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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Commissie Loosduinen. Het jaarverslag geeft een beeld
van de activiteiten, die in 2019 hebben plaatsgevonden.
Voor de Commissie Loosduinen was het jaar 2019 heel bijzonder. In dit jaar heeft de Commissie
drie stadsdeelwethouders meegemaakt, waarbij de laatste officieel eind december is geïnstalleerd.
Iets unieks in de geschiedenis van de commissie.
Daarnaast hebben we afscheid genomen van de stadsdeeldirecteur en werd in oktober zijn
opvolger benoemd.
Een complete ‘wisseling van de wacht’, waarbij de Commissie de taak op zich nam om de nieuwe
mensen wegwijs te maken in Loosduinen.
Het project “Ruimte voor de stad” (de verdichtingsnota) loopt nog steeds. De doelstelling van de
gemeente voor deze groei loopt nu door tot 2050 en Loosduinen draagt zijn steentje(s) bij.
Naast de verdere ontwikkeling van o.a. de gebieden Kijkduin bad en Kijkduin binnen, zijn er nog
steeds bouwontwikkelingen binnen Loosduinen. De Commissie Loosduinen wordt hierbij
nadrukkelijk betrokken en in sommige gevallen stellen we zelfs werkgroepen samen. Deze
overleg-(werk)-groepen bewaken de gemaakte afspraken en indien wenselijk/noodzakelijk, na
ruggenspraak met de bewoners, worden de plannen bijgesteld.
Binnen de Commissie Loosduinen werd tijdens 2019 enthousiast samengewerkt. De grote
betrokkenheid van de leden van de Commissie droeg wederom bij aan de totstandkoming van
reguliere adviezen in het algemeen en van adviezen gericht op een actueel onderwerp in het
bijzonder.
Na “Den Haag, Stad van kansen en Ambities”, het thema van de vorige coalitie, is het thema van
de nieuwe coalitie, die aantrad in 2019, “Samen voor de stad”.
Ambities heeft de Commissie Loosduinen met haar leden en vrijwilligers uit de wijken genoeg en
we hopen dat burgerinitiatieven/burgerambities positief bekeken zullen blijven worden en in veel
gevallen is dit ook geschied! In dit geval is dit ook expliciet benoemd in het coalitieakkoord!
De bewoner van Loosduinen wordt zich gelukkig steeds meer bewust van haar mogelijkheden om
‘samen voor de stad te gaan’ in welke vorm dan ook. Goede, werkzame initiatieven, al is het in je
eigen straatje of buurt hebben we gezien en de Commissie hoopt dat dit gewoon door zal blijven
gaan. Deze initiatieven vindt de Commissie Loosduinen erg belangrijk en geeft de kracht aan van
de individuele bewoner. Samen staan we sterker en ‘samen voor de stad’ gaan zal de Commissie
Loosduinen ook blijven omarmen.
Communicatie is erg belangrijk en tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we geprobeerd
Loosduinse punten naar voren te brengen. Dit is deels gelukt. Bepaalde wijken van Loosduinen
hebben extra geld gekregen, incidenteel, om de wijk op te knappen.
Het zijn vaak initiatieven, die met behoud van de buurt te maken hebben, waarbij gebouwen en de
infrastructuur niet hoeven te verdwijnen, of aangepast en de politiek heeft dit beloond.
Het 4 jarenplan vertaalt zich per jaar in een jaarplan en een jaarverslag met bijgevoegd de
financiële onderlegger.
Ons eerste officiële 4 jarenplan loopt af. We zullen het evalueren en een nieuw 4 jarenplan
opstellen. Het opgestelde manifest, voor een deel een afgeleide van ons 4 jarenplan, loopt ook af
en zal ook worden bijgesteld. De zes thema’s zullen worden uitgebreid. Dit is een ingewikkeld
proces en vraagt veel tijd, vandaar dat er verder mee wordt gegaan in 2020.
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Het stadsdeelkantoor is verhuisd en de Commissie Loosduinen verhuisde mee voor wat betreft
haar vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Gelukkig heeft de Commissie Loosduinen voor
haar Commissie Loosduinen-vergaderingen nog steeds het oudste gebouw van ’s-Gravenhage, de
Abdijkerk, kunnen regelen.
Andere zaken, welke zich afspeelden in 2019, zullen bij de jaarverslagen van ROV en WB worden
behandeld, maar in het kort heeft de Commissie zich o.a. beziggehouden met:
- Start discussie betreffende ontsluiting van Vroondaal qua OV.
- De mogelijkheid voor de ontwikkeling van een erfgoedpark Loosduinen.
- Jongeren- en ouderenproblematiek; opvang verwarde personen.
- Behoud en uitbreiding van de sportfaciliteiten in Loosduinen.
- Het bebouwen van de driehoek.
- Loosduinen, slimme natuur
In zijn Nieuwjaarsrede van 2019 heeft de voorzitter meegegeven: “Laten we ervan genieten, laten
we ‘het beleven’, maar we zijn er nog lang niet!”
In zijn Nieuwjaarsrede van 2020 heeft uw voorzitter het thema van vorig jaar aangehaald en dit
een update gegeven voor 2020 met als thema: “Loosduinen, samen bouwen aan haar toekomst”; er
gebeurt meer dan u denkt en dat willen we met u verder uitbouwen, ook in samenwerking met
andere stadsdelen.
De Commissie Loosduinen hoopt met haar inzet wederom een bijdrage te hebben geleverd aan de
(verdere) ontwikkeling van het stadsdeel Loosduinen en in het bijzonder aan haar wijken en hoopt
inderdaad in 2020 nog meer mensen tot ‘bewegen’ te kunnen verleiden.
Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van alle leden van de Commissie
Loosduinen en het secretariaat en langs deze weg hartelijk dankzeggen voor hun deskundige inzet
in het verslagjaar.
Het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur is verder gegaan met het uitnodigen van gasten. Door het opmaken van een
gastenlijst kunnen de afzonderlijke wijken ook bepalen of ze willen aansluiten bij deze
gesprekken. Het is nog steeds de bedoeling, dat we naast de nieuwe raadsleden, die kennis maken
met de Commissie Loosduinen, zoveel mogelijk mensen uitnodigen vanuit de diverse
maatschappelijke disciplines om ons bij te praten over eventueel op stapel staande veranderingen
c.q. probleemsituaties. Dit uitnodigen van gasten wordt voortgezet in 2020.
De samenstelling van het DB in 2019 was:
Pjer Wijsman
Ramon Meesters
Wouter van Elst
Marian Griffioen v.d.Hoek
Herman v.d. Muijsenberg

