken steeds meer gaan delen op Facebook.  



 

Jaarverslag 2018 Commissie Loosduinen  - 23 - 

- Uitnodiging/verzoek van het stadsdeelkantoor en de stadsdeelwethouder aan de bewo-

nersorganisaties om een keer deel te nemen aan het spreekuur en de koffiekraam. 

De voorzitter geeft aan dat de bewonersorganisaties aan deze uitnodiging graag gehoor 

geven en dat hij in dat kader aan de bestuursadviseur heeft gevraagd de data door te geven 

van de spreekuren en koffiekraambijeenkomsten.  

- Aanplant (fruit)bomen: er wordt op dit moment gewerkt aan het programma van de aan-

plant van nieuwe bomen in Loosduinen. Dit wordt nog gecommuniceerd.  

- De communicatie richting de bewoners en bewonersorganisaties behoeft verbetering. 

- De ‘scan Bezuidenhout’ kan een keer worden gepresenteerd aan de CL.  

- De Populieren, worden vervangen. Desgevraagd wordt aangegeven dat de bomen met een 

geel kruis worden gerooid (groen kruis: blijven de bomen staan). Positief is voorts dat aan 

de Sportlaan 4 Pluimiepen zijn verplaatst naar de groene zone Bosjes van Pex.  

- Het project De Brinken wordt ter goedkeuring aan de Raad wordt voorgelegd. Indien dat 

niet het geval is, komt het op de volgende agenda van de Raad. 

 

Nieuws uit WB/ROV-vergaderingen 

Welzijn en Beheer 

- Mevrouw Griffioen-van den Hoek is bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter.  

- Door de Stichting VOOR Welzijn is de 3e kwartaalrapportage van de welzijnsorganisaties 

gepresenteerd. De resultaten van de 4e kwartaalrapportage en het welzijnsprogramma 

worden in 2019 gepresenteerd. 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

- Een presentatie is gegeven over de Driehoek Loosdui-

nen. Deze ging voor een deel over de Notenbuurt en de op 

komst zijnde renovatie van de woningen door Staedion.  

- De mogelijke bebouwing van de locatie Shell-station 

De Savornin Lohmanplein is aan de orde gesteld, waarbij is 

gebleken dat de plannen daaromtrent niet meer aan de orde 

zijn.  

- De gemeente zal geen vervolg geven aan de ruimtelij-

ke verkenning van de Driehoek Loosduinen, omdat de pri-

oriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van andere loca-

ties in de stad (zoals rond het Centraal Station). In die zin 

treedt de gemeente af als coördinator.  

- De eerste fase van de renovatie van het winkelcentrum 

De Savornin Lohmanplein start in februari 2019. 

- Het Patershuis is aangekocht door de Geste Groep. Op de locatie komen zorgwoningen. 

- Na de renovatie van het winkelcentrum wordt op de locatie van het voormalig ING ge-

bouw: een woontoren ontwikkeld. 

- In de Donker Curtiusstraat is sprake van sloop en nieuwbouwplan scholen, mogelijk Hof-

stad Mavo. 



 

Jaarverslag 2018 Commissie Loosduinen  - 24 - 

- Er komen geen marktwoningen op de Parnassia locatie. Het huidige plan voorziet in wo-

ningen met zorg, sociale component. 

- Tijdens de vergadering is door de aanwezigen boos en ongerust gereageerd over de mede-

deling van de gemeente dat zij niet meer optreden als coördinator van de klankbordgroep 

over de ontwikkelingen Driehoek Loosduinen. In dat kader leeft de vrees, dat de gemeente 

de regie volledig zal loslaten.  

 

Voortgang afvalinzameling in Loosduinen 

Richard van Coevorden, senior coördinator contractbeheer DSB en Jessica de Vries, project-

leider (HAP/ORAC’s) houden een presentatie over de voortgang van de afvalinzameling in 

Loosduinen.  

 

Samenvatting presentatie en beantwoording vragen 

Ondergrondse afvalcontainers (Orac’s): 

In Loosduinen zijn in alle wijken Orac’s geplaatst, 

met uitzondering van Kraayenstein, Bosjes van Pex 

en het plangebied scheidsrechtersvelden. 

Wat betreft Kraayenstein is afgesproken, dat het 

plaatsen van de Orac’s gelijk optrekt met de herin-

richting (start mei 2019).  

 

In navolging op het plaatsen van de Orac’s is in april 2018 in Loosduinen (gebied 

Landréstraat, A. Noorderwierstraat, Beethovenlaan) een proef gestart met afval scheiden in 

gekleurde zakken. De eerste resultaten van de proef wijzen uit, dat 68% van de deelnemers 

het afval op de juiste wijze aanbiedt. Echter, 32% doet dat niet. De reden en/of oorzaak daar-

van is niet bekend. In reactie hierop wordt door de voorzitter aangegeven, dat wel bekend is 

dat bewoners het soms gênant vinden om het huisvuil in doorzichtige zakken aan te bieden. 

De heer Van Coevorden antwoordt dat dit bekend is en meegenomen wordt bij de verdere 

uitwerking van de pilot.  

 

Tweede fase proef afval scheiden: de gemeente heeft de intentie het scheiden van afval verder 

te gaan verfijnen. Het betreft hier een tweede fase van de proef, waarbij een Orac zal worden 

vrijgemaakt voor het aanbieden van plastic, glas en metaal. 

  

Plaatsing 6000ste ORAC in Oud-Waldeck 
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Teneinde een beter resultaat te bereiken met de tweede fase van de proef luidt het verzoek aan 

de bewonersorganisaties om aan te geven in welke wijken en/of straten de bewoners gemoti-

veerd zijn om het afval (nog meer) gescheiden aan te bieden. Bijvoorbeeld: Kraayenstein zou 

een goede optie zijn omdat daar de Orac’s binnenkort worden geplaatst. Ook Vroondaal en 

het plangebied Kijkduin-Binnen zou een optie kunnen zijn, aldus de voorzitter.  

Voorts zal de gemeente bij nieuwbouw, scholen en bijvoorbeeld de kerk waarin woningen 

worden gerealiseerd, ook Orac’s plaatsen waarin het afval optimaal gescheiden kan worden 

aangeboden.  

In het kader van het doen slagen van het gescheiden aanbieden van afval door de burger wordt 

door de voorzitter geadviseerd om bewustwording te creëren door middel van educatie voor 

de jeugd en het voeren van motiverende campagnes. Het milieu is in het bijzonder voor de 

jeugd van groot belang. De Commissie Loosduinen kan over het opzetten van campagnes en 

het aanbieden van goede educatie desgewenst meedenken. Voorts zijn de ervaringen met de 

eerste fase van het project afval scheiden redelijk positief en is het een uitdaging om de be-

woners en ook ondernemers meer bewust te maken van feit, dat iedereen verantwoordelijk is 

voor een beter milieu. Daarbij hoort niet: wc-potten naast Orac’s plaatsen, niet de moeite ne-

men om afval gescheiden aan te bieden. De bewonersorganisaties in Loosduinen zijn bereid 

om na te gaan in welke wijken/straten de bewoners extra gemotiveerd zijn om het afval nog 

meer gescheiden te gaan aanbieden en zullen hetgeen zij op dat gebied signaleren doorgeven 

opdat DSB hierover met de betrokken wijkberaden verder in gesprek kan gaan. 