:voorzitter
:secretaris
:onafhankelijk opererend voorzitter ROV
:onafhankelijk opererend voorzitter WB
:algemeen lid en portefeuillehouder WB

Pjer Wijsman, voorzitter
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Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen in 2019
Datum Gesprekspartners
08 jan. Mw. Cammelbeeck, projectleider DSO
15 jan. Mw. Remmerswaal en dhr. Booltink(DSO)
15 jan. Dhr. ’s-Jongers, mw.F. Paijens (PEP) en mw. M.
el Adlouni (gemeente, sdk. Loosduinen)
22 jan. Dhr. Van Lonkhuijzen, SZW
29 jan. Dhr. Bouwhuis (Lingotto), dhr. Kruining
(AA Architecten, Van Rossum (DSO)
29 jan. Dhr. Benthem, stadsdeeldirecteur
05 maart Mw. Nuri, Teamleider Dakloosheid Gemeente
12 maart Mw. Schuller (Bibliotheek Waldeck)
19 maart Dhr. Van Aten (predikant Abdijkerk)
26 maart Dhr. Medenblik, voorzitter ZKD
02 april Dhr. Dijkers en Guus (Staedion)
09 april Mw. Versteeg en Badon (Uitvaartzorg)
07 mei Mw. van Dijk Rodenrijs, gemeente
07 mei Dhr. Bianchi, Fietsersbond
07 mei Mw. Klokkenburg, Fractievert. CU
14 mei Mw. Tseggai, raadslid PvdA
14 mei Dhr. Bos, Haagse Stads Partij
21 mei Mw. De Hoop
21 mei Dhr. Smit, raadslid PvdD
28 mei Mw. Remmerswaal (DSO), dhr. Booltink,
projectleider
28 mei Dhr. v/d Wetering en Aldenhoven, Kom Loosd.
04 juni Wethouder Revis
18 juni Mw. Frey, Fractievertegenwoordiger CDA
Dhr. Van Welij, Bewonerscie. Vroondaal Zuid
25 juni Dhr. Noordermeer, manager w.c. Loosduinen
02 juli Dhr. Hijstek, Groenlinks

Onderwerp
Presentatie Kraayenstein

10 sept. Mw. De Hoop, gebiedsregisseur en
dhr. Booltink, projectleider
24 sept. Mw. Brekelmans
01 okt. Dhr. El Boumeshouli, stadsdeeldirecteur
08 okt. Dhr. Lonkhuyzen, stadsdeelkantoor
22 okt. Mw. v/d Meijden en mw. Oskamp, gemeente
05 nov. Mw. Hoogwout, dhr. v/d Valk en dhr. Bakker
12 nov. Dhr. Dijkstra en mw. Vollevelde, gemeente

ADS-velden en winkelcentrum
Loosduinen
Ontwikkeling landhuis Ockenburg
Kennismaking
Wijkuitvoeringsprogramma
Mobiliteitstransitie in Loosduinen
Grote groengebieden
Sociale kaart Loosduinen
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Loosduinse Hoofdplein
Rapport PEP over vitaliteit van besturen
Wijkuitvoeringsplannen 2019
Ontmoetingskerk
Participatie digitale tools
Opvang daklozen
Cultuur
Werkzaamheden
Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek
Notenbuurt
Sterven in Loosduinen
Straatnaamvoorstellen Vroondaal
Vervoersplan 2020
Kennismaking
Kennismaking
Kennismaking
Kennismaking
Kennismaking
Parkeerplaats achter Albert Heijn
(Loosduinse Hoofdplein)
Lopende zaken
Kennismaking
Bewonerscommissie Vroondaal
Winkelcentrum
Kennismaking
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Commissie Loosduinen
5 februari
Inspreekster is mw. Langeveld, woonachtig in het wooncomplex Domus à Mari, gelegen aan
het kruispunt Monsterseweg/Oorberlaan. Mede namens de wijkvereniging Bloemendaal en de
bewoners vraagt mw. Langeveld aandacht voor de verkeersoverlast rondom het wooncomplex
Domus à Mari. De toename van het verkeer ten gevolge van de ontwikkeling van grootschalige
nieuwbouwprojecten en de negatieve effecten daarvan op zowel de verkeersinfrastructuur, als
het milieu baart zorgen. De voorzitter verzoekt haar om in contact te treden met het secretariaat
van de CL, zodat er tijd op de agenda van de projectgroep ROV kan worden ingepland.
Mededelingen:
- Wethouder De Mos heeft naar aanleiding van de groeiende woningbouw in Loosduinen en
de parkeerproblematiek, een bezoek gebracht aan een aantal voetbal- en sportverenigingen.
Na afloop is tevens gesproken over de voorgenomen bebouwing van de ADS sportvelden.
De wethouder kon geen uitspraken doen over de actuele stand van zaken omtrent bebouwing van de ADS-velden.
- De spreekuren en bezoeken in Loosduinen van stadsdeelwethouder Guernaoui worden gepubliceerd in de Loosduinse Courant.
Bezoek wethouder Robert van Asten
Alvorens wethouder Van Asten, wethouder Mobiliteit, Cultuur
en Strategie (MCS), overgaat tot de beantwoording van diverse
vragen van de CL gaat hij in op de problemen van de verkeersinfrastructuur Monsterseweg en omstreken en de toenemende
verkeersoverlast. De wethouder geeft aan, dat de gemeente in
het kader van de vele nieuwbouwprojecten op grote schaal
aandacht besteedt aan optimalisering van de bestaande verkeersinfrastructuren. Mede in dat kader luidt het verzoek aan
mw. Langeveld om haar betoog per email (www.secretariaatVanAsten@denhaag.nl) aan hem te doen toekomen, waarna
hij hierop via de CL zal reageren.
Beantwoording vragen van de CL:
Belijning en bebording:
Het verzoek van de CL of voor de bebording en belijning meer budget beschikbaar kan worden
gesteld?
In het kader van de Nota Verkeersveiligheid zegt de wethouder toe, dat hij aandacht zal besteden aan dit verzoek.
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Kan hier een kader over worden afgesproken? Eerst dient te worden geïnventariseerd op
welke locaties de belijning en bebording slecht is. Aan de hand daarvan dienen ten aanzien
van de aanpak prioriteiten te worden gesteld en hierover vindt vervolgens overleg plaats met
de CL.
Noordwestelijke hoofdroute (NWHR) en Zuidelijke randweg
Fase 2 van het tracé Houtrust-Kijkduin (NWHR) ligt volledig op schema. Met betrekking tot
de Zuidelijke Randweg ligt er een wens om in de toekomst de Lozerlaan geheel te onder-tunnelen, maar of dit ooit in financiële zin valt te realiseren is de vraag.
Ten behoeve van de herstructurering van de grote kruising aan de Erasmusweg is een budget
van 22 miljoen euro beschikbaar gesteld en is er aandacht voor verbetering van de verkeersinfrastructuur en ontsluitingen van nieuwe woningbouwwijken.
Aanrijtijden nood- en hulpdiensten
In het kader van projecten, zoals het tracé Houtrust-Kijkduin, vindt altijd overleg plaats met de
politie en de nood- en hulpdiensten teneinde de routes voor de nood- en hulpdiensten te bepalen.
Tot op heden zijn er geen signalen, dat de aanrijtijden van nood- en hulpdiensten ten gevolge
van de omleidingen niet zijn gehaald.
Parkeren
De CL vraagt aandacht voor het tekort aan parkeerplaatsen in verband met de vele woningbouw.
Uitgelegd wordt dat voldaan dient te worden aan de parkeernorm.
De parkeernorm is 0,8 per woning, de vastgestelde norm voor het centrum van de stad. Per
gebied is de norm verschillend en is afhankelijk van de grootte van de woning en de plaatselijke
parkeerdruk. De parkeerdruk in Kijkduin-Binnen, met name in het gebied rond de International
School (ISH) wordt aangehaald.
De ISH is destijds door de gemeente aangespoord om te verhuizen naar de groene locatie, gelegen tussen de Ockenburghstraat en Wijndaelerweg. Deze locatie had voldoende groene recreatieruimte en parkeergelegenheid. Inmiddels wordt er veel gebouwd en is de parkeergelegenheid drastisch gedaald vanwege de nieuwbouwwoningen op het voormalige parkeerterrein. Als
compensatie is het terrein achter het benzine- en gasvulstation (C2-locatie), opnieuw ingericht
en kan aldaar worden geparkeerd. Echter dit terrein is veel te klein en bovendien zijn er plannen
om ook dit parkeerterrein te bebouwen, hetgeen gezien de parkeerdruk onwenselijk is. Volgens
de wethouder is bebouwing onzeker, gezien het nabije benzinestation met gasvulstation, dat
uitgekocht zal moeten worden.
Tevens zijn parkeerplaatsen in Loosduinen voor Orac’s opgeofferd.
De wethouder heeft na consultatie aan de ISH toegezegd dat onderzocht zal worden op welke
wijze de verkeerssituatie kan worden verbeterd en het parkeerterrein kan worden behouden.
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Parkeren van fietsers en brommers in Kijkduin-Bad
Door de CL wordt gesteld:
1. dat er onvoldoende rekening is gehouden in het nieuwe Kijkduin-Bad (project wethouder
Revis) voor het parkeren van scooters en brommers;
2. dat de entree van de fietsenkelder schuin naar beneden loopt, hetgeen een probleem kan
vormen bij het verlaten van de fietsenkelder, in het bijzonder voor senioren.
De vraag luidt derhalve of de fietsenkelder kan worden voorzien van een lift of lopende band.
Volgens de wethouder voorziet het plan van de fietsenkelder in de realisatie van een rolband/lopende band. Hij zal dit nagaan en komt hierop terug richting CL.
Het parkeerbeleid verbiedt ondergronds parkeren van scooters en brommers. Derhalve moet er
voldoende ruimte in Kijkduin-Bad worden gecreëerd. De wethouder zegt toe, dat hij zal nagaan
in hoeverre hierover reeds afspraken zijn gemaakt en/of er inmiddels in het kader van het ontwerp aandacht wordt besteed aan het creëren van een geschikte parkeerplek voor brommers en
scooters. Dhr. Bianchi (Fietsersbond) deelt in aanvulling op het vorenstaande mee, dat hij de
plannen omtrent de toegankelijkheid van de fietsenkelder bewaakt.
Parkeren Madesteinweg bij de sportverenigingen
Langs de Madesteinweg zijn alle populieren gerooid, waardoor aanleg van parkeerplaatsen mogelijk zou kunnen zijn. Met name op zaterdag staat de Madesteinweg vol met auto’s.