 

Mededelingen Fietsersbond 

- Fietsenoversteek - middenberm Escamplaan: gezien de verkeersdrukte is (uiteindelijk) 

besloten de Escamplaan te voorzien van een middenberm. 

- Kijkduin-Bad: het realiseren van een fietslift in de parkeergarage is aangekaart bij de ge-

meente.  

- Vervoersplan en busverbinding Vroondaal: Connexion heeft de aanbesteding verloren. De 

nieuwe bussen die gaan rijden, zijn van de busonderneming EBS. In verband met het ver-

dwijnen van de Connexion-bussen, wordt in het kader van het vervoersplan bezien of de 

Westlandse bussen kunnen doorrijden tot Vroondaal. 

- Buslijn 23: vanaf 9 december tot maart 2019 rijdt bus 23 niet meer door tot Kijkduin en is 

de eindhalte bepaald aan het Colijnplein. Wellicht dat t.z.t. in het kader van de nieuwe 

ontwikkelingen in Kijkduin-Bad de discussie over het gehele jaar doorrijden van buslijn 

23 naar Kijkduin-Bad kan worden hervat.  
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Evaluatie 2018 

De voorzitter blikt terug op 2018 en adviseert in het kader van het aankomende jaar de nieuwe 

raadsleden bij de wijkberaden uit te nodigen, opdat zij kennis kunnen maken met het stads-

deel Loosduinen, zodat dit niet in de vergetelheid raakt. Dit mooie en groenste stadsdeel van 

Den Haag heeft veel ingeleverd voor ‘ruimte voor de stad’ en het is onder meer de taak van de 

Commissie Loosduinen om ervoor te zorgen dat de ‘groene longen van de stad Den Haag’ 

behouden blijven. Daarbij is het van belang dat in het DB alle functies worden ingevuld en er 

goed contact wordt onderhouden met de stadsdeelwethouder. De samenwerking met wethou-

der Rachid Quernaoui verloopt tot op heden goed en prettig en via hem kunnen belangrijke 

zaken onder de aandacht worden gebracht van de gemeenteraad.  

  

Rondvraag 

- Bewonersorganisaties en/of de leden daarvan kunnen zelf – op individuele basis - bepaal-

de zaken onder de aandacht brengen van de gemeenteraad. Het is altijd een goede zaak om 

de gemeenteraad te attenderen op wat er in Loosduinen speelt.  

- Op de Loosduinse markt wordt gesproken over een plan om op de locatie van de markt 

een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Daarnaast is gesignaleerd dat de markt-

meester ongevraagd foto’s maakt van mensen die achter en/of bij de kraam staan.  

Ten aanzien van de plannen omtrent het realiseren van een ondergrondse parkeergarage 

wordt door de voorzitter uitgelegd, dat het hier een oud plan betreft dat inmiddels van de 

baan is. Het plan had betrekking op de parkeerlocatie achter de AH. 

Wat betreft het zonder toestemming maken van foto’s door de marktmeester luidt het ad-

vies hierover een klacht in te dienen bij de gemeente/het stadsdeelkantoor. In het kader 

van de AVG is het namelijk niet toegestaan om ongevraagd mensen de fotograferen en/of 

filmen. In aanvulling op het vorenstaande wordt onder de aandacht gebracht dat er op de 

markt sprake is van een uitsterfbeleid. De voorzitter antwoordt dat dit op de actielijst zal 

worden geplaatst. 

- De voorzitter toont een interessant boekje over het Armoedebeleid. 

- De gemeente heeft voorrang gegeven aan het opknappen van Nieuw Waldeck en Hout-

wijk. De voorzitter antwoordt dat de reden daarvan is, dat het budget is geoormerkt. Het 

project is op de agenda naar voren gehaald teneinde te voorkomen dat het budget verloren 

zou gaan. 

- In het kader van de nieuwe wijk Vroondaal, maar ook Kijkduin-Binnen, zal in 2019 aan-

dacht worden besteed aan wat het winkelcentrum Loosduinen zoal te bieden heeft aan 

winkels e.d. Van belang is dat Loosduinen de nieuwe bewoners aan zich bindt en dat deze 

niet uitwijken naar elders.  

- Voor het Loosduinse Hoofdplein zijn plannen in de maak waar de bewonersorganisaties 

en ondernemers in 2019 bij betrokken worden. Hierover wordt de Commissie Loosduinen 

het komende jaar door de Groep de Mos en de stadsdeelwethouder nader geïnformeerd.  

 

De voorzitter wenst eenieder een goede Kerst en Oud en Nieuw.  
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SAMENSTELLING COMMISSIE LOOSDUINEN 

 

 

Onafhankelijk voorzitter dhr. P.F.M. Wijsman 

 

Secretaris mevr. H.H.M. Weijs * 

 

Penningmeester dhr. J.F.A. van Gelderen * 

 

Onafhankelijk opererend voorzitter Project-  dhr. W. van Elst 

groep Ruimtelijke Ordening en Verkeer  

 

Onafhankelijk opererend voorzitter  dhr. J.F.A. van Gelderen * 

Projectgroep Welzijn en Beheer  mevr. M.M.F. Griffioen-van den Hoek ** 

 

Secretariaat mevr. S. Lautenslager *  

 mevr. M. Groeneboer * 

 mevr. E. van der Plas ** 

 

Vertegenwoordiging Organisaties: 

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 

Leden dhr. J.H.A. van den Muijsenberg 

 dhr. J. Hofker 

 

Wijkberaad Houtwijk 

Leden dhr. R.A.W. Meesters 

 mevr. F. Beeloo ** 

Plaatsvervangend lid mevr. L. Gordijn * 

  

 

Wijkberaad Kom Loosduinen 

Leden mevr. H.H.M. Weijs * 

 dhr. T. Zaat ** 

 dhr. J.H. Bakker 

Plaatsvervangend lid dhr. S. Develing 
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Wijkberaad Notenbuurt 

Lid mevr. N. Olvers * 

 

Wijkberaad Nieuw-Waldeck 

Lid dhr. H. de Valk 

 

Bewonersoverleg Kraayenstein 

Leden mevr. M.M.F. Griffioen-van den Hoek 

 mevr. W. Zee – v.d. Dool 

Plaatsvervangende leden dhr. J. van der Kruk * 

 

Vertegenwoordiger winkelcentra dhr. W. Louwerens 

 

Adviseur Vervoer dhr. W. Bianchi 

 

Politie dhr. R. van den Broek 

 

Vertegenwoordiging gemeente tijdens de Commissie Loosduinen vergaderingen 

Stadsdeelkantoor Loosduinen 

Stadsdeeldirecteur dhr. H. Benthem 

Stadsdeelmanager mevr. R. Heuseveldt 

Team Welzijn Jeugd Participatie Loosduinen: 

Welzijn mevr. M. el Adlouni 

Groenbeheer mevr. L. Buwalda 

 dhr. F. Appeldooren 

Wegbeheer  dhr. D. Smit 

 

 

  in de loop van het jaar afgetreden 

** in de loop van het jaar toegetreden 
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Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

De projectgroep ROV is een van de twee projectgroepen van de Commissie Losduinen. 