De wethouder antwoordt dat de Madesteinweg wordt gereconstrueerd (start maart 2019), maar
dat hij zal nagaan in hoeverre parkeren bij de sportvelden onderdeel is van dit plan.
Openbaar vervoer – bus 23
De CL vraagt aandacht voor het gedurende de winterperiode inkorten van de route van bus 23.
De busbuffer is gedurende de winterperiode gelegen aan het De Savornin Lohmanplein en de
instapplaats (1ste halte) ligt aan het Colijnplein. Ten eerste is het onwenselijk dat de route gedurende de winterperiode is ingekort, omdat bus 23 veel wordt gebruikt door bewoners van Kijkduin en Bohemen om naar het Haga-ziekenhuis te reizen. Ten tweede omdat de bus toch al door
de hele stad rijdt. Dit laatste roept de vraag op, wat het nut is van het gedurende de winterperiode
schrappen van een paar haltes. De CL zou graag zien dat het inkorten van de route gedurende
de winterperiode wordt teruggedraaid en dat tot die tijd, de halte van de busbuffer ook kan
dienen als in- en uitstaphalte voor passagiers.
Door de wethouder wordt uitgelegd dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag financiële
middelen van het Rijk krijgt voor het openbaar vervoer (trams en bussen). Daarbij wordt de
verplichting opgelegd om zoveel mogelijk passagiers te bedienen en een sociaal netwerk in
stand te houden. Omdat de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen steeds minder worden,
dienen goede afwegingen te worden gemaakt daar waar het betreft het efficiënt inzetten van
bussen en trams en het al dan niet in stand houden van lijnen en routes. Dit heeft onder meer
geleid tot het besluit om gedurende de winterperiode bus 23 niet te laten doorrijden tot Kijkduin.
Gedurende deze periode is de vervoersbehoefte laag en is de bus de laatste haltes bijna leeg.
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Wat betreft de situatie dat bewoners behoefte hebben aan vervoer richting b.v. het ziekenhuis
luidt het advies om gebruik te maken van doelgroepenvervoer en/of de faciliteiten die het stadsdeelkantoor biedt. Via het stadsdeelkantoor kan tegen een geringe vergoeding een abonnement
worden genomen op busjesvervoer.
De wethouder zegt toe, dat hij de directeur van de HTM de vraag zal voorleggen, in hoeverre
het een optie is om de busbuffer van bus 23 aan het De Savornin Lohmanplein tevens te laten
fungeren als in- en uitstaphalte van de passagiers. De wethouder zal hierop terugkomen.
Aanpassing twee haltes tram 2, Loosduinse Hoofdstraat (t.h.v. Lippe Biesterfeldweg): destijds
is door voormalig wethouder P. Smit toegezegd, dat twee haltes van lijn 2 aan de Loosduinse
Hoofdstraat zouden worden aangepast, omdat deze niet geschikt zijn voor rolstoelgebruik. Deze
afspraak is echter nooit geëffectueerd. De wethouder zegt toe dat hij het dossier ter zake zal
trachten te achterhalen. Hij komt hierop nog nader terug.
Aanbeveeld wordt nog om tramlijn 2 te vergroenen en in dat kader het grind tussen de rails te
verwijderen en in de plaats daarvan gras in te zaaien.
Mogelijkheden Cultuurhuis (onderdeel van het Manifest)
De CL zou graag zien dat in Loosduinen – in brede zin – een Cultuurhuis wordt opgericht en/of
dat bijvoorbeeld een reeds bestaande cultuurschakel uitgebreid kan worden met programma’s
van culturele aard. De wethouder stelt dat in eerste instantie de cultuurbehoefte dient te worden
bepaald, zodat aan de hand daarvan bepaalde cultuurprogramma’s kunnen worden geïnitieerd.
Bij de uitvoering daarvan kan gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur.
Zijns inziens verdient het aanbeveling om wat betreft de inrichting van een Cultuurhuis door te
pakken op de aanpassing van het Loosduinse Hoofdplein, eerst met een tijdelijke invulling en
na de aanpassing wellicht met een definitieve invulling. Bijvoorbeeld: een expositieruimte, atelierruimte e.d.
Desgevraagd geeft de wethouder aan, dat er ook initiatieven ontplooid kunnen worden om het
cultureel erfgoed van Loosduinen uit te breiden met culturele activiteiten.
Slotwoord wethouder Van Asten: de wethouder dankt de CL voor het onder de aandacht brengen van belangrijke punten aangaande de verkeersveiligheid en de in ontwikkeling zijnde projecten in het stadsdeel Loosduinen. Hij hoopt het komende jaar de CL nog een aantal keren te
bezoeken en daarnaast is hij voor vragen en opmerkingen altijd bereikbaar via www.secretariaatVanAsten@denhaag.nl. en/of via de voorzitter van de CL.
De voorzitter dankt de wethouder voor zijn komst en het delen van interessante informatie.
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Nieuws uit WB/ROV vergaderingen:
Welzijn en Beheer
- Het nieuwe College stelt geen middelen meer beschikbaar voor de Buurthuizen van de Toekomst, maar bewonersorganisaties kunnen wel initiatieven aandragen voor bepaalde activiteiten, die door de bestaande Buurthuizen kunnen worden ingevuld.
- PEP biedt cursussen aan ter vitalisering van de besturen van bewonersorganisaties.
- Door mw. El Adlouni is een uitgebreide toelichting gegeven over de inzet van de Stichting
VOOR Welzijn in 2019, alsmede over de subsidieregelingen waar de bewonersorganisaties
gebruik van kunnen maken. Zie: www.denhaag.nl/subsidies.
- Wat zijn de focuspunten van de bewonersorganisaties? Activiteitenplanning (hoe helpen
wij elkaar?), wonen in Loosduinen, bezoek aan een Domotica woning, kerkcontacten en
behoeftepeiling (waar hebben de wijken behoefte aan?).
- Het Manifest: afgesproken is dat de projectgroep WB iedere vergadering een aantal punten
uit het Manifest zal bespreken.
Ruimtelijke Ordening en Verkeer
- De voortgangslijst is doorgenomen en de volgende punten uit het Manifest zijn besproken:
- het Loosduinse Hoofdplein als bruisend historisch dorpshart; aanpak van het achterstallig
onderhoud in Loosduinen; Loosduinen/Kijkduin voor iedereen bereikbaar houden (herstel
route bus 23); meer woningen voor senioren en levensloopbestendige woningen; vergroten
van de verkeersveiligheid.
Mededelingen Stadsdeel
- Voor Houtwijk is 100.000 euro extra wijkbudget beschikbaar gesteld. In het kader van de
verdeling daarvan zijn in samenwerking met de bewoners vijf thema’s benoemd.
- Uitvoeringsprogramma 2019: de uitvoeringsprogramma’s worden ieder jaar geactualiseerd.
De update van het Uitvoeringsprogramma 2019 wordt geagendeerd voor ROV.
- Wijkprogramma’s: deze worden iedere 4 jaar vastgesteld. Dit jaar vindt in het 2e kwartaal
een update plaats, waarbij de bewonersorganisaties worden betrokken. Na de update worden
de wijkprogramma’s ter vaststelling aan de Raad voorgelegd.
- Het stadsdeelkantoor is tevreden over het verloop van Oud en Nieuw. De bewoners hebben
na de feestelijkheden alles netjes opgeruimd en er is weinig schade.
Mededelingen Politie
- Oud en Nieuw was de rustigste jaarwisseling sinds tijden.
- Cijfers: Loosduinen telt 50.000 inwoners. De cijfers van gepleegde misdrijven in Loosduinen tonen een gunstige neerwaartse tendens aan. In 2018 zijn er 1.881 misdrijven gepleegd
en dat is, mede dankzij de buurtpreventie- en buurtinterventie-teams, alsmede de WhatsApp
groepen veel lager dan voorgaande jaren.
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-

Ook het aantal inbraken is aanzienlijk afgenomen. In totaal betreft het 118 inbraken en dat
is superlaag in vergelijking met voorgaande jaren. In Loosduinen is ten opzichte van voorgaande jaren de diefstal van motorvoertuigen wel iets gestegen.
Desgevraagd wordt medegedeeld, dat er inderdaad sprake is van een toename van het aantal
zwervers in Loosduinen (onder meer zgn. Moelanders). Voor de opvang is een programma
geïnitieerd (steunpunt Binckhorst) en in Loosduinen biedt de Stichting Schroeder van der
Kolk aan de Zilverstraat steun op het gebied van opvang en hulp.

Mededelingen Fietsersbond
- Route buslijn 23: zal worden ingebracht bij het overleg van de Metropoolregio;
- Escamplaan - herinrichting: een en ander omtrent de herinrichting is nog niet helemaal duidelijk. De uitkomsten van het overleg met de bewonersorganisaties worden afgewacht.
- Bussluis vanaf de Escamplaan richting Haga-ziekenhuis: teneinde sluipverkeer richting het
ziekenhuis te voorkomen, is besloten dat de bussluis blijft bestaan.
Rondvraag
- Groenstrook Pisuissestraat t.h.v. Melodiestraat: de groenstrook wordt door vrachtwagens
kapot gereden, kan deze verhard worden? Vraag wordt aan wethouder voorgelegd.
- Aktie van gemeente gratis bomen te planten in voortuinen; waar staat dit?
- Toezegging aanplant van fruitbomen in Loosduinen. De stadsdeeldirecteur geeft aan dat het
wel mogelijk is om op een bepaalde locatie een gaarde van fruitbomen aan te planten. In
het verlengde daarvan heeft de CL een aantal locaties in Loosduinen aangewezen waar extra
bomen aangeplant kunnen worden. Om ziektes te voorkomen, is besloten om 50 bomen van
verschillende soorten te planten.
- De groenbeheerder wordt voor de projectgroep ROV uitgenodigd om een en ander omtrent
de groenvoorziening en aanplant van nieuwe bomen toe te lichten.
- In de Notenbuurt is men in afwachting wanneer er meer gele strepen en borden worden
geplaatst, mede in verband met de parkeerdruk. De toezegging van de wegbeheerder is nog
niet uitgevoerd. Wordt doorgegeven.
- Het nieuwe wooncomplex Harvest zorgt voor een toenemende parkeerdruk in de Notenbuurt (gratis parkeren). De voorzitter zal met stadsdeelkantoor bespreken wat mogelijke
oplossingen kunnen zijn, bijvoorbeeld omtrent betaald parkeren.
- “Madestein beweegt”, c.q. promotie van de sportverenigingen in Madestein.
- De heer Noordermeer wil toelichting geven over promotie sportverenigingen in Madestein.
Aanmelden bij secretariaat van de CL.
- Aanvragen en/of verlengen van rijbewijzen en paspoorten is niet meer mogelijk op het
stadsdeelkantoor Loosduinen. Men moet nu naar Leyweg of het centrum.
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19 maart 2019
De voorzitter verwelkomt de heer H. Wisse, gemeente Den Haag, die de vergadering begint
met een presentatie van de nieuwe Omgevingswet.
Beknopte samenvatting presentatie nieuwe Omgevingswet
De stelselherziening van de nieuwe Omgevingswet is per 1 januari 2013 in gang gezet en per 1
januari 2021 zal deze zijn voltooid en treedt de nieuwe wet in werking.
Met de nieuwe Omgevingswet wordt beoogd dat integratie tot stand wordt gebracht op de omgevingsthema’s: ruimtelijke ordening, water, natuur, infrastructuur, erfgoed, gezondheid, externe veiligheid en milieu.
Daarbij zal de nieuwe wet leiden tot deregulering, in de zin dat bij de ontwikkeling van Omgevingsplannen kan worden volstaan met: één aanvraag, één vergunningsprocedure, één besluit
en één bezwaar- en beroepsgang.
De nieuwe wet dient tevens te leiden tot betere participatie van de Hagenaar bij het opstellen
van een Omgevingsvisie en Omgevingsplan, alsmede bij ingrijpende ontwikkelingen. In het
kader van de verbetering van de participatie zal de overheid zich proactief en dienstverlenend
opstellen (goede digitale – inclusief 3D - voorziening en kortere procedures).
Daarbij wordt van de burger een (meer) proactieve houding verwacht daar waar het betreft het
verdiepen in de nieuwe spelregels, participatie en inbreng over zijn en/of haar leefomgeving.
Desgevraagd wordt door dhr. Wisse aangegeven, dat de invoeringswet zal voorzien in de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel.
Naar aanleiding van de presentatie inzake de nieuwe Omgevingswet attendeert de voorzitter op
de situatie, dat de CL wordt gevormd door welwillende vrijwilligers, die zich inzetten voor hun
woon- en leefomgeving. Proactief handelen in dezen is niet altijd eenvoudig gebleken, omdat
de bewonersorganisaties en wijkberaden vaak te laat bij de ontwikkeling van plannen worden
betrokken en ook niet altijd over de juiste informatie beschikken.
Dhr. Wisse geeft aan, dat dit kan worden opgevangen door met de betrokken wethouder in
gesprek te gaan en bijvoorbeeld ook door wijkschouwen te organiseren.
De voorzitter deelt in reactie hierop mee dat er reeds vele wijkschouwen – in bijzijn van de
betrokken wethouder – zijn georganiseerd en dat daarbij belangrijke thema’s zijn besproken,
zoals het behoud en onderhoud van groen in het stadsdeel Loosduinen.
Helaas leert de ervaring dat veel verzoeken niet kunnen worden gehonoreerd, omdat het aan
financiële middelen ontbreekt en dan houdt het dus– ook qua participatie – op.