 

De taken van de projectgroep zijn: 

- In iedere vergadering wordt door vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties een 

overzicht gegeven van actuele ontwikkelingen en/of activiteiten in het eigen werkgebied. 

Tevens staat standaard geagendeerd; 

- Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur van de Commissie Loosduinen; 

- Mededelingen stadsdeelkantoor; 

- Het actualiseren van de voortgangslijst. 

Gedurende het jaar 2018 hebben 5 vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden. 

 

13 maart 2018 

 

Mededeling D.B. 

De samenstelling van de projectgroep ROV wordt na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw 

vastgesteld. Belangstellenden voor de functie van voorzitter kunnen zich aanmelden.  

 

Landgoed Ockenburgh. 

 

Door mw. Petra Brekelmans, voorzitter van de stichting Bui-

tenplaats Ockenburgh, wordt een presentatie gegeven over de 

stand van zaken m.b.t. het Landgoed Ockenburgh.  

 

 

Mededelingen stadsdeelkantoor. 

Noord Westelijke Hoofdroute. 

Er wordt een nieuw herinrichtingsproject gestart op de route Kijkduin-Houtrust, de Noord 

Westelijke Hoofdroute. De betrokken partijen zijn akkoord met het voorstel en het project kan 

van start gaan met fase 1 t/m 3. Dit deel van het project duurt t/m week 25. Er is een bewo-

nersbijeenkomst geweest om de bewoners te informeren. De werkzaamheden zullen een grote 

impact hebben op de route naar Scheveningen en op de omgeving. Verwacht wordt dat de 

Laan van Meerdervoort erg druk zal worden. In deze fases wordt om sluipverkeer tegen te 

gaan gebruik gemaakt van een slagboom uitgerust met Opticom.  

De ambulanceroute wordt vrij gehouden, de hulpdiensten houden hun maximale aanrijtijd. De 

verwachting is dat er eind maart gestart kan worden met de eerste drie fasen.  
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Vanuit de wijkorganisaties 

Nieuw Waldeck. Het wijkberaad bestaat 40 jaar. Dit wordt gevierd met het Jubileum Nieuw 

Waldeck. Er wordt aandacht geschonken aan activiteiten voor kinderen door de hele wijk 

heen. Deze dag valt op Burendag.  

Parels van Loosduinen wordt gekoppeld aan het jubileum. De bedoeling is dat er mensen 

worden gevonden met leuke, bijzondere hobby’s of talenten die dit ook willen laten zien. 

Houtwijk. In Houtwijk is er twee weken geleden een politiek debat geweest. Het voornaamste 

onderwerp was het achterstallig onderhoud en de kwaliteit in de burenruimte.  

Kom Loosduinen. Het wijkberaad heeft een nieuw bestuur. Er zijn grootste plannen. 

 

8 mei 2018 

 

Groenbeheer. 

- De heer Appeldoorn kondigt aan dat er in Loosduinen 188 slechte of dode bomen worden 

gekapt. E.e.a. is vastgesteld door een boomveiligheidscontroleur. Er worden nu kapver-

gunningen voor aangevraagd. Er heersen veel boomziektes. De nieuwe bomen zullen zo 

divers mogelijk worden in soort.  

- In het Kleine Hout bestaat een onderhoudsachterstand van 25 jaar. Er is een controle op de 

veiligheid van de bomen geweest. De bomen zijn gedund. Voor de bomen welke verwij-

derd zullen worden is een kapvergunning aangevraagd en nog dit jaar zullen deze worden 

weggehaald. Er moet in dit gebied helemaal opnieuw worden begonnen vanwege het slech-

te en ook achterstallige onderhoud. Om het bos een kans te geven zich te verjongen zal dit 

in fasen gedaan worden. Om de vijf jaar komt er een nieuw vak aan de beurt.  

- In Loosduinen zijn de afgelopen jaren veel bomen gekapt maar niet vervangen. Wethouder 

Revis heeft vorig jaar in de CL vergadering toegezegd dat hij zich hard zou maken om er-

voor te zorgen dat er nieuwe bomen worden geplant. Bewoners hebben daartoe suggesties 

voor locaties ingediend. Dhr. Appeldoorn vertelt dat het op dit moment qua budget moei-

lijk wordt omdat er onvoldoende geld beschikbaar is.  

 

Mededelingen Stadsdeelkantoor. 

- De bouw in Kijkduinbad is gestart. Er zijn 20 invaliden-parkeerplaatsen en de rest is open-

baar.  

- De werkzaamheden aan de Noord-Westelijke Hoofdroute lopen deels achter maar het 

grootste deel loopt voorspoedig.  

- De werkzaamheden op de Madepolderweg richting Poeldijkseweg zullen starten in vierde 

kwartaal.  

- Voor het project buitenruimte in Kraayenstein kan er tot 14 mei een zienswijze ingediend 

worden voor fase 1b. Fase a wordt a uitgevoerd.  

- Bokkefort. Er wordt een analyse gemaakt over het hele gebied. Het plan is om het park in 

ere te herstellen.  
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- Naar aanleiding van een vraag over de wijzigingen in de route van de buslijn 23 en 26 

wordt meegedeeld dat de gemeente hierover advies geeft aan de Metropoolregio. Wanneer 

een besluit wordt genomen is nog onduidelijk. Namens de Commissie Loosduinen zal er 

worden ingesproken.  

 

Voortgangslijst. 

Een punt uit de voortgangslijst is het Loosduinse Hoofdplein. In de klankbordgroep van het 

Loosduinse Hoofdplein is een rapportage aan de orde geweest. Deze rapportage gaat over het 

mogelijke herstructureren van het plein. Er zijn wat kleine ontwikkelingen gaande. Het plein 

is op dit moment nog ongezellig en velen willen hier graag verandering in zien. Het plein 

moet functioneler en gezelliger met bijvoorbeeld horeca. 

 

Vanuit de wijkorganisaties. 

Nieuw Waldeck Het wijkberaad gaat een afspraak maken met de gemeente over het opheffen 

van de uitvoeringsoverleggen. Het is een nuttig overleg waarin de wijkorganisaties op de 

hoogte worden gesteld van zaken betreffende het welzijn in brede zin in de wijk. De wijkor-

ganisaties willen graag geïnformeerd blijven, maar hoe hier in te voorzien als deze overleggen 

worden opgeheven? 