Jaarverslag 2019 Commissie Loosduinen

-10-

Mededelingen:
- Secretariaat CL: mw. E. van der Plas legt haar functie neer. Zij wordt vervangen door mw.
Odko Vrolijk. Mw. Vrolijk wordt door de voorzitter hartelijk welkom geheten.
-

Gezien de toename van het aantal inwoners in Loosduinen dreigt een tekort aan hulpverleners. Het is voor nieuwe bewoners niet eenvoudig om een hulpverlener te vinden. Aan de
wijkberaden wordt verzocht om de contactgegevens van huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, die nog wel nieuwe cliënten aannemen, door te geven aan het CL-secretariaat.

-

Kerkcontacten: hoe kunnen CL en Abdijkerk elkaar van dienst zijn ten aanzien van activiteiten en werkzaamheden, ondermeer bij de organisatie van The Passion Loosduinen in
2020. Voorgesteld was om eerst te komen tot een uitwerking van de organisatie van The
Passion Loosduinen en de uitkomst daarvan vervolgens op te pakken in samenwerking met
de Abdijkerk en de wijkberaden/bewonersorganisaties.
De Abdijkerk verkeert in financiële nood in die zin dat er geen en/of te weinig financiële
middelen zijn om het kerkgebouw te onderhouden. Mogelijk kunnen wijkberaden een artikel op hun website of in hun wijkblad hierover plaatsen.

-

Wijkuitvoeringsplannen
De Wijkuitvoeringsplannen zijn gepresenteerd in het DB en de projectgroepen ROV en WB.
Deze plannen zijn leidend, daar waar het betreft hetgeen door de gemeente het komend jaar aan
onderhoudswerkzaamheden (b.v. van groen) in uitvoering wordt genomen. De voortgang van
de Wijkuitvoeringsplannen zal ieder kwartaal met het DB worden gedeeld en desgewenst ook
met de projectgroepen ROV en WB.
Nieuws uit WB/ROV vergaderingen:
Welzijn en Beheer
- Toelichting door de heer Van Lonkhuijzen op de Wijkuitvoeringsplannen.
- Tweede rapport van PEP, waarbij e.e.a. is toegelicht over verjonging van de besturen en
certificering van de bewonersorganisaties, alsmede over gratis cursussen welke door PEP
wordt aangeboden in onder meer Loosduinse Hof.
- Het onderwerp Jeugd is kort besproken, waarbij is afgesproken dat de Jeugdraad op een nog
nader te bepalen datum en tijdstip wordt uitgenodigd. Dit wordt nog nader besproken met de
voorzitter van WB.
Ruimtelijke ordening en Verkeer
- Presentatie van dhr. Van der Valk over de zandmotor
- Presentatie van mw. Langeveld over de verkeerstoename ten gevolge van de groeiende woningbouw in het gebied kruispunt Monsterseweg/Oorberlaan.
- Het concept Jaarverslag wordt besproken, alsmede de voortgangslijst.
- De Wijkuitvoeringsplannen zijn toegelicht door dhr. Smit.
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Mededelingen Stadsdeel
-

-

Het strandseizoen is geopend. In de tweede week van maart is het eerste strandpaviljoen
opgebouwd.
Deze zomer is het strand bij slecht weer toegankelijk voor honden (gaat in op 15 mei a.s.).
Het broedseizoen is 15 maart jl. van start gegaan en dat betekent dat er tot 15 juli a.s. geen
bomen worden gerooid en er zeer beperkt wordt gesnoeid.
Het SDK is drukdoende met de nieuwe uitvoeringsaanvraag welzijnsorganisaties en er gaan
twee nieuwe participatieprojecten van start, zijnde de herinrichting en onderhoud van het
Piet Vinkplantsoen en een project aan de Mozartlaan.
De balieservice stadsdeelkantoor is vervallen voor wat betreft rijbewijzen en paspoorten.