Notenbuurt Dhr. Rozenboom, inspreker, wil graag de onrust welke is ontstaan na een bouw-

aanvraag voor een dakkapel in de Notenbuurt aan de orde stellen. Deze woning zal hoogst-

waarschijnlijk worden verhuurd als AirBnB.  Dhr. Rozenboom vind dat de dakopbouw een 

vorm van verdichting is alleen bedoeld voor het uitbreiden van woningen voor gezinnen. 

Voor dit pand lijkt het erop dat de aanvrager daar niet zal gaan wonen en is de kans groot dat 

het pand zal gaan fungeren als AirBnB.  

Dhr. Roozenboom wil graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om advies in te 

winnen van de projectgroep. Deze adviseert dhr. Rozenboom om eerst het nodige onderzoek 

te verrichten. Zo wordt hem geadviseerd om te kijken in hoeverre de VvE hiervan op de 

hoogte in en eventueel een handhavingsonderzoek bij de economische handhavingsorganisa-

tie van de DSB aan te vragen.  

De projectgroep zelf zal nagaan of er gemeentelijk beleid bestaat m.b.t. AirBnB. 

 

19 juni 2018 

 

Verkiezing voorzitter ROV. 

De heer W. van Elst heeft zich kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten zodat de heer 

van Elst wordt gekozen.  
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Mededelingen Stadsdeelkantoor. 

Ontwikkeling nieuwbouw Aaltje Noorderwierstraat: Ontmoetingskerk.  

Het plan is in het DB gepresenteerd. Zij konden zich in 

het onderwerp vinden.   

De terugkoppeling naar de bewonersvereniging is ge-

weest. Ook zij zijn positief. Op dit moment is de proce-

dure dat er eerst een consultatie van de bewoners zal 

plaatsvinden en daarna de presentatie en behandeling in 

de projectgroep ROV. 

Het plan ligt nu bij de gemeente i.v.m. het voorstel tot de sloop van het kerkgebouw. Er wordt 

voor de bewoners nog een bijeenkomst georganiseerd.  

Het nieuwe plan past beter in de omgeving dan het aanvankelijke waar veel weerstand tegen 

bestond. Het ontwerp is in de Welstandscommissie behandeld. Men vond de hoofdingang met 

de terrasachtige trap te monumentaal voor dit gebouw. Hierover is nog geen besluit genomen. 

De hoogte is vergelijkbaar met de gebouwen op de Louis Davidsstraat. Het wijkberaad wil 

graag een tweede lift voor de ouderen die er komen te wonen, hier moet wel ruimte en geld 

voor zijn om dit te kunnen realiseren. Het moet voor ouderen makkelijk gemaakt worden om 

daar zo lang mogelijk te wonen. Domotica kan daarbij een grote rol spelen. Dit zal nader 

worden bekeken.  

Kraayenstein.  

In het ontwerp fase 1b (Karperdaal-Steurendaal) zijn er parkeerplekken voor de huidige par-

keergarages.De auto van vandaag de dag past niet meer in de garages zoals deze indertijd aan 

de woningen zijn gebouwd.  

Op dit moment ligt het voorlopig ontwerp 1b ter goedkeuring bij het College van B en W.  

Het plan 1a (Rietvoorndaal-Brasemdaal) heeft de status definitief ontwerp en de voorberei-

dingen voor het uitvoeren van het plan zijn gaande.  

In de buurt “de Brinken” voldoet de openbare ruimte niet meer aan het huidige gebruik. Ou-

dere mensen hebben hier veel last van en bij veel regenval staan delen van de buurt blank. In 

het nieuwe coalitieakkoord is er budget gereserveerd. Op dit moment is niet bekend wanneer 

de voorbereidingen starten voor dit deel van de wijk.  

Vroondaal. 

Momenteel wordt er aan de rand van Den Haag ontzettend veel gebouwd. Vroondaal Zuid is 

voor een groot deel al ontwikkeld en bestemd. Het deel tussen de Exporteursbaan en de Oor-

berlaan is nu in ontwikkeling en er zijn gesprekken tussen de ontwikkelaar, de gemeente 

Westland en de provincie Zuid Holland. Deze ontwikkelingen hebben een forse invloed op 

het aanbod van verkeer. Het onderzoek daarnaar is afgerond en de resultaten worden nu uit-

gewerkt tot concrete plannen. Ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente Westland 

hebben ook invloed op Loosduinen. In het coalitieakkoord is een openbaar vervoer verbinding 

richting Westland opgenomen. De concessiehouder de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 

gaat over dit soort investeringen.  
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Verkeersveiligheid. 

Op de Aaltje Noorderwierstraat: is een tragisch ongeluk gebeurd dat veel impact heeft gehad 

in de buurt. Op dit moment is het onderzoek naar het ongeval gaande.  

Noord Westelijke Hoofdroute.  

De herinrichtingswerkzaamheden op de route Kijkduin-Houtrust gaan een nieuwe fase in. 

Gisteren, 18 juni, was er hierover een bewonersavond waar alle betrokkenen zijn geïnfor-

meerd. De Sportlaan wordt gebruikt als afwikkelroute voor de omgeving en er is een tijdelijke 

bypass gemaakt tussen de Daal en Bergselaan en de aansluiting Sportlaan.  

Naar verwachting wordt de route Sportlaan richting Houtrustweg erg druk.  

De werkzaamheden in de eerste fase zijn afgerond tot de Muurbloemweg. Dit is minder ver 

dan was aangekondigd. Tegenslagen in de eerste fase waren hier de oorzaak van. In 2019 

wordt vanaf de Muurbloemweg het resterende gedeelte verder heringericht.  

Loosduinse Hoofdstraat. 

In het nieuwe gedeelte van de Loosduinse Hoofdstraat, richting Lozerlaan, zijn geen fietsstro-

ken aangelegd. Deze straat is als een 30 km weg ingericht en daarin worden geen fietsstroken 

aangelegd. Het Wijkberaad Kom Loosduinen heeft een eenrichtingsplan gemaakt waardoor 

het veiliger wordt voor de fietsers.  

 

2 oktober 2018 

 

Presentatie Kijkduinbad 

 

Door de heer Van Baarsel, voorzitter van Stichting Bewo-

nersbelangen Kijkduin (SBK) wordt vertrouwelijk de stand 

van zaken toegelicht aangaande de herontwikkeling van 

Kijkduin Bad.  

 

Mededelingen Stadsdeelkantoor. 

Oprichting wijkberaad Vroondaal. 

Gezien de groei van Vroondaal heeft het stadsdeel een aantal kaders aan de bewonersorgani-

satie Vroondaal meegegeven, met als doel te komen tot de oprichting van een wijkberaad 

voor alle bewoners van Vroondaal (inclusief de diverse locaties aan de Monsterseweg). 

Vroondaal valt nu nog onder Kraayenstein.  

Fietsronde door de wijken. 

Vertegenwoordigers van onder meer DSO, DPZ, DSB, FRED hebben onlangs een fietsronde 

gemaakt door Kraayenstein, Madestein, Loosduinen, Kijkduin-Binnen, Kijkduin-Bad, om de 

voortgang van werkzaamheden te bespreken en actie- en/of aandachtspunten in kaart te bren-

gen. Ook is er aandacht besteed aan de situatie in de Brinken.  
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Verkeersveiligheid bij het winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof. 

Ter bevordering van de verkeersveiligheid is een nieuw zebrapad aangelegd op de Aaltje 

Noorderwierstraat, ter hoogte van de Catharina van Renessestraat. Het stadsdeel heeft ook 

chatmogelijkheden voor de bewoners geïnitieerd, zodat de bewoners hun bevindingen over de 

verkeersveiligheid onder de aandacht kunnen brengen van het stadsdeel. Voor bewoners die 

niet kunnen en/of willen chatten, worden bijeenkomsten georganiseerd.  

Verkeersveiligheid gebied Meer en Bos, zijde Heliotrooplaan. 

In het kader van de bevordering van de verkeersveiligheid worden verkeersdrempels aange-

bracht op de Heliotrooplaan, Narcislaan, Ericalaan en het Teunisbloemplein.  

Verkeersveiligheid in Houtwijk. 

Met de bewoners van Houtwijk is gesproken over het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Klachten en ideeën van bewoners zijn in rapportages verwerkt, op basis waarvan de nodige 

activiteiten in uitvoering worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. In het 

kader daarvan heeft het College besloten, om deze manier van het in kaart brengen van klach-

ten en-of ideeën van bewoners te projecteren op andere wijken. Houtwijk kan wat dat betreft 

als vliegwiel dienen.  

Belijningen op de wegen. 

De sectordirecteur van het stadsdeel heeft ingestemd met het, daar waar nodig, verbete-

ren/vernieuwen van de belijningen op de wegen en kruispunten. In maart 2019 wordt daarmee 

– onder meer op het A. Spoelplein – aangevangen.  

 

20 november 2018 

 

Deze avond had de projectgroep 4 gasten, te weten de projectleider Driehoek Loosduinen, 

dhr. R. Janssen en zijn collega dhr. R. Alloui, de regievoerder stadsdeel Francien de Hoop en 

de inspreker dhr. Van Dijk namens de turnhal Den Haag, gelegen binnen de Driehoek Los-

duinen.  

 

Turnhal 

Dhr. van Dijk had de indruk dat de turnhal zou 

kunnen blijven bestaan. De vorige wethouder 

Sport had e.e.a. ook gezegd. Nu blijkt echter dat 

het huurcontract over niet al te lange tijd afloopt. 

De hal is hard nodig als oefenruimte voor de kin-

deren en voor de topsportontwikkeling. 

De hal is goed bezet. De start van de Sportcampus Zuiderpark had een negatief effect op het 

gebruik, nu is dat weer op het oude niveau. Ook financieel zijn er geen problemen. 

De vraag is wat er gaat gebeuren nu de locatie er een is binnen de Driehoek Loosduinen. De 

eigenaar Staedion staat niet onwelwillend tegenover het behoud van een turnhal, mogelijk in 

combinatie met wonen. De huidige hal hoeft niet zonder meer behouden te blijven.  
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Presentatie Driehoek Loosduinen. 

Aan de orde komen resp. de gebiedsafbakening, het proces tot nu toe en de aanleiding o.a. de 

bewuste keuze om bewoners nadrukkelijker bij de planvorming te betrekken. In de Agenda 

Ruimte voor de Stad wordt de Driehoek Loosduinen nadrukkelijk genoemd. De locaties.  

a. De Sav. Lohmanplein, locatie Shellstation. Er bestond veel weerstand tegen een mogelijke 

woonbestemming op die plek. Er wordt zeer gehecht aan de zgn. Berlagezichtlijnen. Deze 

locatie is niet in de plannen opgenomen. 

Het winkelcentrum wordt gerenoveerd. De initiatiefnemer is de eigenaar Urban Intrest. 

b. Treublaan 2, het patershuis van het voormalige St.Janscollege is gekocht door de Geste 

Groep. Het doel is de realisering van woningen met zorg, wellicht komt er een extra bouw-

laag op. De tennisveldjes achter het gebouw zijn eveneens door de Groep gekocht, maar 

blijven vooralsnog voor sport behouden. 

c. Het voormalige ING kantoor, rugschool etc. Dit pand is eigendom van Urban Intrest. Het 

plan is de bouw van een hoog appartementencomplex. 

d. KPN locatie. Staedion is bezig met een studie om aldaar een appartementengebouw te rea-

liseren. 

e. D. Curtiusstraat. Plan is sloop en nieuwbouw scholen, mogelijk ook de Hofstad Mavo. 

f. Pauluskerk + de pastorie. Reeds gevorderde plannen voor de omvorming tot appartemen-

tencomplex. 

g. Sporthallen en de Hofstad Mavo. Studielocatie om de mogelijkheden van woningbouw 

event. gecombineerd met een sportfunctie te onderzoeken. 

h. Park Rosenburg.(Parnassia) Aanvankelijk plan was de realisering van marktwoningen, nu 

wellicht zorgwoningen plus sociale woningen met een zorgcomponent. Hier is een slag in 

het denken gemaakt. Voor deze is een PUK procedure aan de orde. 

Het nieuwe College heeft bepaald dat de ruimtelijke verkenning, welke door het College is 

vastgesteld, de onderlegger zal zijn voor de verdere ontwikkelingen. De diverse initiatieven 

worden afzonderlijk begeleid door de Gemeente. Geen gebiedsvisie, een andere strategie dus. 

Wat er in dit kader al uitgewerkt is wordt uiteraard in de verdere ontwikkelingen meegeno-

men als richtlijn. 

 

Francien de Hoop deelt mee dat AirBnB mag onder voorwaarden. Bij overlast dit melden bij 

het steunpunt woonoverlast .nl 

 

Voortgangslijst 

De voortgangslijst wordt besproken en bijgewerkt.  

 

Mededelingen Stadsdeelkantoor. 

Er wordt gewerkt aan de wijkuitvoeringsplannen voor 2019 betaald parkeren wordt ingevoerd 

in de architectenbuurt in Houtwijk.   
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER  

 

 

Voorzitter  dhr. W. van Elst 

 

portefeuillehouder ROV, lid DB mevr. H.H.M. Weijs * 

 dhr. H. van de Muijsenberg ** 

 

Kraayenstein mevr. W. Zee – v.d. Dool 

 dhr. F. Helvenstein, plaatsvervanger ** 

 

Bohemen, Waldeck en Kijkduin dhr. J. Hofker 

 dhr. H. van de Muijsenberg, plaatsvervanger 

 

Nieuw Waldeck dhr. H. de Valk 

 

Kom Loosduinen dhr. C. Gaans 

 dhr. B. Bakker, plaatsvervanger 

 

Houtwijk dhr. R. Meesters 

 

Notenbuurt Vacature 

 

Stadsdeelkantoor Loosduinen dhr. D. Smit 

 

 

* = in de loop van het jaar afgetreden 

** = in de loop van het jaar toegetreden 
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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. 