Mededelingen Politie
- Cijfers 2019: de cijfers van gepleegde misdrijven in Loosduinen in de eerste maanden van
2019 komen nagenoeg overeen met de cijfers 2018, echter met uitzondering van gepleegde
diefstallen van scooters/Vespa’s. Deze zijn toegenomen.
- In de Notenbuurt zijn tot op heden drie auto’s uitgebrand, waarvan twee auto’s met een vals
kenteken. De oorzaak daarvan is in onderzoek en tips zijn welkom.
- Bureau Loosduinen is vanaf zaterdag 23 maart in de nacht gesloten en wordt er gewerkt
vanuit bureau Scheveningen. De noodhulp Loosduinen wordt aangestuurd door bureau Segbroek.
- Binnenkort vindt een afslanking van het aantal fte’s in bureau Loosduinen plaats, omdat
drie wijkagenten vertrekken. Zij worden niet vervangen. De herverdeling van de wijkagenten wordt nader besproken.
Mededelingen Fietsersbond
- Wachten is op antwoord van wethouder Van Asten op het verzoek om de busbuffer van
buslijn 23 tevens aan te wijzen als in- en uitstaphalte
- Herinrichting Escamplaan is nog niet bekend.
Mededelingen Ondernemers
De nieuwe voorzitter van ZKB (bedrijventerrein Zichtenburg) is uitgenodigd voor het DB,
naar aanleiding waarvan de intentie is uitgesproken dat hij als agenda-lid zou kunnen gaan
deelnemen aan de CL (2x per jaar- 1x in het DB en 1x in de CL).
De ondernemerszetel is nog vacant en dient bij voorkeur te worden ingevuld door een ondernemer vanuit het winkelcentrum Loosduinen of vanuit het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein.
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Rondvraag
- Voor de herinrichting Wings-terrein heeft de gemeente inmiddels totaal € 500.000 budget
toegekend, waarvan 180.000 euro voor de herinrichting van de openbare ruimte.
- Binnen de bewonersorganisatie Kraayenstein is discussie gaande over de door de gemeente
bepaalde wijkgrenzen. De wijk Kraayenstein heeft daarbij als grens de Lozerlaan toebedeeld gekregen. Het aantal inwoners (behorende bij de Bok) daalt dan tot onder de 2.000.
De voorzitter geeft aan dat de CL nader in gesprek gaat met de gemeente over de wijkgrenzen van de bewonersorganisaties en wijkberaden. Op verzoek zal een plattegrond met de
wijkgrenzen aan de wijkorganisaties worden gestuurd. Op grond daarvan kan vervolgens
worden bepaald welke inwoners door de diverse bewonersorganisaties en wijkberaden worden bediend.
- De Kom Loosduinen heeft in samenwerking met een stagiaire van Vóór Welzijn contact
gezocht met scholen (Ds. W.E. den Hertogschool en Maris College) om onder meer te bezien of in samenwerking met de buurt activiteiten en - daar waar nodig - ondersteuning
georganiseerd kan worden voor ouderen en jongeren in de wijk.
- De wens wordt uitgesproken om de uitvoeringsplannen nader te bespreken, omdat er onbekende uitvoeringszaken in staan. Dhr. Van Lonkhuyzen geeft aan dit bij hem kenbaar te
maken, waarna hij e.e.a. kan toelichten.
- Bewonersorganisatie Houtwijk zou graag beschikken over een update van de invulling van
het Connexxion terrein en zou graag willen vernemen wanneer de eigenaar van het Azivo
terrein een presentatie houdt in de Welstandscommissie..
- De winnaars voor extra buurtbudget worden binnenkort door de gemeente, in haar jaarvergadering , bekend gemaakt. Vanuit Houtwijk zijn plannen ingediend.
- De bewonersorganisatie Notenbuurt is officieel benoemd en gaat met een aantal zaken
voortvarend aan de slag, zoals: overleg met Staedion over de woningen in de wijk, die in
aanmerking komen voor renovatie. Tevens is er goed contact met bewoners van de Harvest
en wordt er in de wijk gepeild of er animo is om deel te nemen aan het buurtpreventieteam.
Voorts zal in samenwerking met de Buurtkamer een wijkkrant worden opgezet en is op 13
maart jl. in aanwezigheid van stadsdeelwethouder Rachid Guernaoui de AED officieel geopend. De voorzitter wenst de nieuwe bewonersorganisatie Notenbuurt veel succes.
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28 mei 2019
De voorzitter heet welkom de vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, dhr. Snijders,
businessunit manager en dhr. Plattel, projectmanager Energietransitie. Beide heren vervangen
de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, mw. Liesbeth van Tongeren.
Presentatie inzake Duurzaamheid en Energietransitie
Samenvatting presentatie
Het is de missie van de gemeente Den Haag om samen met de inwoners van de stad, de opwarming van de aarde tegen te gaan, door de uitstoot van CO2 te verlagen, het gebruik van aardgas
af te bouwen en over te gaan tot het gebruik van schone energie.
Duurzame maatregelen in dat kader zijn:
a. geothermie (genereren van warmte uit de aarde),
b. gebruik van restwarmte uit de stad Rotterdam,
c. over te gaan tot ‘all electric’ en
d. afbouw van het aardgasverbruik.
De gemeente Den Haag maakt met de energietransitie een start in tien ‘groene wijken’ door
middel van verkenningen, de ontwikkeling van een wijkenergieplan en de uitvoering (energietransitie).
Aan de Goudsbloemlaan is een pop-up-store ‘Hou van je huis’ gevestigd, waar informatie verkregen kan worden over duurzaamheidsmaatregelen en subsidieregelingen. Hierover is ook nadere informatie te vinden op de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl
Opmerkingen / vragen
- Op welke locaties komen bronnen (15) om warmte uit de aarde te genereren (geothermie)?
Dit is nog niet bekend omdat het locatieonderzoek een ingewikkeld proces is en derhalve
nog gaande is.
- Eigenaren van woningen kunnen zelf beslissen welke duurzaamheidsmaatregelen zij willen
nemen en tegen welke kosten. Huurders daarentegen worden geconfronteerd met een fikse
huurverhoging vanwege plaatsing van duurzaamheidsmaatregelen (b.v. voor dubbel glas 60
euro per maand). Veel huurders kunnen een dergelijke huurverhoging niet betalen? De gemeente onderzoekt deze lastendruk, bijv.verlaging van de energierekening.
- Restwarmte vanuit de stad Rotterdam? Dit is afkomstig van de industrie. Vanaf het Botlekgebied wordt een leiding naar Den Haag aangelegd via Schiedam en Delft. Het betreft hier
een klimaatvriendelijke maatregel, omdat de energie, die gepaard gaat met de industrie in
Rotterdam restwarmte oplevert, nu oplevert, nu verloren gaat.
- Zijn er wijken/straten in Den Haag die informatie hebben gebundeld over de duurzaamheidsmaatregelen welke reeds door de bewoners zijn genomen? Bij de gemeente is bekend
dat door de Vruchtenbuurt en in het Statenkwartier door de bewoners maatregelen op het
gebied van duurzaamheid zijn genomen en dat in het bijzonder de Vogelwijk over veel
kennis beschikt: www.vogelwijkenergiek.nl.
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-

-

-

-

In hoeverre is het verstandig om vooruitlopend op de energietransitie, geïnitieerd door de
gemeente Den Haag, zelf nog geen maatregelen te nemen en dus eerst af te wachten welke
maatregelen de gemeente gaat nemen? Energietransitie is een lang en ingewikkeld proces,
dat gefaseerd wordt uitgevoerd. Ook wordt nog onderzocht op welke locatie de energietransitie van start kan gaan. In sommige wijken zal deze nog lang op zich laten wachten. Het is
aan de bewoners of zij hierop al dan niet willen wachten.
Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Mogelijkheden zijn er, bijv. om een start te maken met
het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en voor de organisatie daarvan kent de gemeente
ook subsidie toe (5.000 euro). Informatie staat op de gemeentesite.
Hoe realistisch is de voorgenomen energietransitie in relatie tot de enorme groei van de stad
Den Haag? Dit staat de energietransitie niet in de weg. Per juli 2018 zijn alle bouwvergunningen verstrekt onder de voorwaarde ‘aardgas vrij bouwen’. Aangaande vergunningen
welke vóór juli 2018 zijn afgegeven, tracht de gemeente de ontwikkelaar te bewegen om
aardgas vrij te bouwen.
Kan in bepaalde wijken het energietransitie proces worden versneld? Als bewoners gemotiveerd zijn en mee willen denken over de maatregelen in hun wijk, komt dit het algehele
proces ten goede.