Tevens staat standaard geagendeerd: Mededelingen vanuit het Dagelijks Bestuur van de CL 

 

In het jaar 2018 hebben vijf vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden met o.a.: 

 

16 januari 

 

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Lou Holleman uit Nieuw Waldeck. Lou is 70 jaar 

geworden en was een actief lid binnen het wijkberaad Nieuw Waldeck. Het wijkberaad heeft 

een stille tocht voor hem gehouden. 

 

Terugblik jaarwisseling. 

Over het algemeen is de jaarwisseling in Loosduinen goed verlo-

pen, met als opmerkingen: 

- Het was over het algemeen vrij rustig, relatief weinig vernielin-

gen en er hebben zich geen gekke dingen voorgedaan. Wel zijn er 

veel meldingen geweest over zwaar vuurwerk. 

- De gemeente heeft een overzicht gemaakt van de totale schade in 

Loosduinen en schat deze op € 12.000,00. In vergelijking met vorig 

jaar is er € 4.000,00 minder schade. 

- Mede dankzij de inzet van bewoners en de BIT-teams zijn veel zaken in goede banen ge-

leid. In de Decentrale Acon (Ambtelijk Coördinatieorgaan Oud en Nieuw) is veel overleg 

geweest met de verschillende vertegenwoordigers van de wijken/buurten. Ook zit de gemeen-

te, de politie en handhaving bij dit overleg. 

 

Evaluatie van WB-vergaderingen  in 2017 en inventarisatie agendapunten voor 2018. 

Men is positief over de wijze waarop de vergaderingen van de projectgroep zijn  verlopen. 

Wenselijke onderwerpen voor 2018: 

- Sociale Cohesie, met aandacht voor de diversiteit in de Loosduinse bevolking. 

- Relatie wijkberaden en bewoners(groepen). Hierbij kan worden bezien welke initiatieven 

de wijkberaden kunnen nemen om de participatie van bewoners te verhogen en op welke 

wijze de wijkberaden initiatieven van bewoners kunnen ondersteunen.  
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- Ouderen. Hierbij kan de nieuwe woonvisie (met o.a. levensbestendig wonen) en de ge-

biedsscan Wonen &Zorg van de gemeente worden betrokken. 

- Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). Naast OCW ook het wijkzorgteam Loos-

duinen hierbij betrekken, waardoor zowel beleid als uitvoering kan worden besproken. 

- Uitvoeringsprogramma (van meerjarenprogramma) Commissie Loosduinen. 

- Manifest “De toekomst van Loosduinen” van de Commissie Loosduinen. 

 

6 maart 

De zittingstermijn van de CL-leden is gekoppeld aan de zittingstermijn van de leden van de 

gemeenteraad en eindigt formeel op 21 maart 2018. Ook alle voorzitters treden af. 

De voorzitter van WB stelt zich niet herkiesbaar. 

De nieuwe leden van de CL zullen benoemd worden door het College van B&W. 

 

Wijkprojecten Stichting Present. 

Mw. Sielemann van Stichting Present heeft een toelichting gegeven. Present in Den Haag 

bestaat dit jaar 10 jaar. Tijdens dit jubileumjaar wil men binnen tien Haagse wijken een zoge-

heten wijkproject van een halve dag of een dag gaan doen. 

Projecten moeten in beginsel bedacht, opgezet en uitgevoerd worden voor en door de bewo-

ners en/of maatschappelijke groepen binnen die wijken zelf, met hulp vanuit Present. 

Voor Loosduinen is er € 3.000,00 gereserveerd.  

Dit geld wil men besteden aan een project in Loosduinen waarbij de bewoners iets organise-

ren voor de bewoners zelf. Een voorwaarde is dat een idee of een project voor iedereen in het 

stadsdeel toegankelijk moet zijn. 

 

Centrum Jeugd en Gezin / Jonge kind Festival. 

Mw. L. van Vollevelde, medewerker Wijkcontacten en Netwerken van Centrum Jeugd en 

Gezin in Loosduinen (CJG) vertelt over alle activiteiten van het CJG en de veranderingen in 

de organisatie. De doelgroep van de CJG’s wordt verbreed van 0-100 jaar. De gemeente heeft 

voor deze beleidswijziging gekozen. De gemeente zal de regie blijven houden, alleen de doel-

groep wordt verbreed. Een bijzondere activiteit: 

Jonge kind Festival 

Van maandag 16 april t/m zaterdag 21 april organiseert het Centrum Jeugd en Gezin Loosdui-

nen in samenwerking met de bibliotheek Loosduinen het Jonge kind festival.  

Op verschillende locaties worden gratis activiteiten aangeboden zoals: 

- ouderpeutergym in de Wiekslag; 

- een koffieochtend  op de Ds. W.E. den Hertogschool met als thema: kleine ongelukjes 

rondom het huis; 

- natuuractiviteiten bij stadsboerderij PLUK! Den Haag. 

Op zaterdag 21 april is er een eindevenement in de bibliotheek van Loosduinen. Een overzicht 

van alle activiteiten zal eind maart verspreid worden 
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1 mei 

Aanvankelijk was voor deze vergadering het onderwerp “(overlast) verwarde personen in 

Loosduinen” gepland. Hiervoor waren vertegenwoordigers van 5 instellingen uitgenodigd, te 

weten: Politie Loosduinen, Parnassia, Wijkzorgteam, VÓÓR Welzijn en Staedion. 

Er bleek echter voor 2 mei, op verzoek van de burgemeester, door het stadsdeelkantoor een 

overleg te zijn georganiseerd over hetzelfde onderwerp. 

Als gevolg hiervan is dit onderwerp voor deze vergadering geannuleerd. 

 

Actiepunten Manifest “Toekomst van Loosduinen” 

De commissie Loosduinen heeft in juni 2017 een symposium georganiseerd, waar prioriteiten 

zijn opgesteld voor een leefbaar en dynamisch Loosduinen. Een en ander is verwoord in een 

manifest, dat aan het gemeentebestuur en de politieke partijen is aangeboden. 

De actiepunten van dit manifest zijn verdeeld over de CL, ROV en WB. 

 
WB ROV CL 

Thema 1. Openbare Ruimte 
 

Punt 1 t/m 4 Punt 5.  

Thema 2. Ouderen  Punt 1 t/m 4 Punt 3. 
 

Thema 3. Veiligheid  Punt 1 & 2 & 5 Punt 3 & 4 
 

Thema 4. Jong in Loosduinen  Punt 1 t/m 4 
  

Thema 5. Cultuur  Punt 1 t/m 5 Punt 5 als nodig 
 

Thema 6. Sociale Cohesie  Punt 1 t/m 5 Punt 2 als nodig  Punt 1 & 3 

 

Thema 2: Ouderen 

Punt 1. Faciliteren groepswonen 

Er dient een inventarisatie gemaakt te worden van de vraag naar en het aanbod van groeps-

wonen in Loosduinen. 

Punt 2. Vrijwilligersinitiatieven financieel ondersteunen 

Er worden al veel initiatieven in Loosduinen door de gemeente financieel ondersteund. Op de 

website van de gemeente is een overzicht van de Loosduinse projecten te zien. 

Punt 3. Meer woningen seniorvriendelijk en levensloopbestendig. 

Dit onderwerp zal worden meegenomen in het totaal-onderwerp “Ouderen”, later dit jaar in 

WB.  

Punt 4. Voldoende toegang en informatie over het aanbod voor ouderen in Loosduinen.  

Ook hier is het van belang om na te gaan in hoeverre het aanbod van activiteiten in overeen-

stemming is met de behoefte/vraag. Aan VÓÓR Welzijn zal worden gevraagd om dit punt 

mee te nemen in de subsidieaanvraag 2019. 

Thema 3: Veiligheid 

Punt 1. Meer ogen en oren in de wijk 

Er zijn in diverse wijken al groepen ‘Ogen en Oren’ c.q. Buurt Preventie Teams (BPT’s). 

‘Ogen en Oren’ en de BPT’s hebben o.a. een ondersteunende functie voor de wijkagenten om 

signalen op te vangen. Er is periodiek stadsdeelbreed overleg tussen politie en de BPT’s. 
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Helaas is er niet altijd voldoende zicht op de resultaten en effecten van het werk van deze 

groepen, waardoor het ook niet duidelijk is in hoeverre dit bijdraagt aan een veiliger gevoel 

van de bewoners. Het is zinvol om, daar waar nodig, een positieve relatie te bevorderen tussen 

de wijkorganisaties en de groepen “Ogen en Oren’ en de BPT’s. 

Punt 2. Voorlichting en Preventie 

Hierbij gaat het o.a. over bewoners die kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld babbeltrucs. 

Er zijn over dit punt meerdere voorlichtingskanalen die door de Politie worden gegeven.  

De weerbaarheidstrainingen worden gefaciliteerd door de gemeente. 

Punt 5 . Extra aanpak verwarde personen en overbewoning.  

N.a.v. de resultaten van het gemeentelijk overleg van 2 mei zal bekeken worden op welke 

wijze nog aandacht vanuit de Commissie Loosduinen aan dit onderwerp zal worden gegeven. 

 

Uitvoeringsprogramma Commissie Loosduinen 

Het uitvoeringsprogramma is is een voortvloeisel uit het meerjarenprogramma van de Com-

missie Loosduinen en bedoeld om overzicht te houden van lopende activiteiten/projecten. 

Voor WB zijn dit: 

Welzijn-Subsidieverzoek VÓÓR Welzijn. Dit punt krijgt voldoende aandacht, zowel v.w.b. 

de voorfase als in de terugblik. 

Uitvoeringsoverleggen. De uitvoeringsoverleggen met de wijkorganisaties zijn door de ge-

meente on-hold zijn gezet vanwege de beperkte effectiviteit. In een bijeenkomst met alle 

wijkorganisaties en de Commissie Loosduinen zal de gemeente bezien de relatie met de wijk-

organisaties gestalte zal kunnen krijgen. 

Ouderen en Zorg. Zie hiervoor het eerdervermelde onder het thema “Ouderen” van het mani-

fest. 

Sociaal kwetsbare groepen. Daar waar zinvol, wordt door de Commissie Loosduinen deelge-

nomen aan (netwerk)bijeenkomsten. 

Cultuur. De CL neemt deel aan het Cultuurplatform in Loosduinen. In 2017 heeft de CL een 

inventarisatie gemaakt van alle kunstwerken in de openbare ruimte in Loosduinen en geplaatst 

op de website van de CL. 

 

16 juni 

 

Vitaliteit in je bestuur 

Doel van dit onderwerp is om te bezien op welke wijze PEP de bewonersorganisaties (b.o.’s) 

zo kan ondersteunen dat zij sterker worden in hun functioneren. 

Dhr. T. ‘S Jongers is bij PEP coördinator van het Kenniscentrum en doet onderzoeken naar 

vrijwilligers organisaties.  

Een bekend probleem bij alle b.o.’s is dat er niet genoeg vrijwilligers zijn om alle taken goed 

uit te voeren en eventueel het stokje van bestuurder over te kunnen geven.  
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Door een vitaliteitsscan uit te voeren in de organisatie moet een beeld ontstaan van de vitali-

teit van het bestuur. 

Er wordt afgesproken dat de heer ’S Jongers op korte termijn een digitale vragenlijst opstelt 

en aan de b.o.’s stuurt. Aan de hand van de uitkomsten wordt een vervolgtraject opgesteld, 

met o.a. een gesprek met iedere b.o. afzonderlijk.  

 

Jaarverslag 2017 Stichting VÓÓR 

 

Mw. El Adlouni van het stadsdeelkantoor heeft een toelichting gegeven 

op het jaarverslag van de stichting VÓÓR Welzijn, waarin 5 ambities 

zijn weergegeven: 

1. De Haagse Jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten en 

neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid 

2. ledereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggen-

schap hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving 

3. Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na 

4. Niet de afkomst, maar de gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, onge-

acht ras, geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de samenleving. 

5. Mensen behouden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen, ook als er sprake is van een beperking 

Het punt blijft hoe kun je kwalitatief vaststellen dat er iets veranderd is. Het gewenste resul-

taat is vaak moeilijk direct te meten en wordt pas over een aantal jaren mogelijk zichtbaar.  

 

Actiepunten Manifest “Toekomst van Loosduinen” (zie ook vorige vergadering) 

Thema 4. Jong in Loosduinen 

De vraag is of hier een project van gemaakt moet worden, waarbij mogelijk ook de jongeren-

ambassadeurs tips en trics kunnen worsden gegeven. Met Stichting VÓÓR zal bezien worden 

hoe dit verder kan worden aangepakt. 

Thema 5: Cultuur 

Dit thema kan worden ingebracht in het cultuurplatform, zodat dit onderwerp met verschil-

lende partners kan worden bezien. 

Thema 6: Sociale Cohesie 

In overleg met het stadsdeelkantoor zal worden bezien op welke wijze aan dir onderwerp aan-

dacht kan worden gegeven. 

 

13 november 

- Mevrouw Griffioen-van den Hoek is kandidaat voor het voorzitterschap van de project-

groep WB en zij wordt bij acclamatie tot voorzitter gekozen. 

- Ten behoeve van een nog te organiseren themabijeenkomst Ouderen wordt afgesproken 

dat extra aandacht zal worden gegeven aan de eenzaamheid onder ouderen en het 

(groeps)wonen. 
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Stichting VÓÓR Welzijn 

Mevr. El Adlouni van het stadsdeelkantoor geeft een toelichting op de 3
e
 kwartaalrapportage 

van VÓÓR Welzijn. De rapportage geeft inzicht in de resultaten van het welzijnswerk dat in 

opdracht van de gemeente in Loosduinen wordt verricht, met o.a.:  

- Aanpak Jeugdwerkloosheid;  

- Bestrijding ongezonde leefstijl kinderen en jongeren; 

- Sociale cohesie en sociale binding; 

- Psychiatrische patiënten – verward gedrag; 

- Schoon, heel en veilig houden van de woon- en leefomgeving; 

- Belangenverstrengeling tussen doelgroepen op basis van leeftijd (jongeren>ouderen), et-

niciteit, leefstijlen.  

- Hulp aan mensen met armoede en schuldproblematiek; 

- Mensen Vitaal: aanpak van ongezonde leefstijl;  

- Gelijke kansen voor iedereen; 

- Statushouders en migranten; 

- Kwetsbare – niet zelfredzame – bewoners; 

- Oppakken van signalen van huiselijk geweld; 

- Wet Werk en Bijstand; 

- Beter benutten van het vrijwilligerspotentieel. 

Belangrijke websites: 

www.socialekaartdenhaag.nl, www.zoekhetuitdenhaag.nl en www.denhaagdoet.nl. 

 

Meer informatie over voormelde vergaderingen is te lezen op de website van de Commissie 

Loosduinen: http://www.commissieloosduinen.nl/index.php/welzijn-a-beheer/verslagen-wb 

 

 

Buiten de voormelde vergaderingen heeft de projectgroep Welzijn en Beheer / Commissie 

Loosduinen ook deelgenomen aan o.a.: 

- Cultuurplatform Loosduinen. Aan dit platform nemen veel Loosduinse organisaties deel 

en wordt gecoördineerd door het Cultuuranker bibliotheek Nieuw Waldeck. Naast de or-

ganisatie van het festival “Loosduinen gaat los”, is er maandelijks een pagina in de Nieu-

we Loosduinse Krant “Cultuur in Loosduinen”, waarin verschillende partners informatie 

geven over culturele activiteiten. De Commissie Loosduinen heeft haar onderdeel in april 

2018 gewijd aan de brief van de Commissie Loosduinen aan de formateur voor een nieuw 

College van B&W in Den Haag, mevr. Edith Schippers. 

 In deze brief is gevraagd om in het nieuwe Collegeprogramma 

aandacht te geven aan de speerpunten vanuit het CL-manifest 

“De toekomst van Loosduinen”op de terreinen van Openbare 

Ruimte, Ouderen, Veiligheid, Jong in Loosduinen, Cultuur en 

Sociale Cohesie 

 

http://www.socialekaartdenhaag.nl/
http://www.zoekhetuitdenhaag.nl/
http://www.denhaagdoet.nl/
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- Het geluk van Loosduinen. Doel van dit project is: Het vergroten van het geluk (leefbaar-

heid) van de inwoners van Loosduinen. Het gaat daarbij om concrete (nieuwe) acties bre-

der inzetten en praktische aanpak realiseren die bijdraagt aan het bovenstaande. Daarnaast 

wordt periodiek mooi / goed nieuws verspreid via o.a. de Nieuwe Loosduinse Krant.  

Het project krijgt vorm en inhoud door een netwerk van deelnemers afkomstig vanuit ver-

schillende geledingen van het stadsdeel Loosduinen. 

- Beheerplatforms grote groengebieden. Het gaat hierbij om het Westduinpark, Madestein, 

Wapendal en landgoed Meer en Bos. 

- Netwerkbijeenkomsten in Loosduinen. 

 

 

SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER 

 

 

Onafhankelijk opererend voorzitter dhr. H. van Gelderen * 

  mw. M. Griffioen-van den Hoek ** 

Portefeuillehouder vanuit het DB  dhr. H. van den Muijsenberg * 

Bewonersoverleg Kraayenstein  lid: mw. M. Griffioen-van den Hoek *  

 plv. lid: mw. T. Zee 

Wijkberaad Nieuw-Waldeck  lid: mw. C. van der Kruit 

 plv. lid: dhr. R. Sikking ** 

Wijkberaad Kom Loosduinen  lid: dhr. S. Develing 

 plv. lid: dhr. L. van den Dobbelsteen 

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck   lid: dhr. S. Brinkhorst 

en Kijkduin 

Wijkberaad Notenbuurt  lid: mw. N. Olvers * 

Vereniging Wijkberaad Houtwijk  lid: dhr. S. Bergmans 

 plv. lid: mw. Y. Hartman ** 

Seniorencollectief  lid: dhr. J. Driessen * 

  lid: dhr. L. Esser ** 

Dienst Publiekszaken/stadsdeelkantoor   mw. M. El Adlouni 

 

 

   in de loop van het jaar afgetreden 

** in de loop van het jaar toegetreden 
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Financiën 
2016 2017 2018 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

Huisvesting 4.500 0 0 0 0 0 

Vacatiegelden 15.000 14.041 15.000 14.827 15.000 17.309 

Secretariaat 31.000 32.417 35.000 20.497 35.000 27.048 

Vergaderingen 

Projectgroepen 
500 235 450 277 450 299 

Vergaderingen 

CL 
500 444 1.000 1.466 1.000 1.504 

Notuleren 2.000 1.530 2.000 810 2.000 386 

Dagelijks Be-

stuur 
1.200 1.177 1.500 1.498 1.500 715 

Drukkosten / 

Porti 
100 0 150 333 150 436 

Kantoor-

behoeften 
1.000 0 0 0 0 0 

Deskundigheids-

bevordering 
500 0 0 0 0 0 

Bankkosten 250 133 150 138 150 128 

Algemeen 1.000 1.565 300 305 300 201 

Representatie 750 272 500 414 500 518 

Teambuilding / 

Samenspraak 
1.000 0 0 0 0 0 

Nieuwjaars-

receptie 
0 0 500 454 500 0 

Website 500 57 150 31 150 0 

Projecten 3.177 2.052 1.039 15.000 1.039 4.839 

Totaal 62.977 53.923 57.739 56.050 57.739 53.383 
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Toelichting: 

 

Vacatiegelden : Dit zijn presentiegelden en worden, op grond van een gemeentelijke rege-

ling, toegekend aan de leden van de Commissie Loosduinen en de leden van 

het Dagelijks Bestuur. Plaatsvervangende leden zijn hiervan uitgesloten in-

dien 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 de begraafplaats Westduin. 

 

Projecten : Vanwege personeelswisselingen van het secretariaat waren de lasten belang-

rijk lager dan begroot.Hierdoor konden 2 projecten worden gefinancierd: 

 Onderzoek economisch perspectief Loosduinen 

 Presentatie aan gemeenteraadsleden van “Hof naar Hof” (terrein bij 

Loosduinse molen) 
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Loosduinen vroeger 
 

 
 

Op de voorgrond ligt de Ockenburghstraat. Het onbebouwde deel daarboven is het 
Cantateplein. De daarop volgende straat is de Pisuissestraat. 

 

 