Mededelingen:
- Conform traditie zijn op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht op de begraafplaats Ockenburgh (Westduin) en bij De Naald.
- Een hard-copy van het jaarverslag zal uitgaan aan alle politieke partijen, de wijkbesturen en
relaties/vrienden. Ook gaat het verslag digitaal uit en komt op de site.
- Het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de Bewonersorganisatie Notenbuurt is
ontvangen en daarmee is opnieuw onze zesde wijk officieel toegetreden tot de CL. De voorzitter heet de BO Notenbuurt van harte welkom bij de CL.
- De herinrichting Loosduinse Hoofdplein en de omgeving daarvan is onderdeel van het coalitieakkoord en naar aanleiding daarvan wordt o.a. aandacht besteed aan de Loosduinse
Markt. Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd, waarna een werkgroep zal worden
geformeerd.
- Bewoners van Waldeck Noord hebben via een brief van de gemeente vernomen dat de proef
met het verder scheiden van afval niet wordt voortgezet.
Communicatie CL
Bij de vergaderstukken is – mede in relatie tot de opheffing van de Loosduinse Courant - een
memo gevoegd over de communicatie van de CL en de vraag op welke wijze de naamgeving
van de CL kan worden verbeterd. Eerder was al verzocht om eenmaal per kwartaal ruimte in de
wijkbladen vrij te maken voor een update van de CL. Andere ideeën zijn welkom.
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Aanvullingen op vorenstaand memo inzake de communicatie
- Overleg met de wethouder over het toekennen van projectsubsidie ten behoeve van het uitbrengen van een blad van de CL en/of een CL-nieuwsbrief.
- Publiceren van CL-informatie op de cultuurpagina van de Posthoorn (vergaderdata CL, WB,
ROV) en daarbij in overleg met de Posthoorn over het uitbrengen van een eigen Loosduinse/CL-pagina (wat de kosten daarvan zijn e.d.).
- In overweging nemen om de redacties van de zes wijkorganisaties samen te voegen en gezamenlijk per kwartaal een blad uit te brengen (is reeds eerder besproken, maar vooralsnog
afgewezen).
- Digitale versies van de wijkbladen opnemen op de website CL. Momenteel is de CL nog op
zoek naar een webmaster, deze kan dan de website actualiseren en verder bijwerken.
- Communiceren via Facebook heeft niet de voorkeur, omdat dit teveel werk met zich gaat
meebrengen omdat alle reacties verwerkt/gelezen moeten worden e.d.
- Kraayenstein heeft contact gelegd met de communicatieafdeling van het Mariscollege en
krijgt ondersteuning van studenten bij het maken van een website e.d.
De ideeën worden besproken en de uitkomst daarvan zal worden gedeeld met de CL.
Nieuws uit WB/ROV vergaderingen:
Welzijn en Beheer
- Introductie van de zeer actieve Kinderraad Houtwijk, waarbij e.e.a. is toegelicht over de
activiteiten.
- Presentatie en toelichting van Stek: over onder meer het aanbod van cursussen en een mooi
project dat in gang is gezet met als doel jonge moeders te koppelen aan medewerkers van
Middin (maatjes worden).
- Presentatie over de Sociale Supermarkt. Mensen, die in aanmerking komen voor de Voedselbank, kunnen in de Sociale Supermarkt (rijdt in bussen conform de SRV) zelf boodschappen uitzoeken tegen een bepaald bedrag. Ook biedt de Sociale Supermarkt daar waar nodig
hulp (soort coachende rol bij vragen over b.v. financiën, schulden).
- Presentatie van twee uitvaartzorgmedewerkers over de kosten van een uitvaart, de polissen
en diverse opties (polis in natura, de dekking e.d.).
- Tevens zijn in het WB zorgen gedeeld over de opheffing van de Loosduinse Courant en is
gesproken over het project van Stek: Samen koken/Samen eten.
Ruimtelijke Ordening en Verkeer
- Presentatie van het Vervoersplan 2019-2020; hierbij zijn aandachtspunten opgesteld. Deze
zijn verwoord in een brief van de CL, gericht aan de leden van de werkbespreking van de
raadscommissie c.q. alle politieke partijen.
- De opmerkingen hebben betrekking op buslijn 23 (herstel oorspronkelijke route en tot het
moment dat dit niet is gerealiseerd de bus-buffer aan het De Savornin Lohmanplein aanwijzen als in- en uitstaphalte passagiers);
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- Buslijn 24 (wens: frequenter rijden na 20.00 uur) en ontsluiting Vroondaal met OV.
- In de projectgroep ROV is afgesproken, dat de wijkberaden en bewonersorganisaties de statuten aanleveren bij het secretariaat CL, opdat aan de hand daarvan de werkgebieden en
wijkgrenzen bepaald kunnen worden.
- In de ROV is tevens gesproken over de invulling van het Connexxion terrein in relatie tot de
Haagweg 1-28 en het Azivo-gebouw.
Mededelingen Stadsdeel
- Dhr. Benthem heeft zijn functie als directeur stadsdeelkantoor Loosduinen neergelegd en is
inmiddels werkzaam in het stadsdeel Escamp. Dhr. Van Lonkhuyzen treedt op als plaatsvervanger van dhr. Benthem tot het moment dat een nieuwe directeur is aangesteld.
- Voorts brengt het stadsdeelkantoor met ingang van medio juni 2019 een eigen blad/krantje
uit, gevuld met belangrijke boodschappen/nieuws.
- De Haagse Welzijnsorganisaties zijn door het stadsdeelkantoor geïnformeerd over de hoogte
van het budget c.q. het aantal uren dat zij dit jaar aan welzijn kunnen besteden. De hoogte
van het budget is gelijk aan het budget 2018.
Mededelingen Politie
- Cijfers 2019 – update: De cijfers van inbraken in woningen en de vakantieverblijven/tenten
op het Kijkduinpark laten een schrikbarende stijging zien (bijna verdubbeld).
Met dhr. Koenders van het Kijkduinpark zijn afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen, teneinde de inbraken terug te dringen.
- Twee handhavers worden in de zomermaanden gelieerd aan het gebied rond de zandmotor.
- Inmiddels worden ook meer studenten van de politieopleiding ingezet. Dit vergt extra tijd
qua begeleiding, maar brengt wel het voordeel met zich mee dat er meer agenten op straat
werkzaam en zichtbaar zijn.
- Is de groei van het aantal inwoners van Loosduinen van invloed op de capaciteit, die door
de politie wordt ingezet? De verhouding tussen het aantal inwoners en de inzet van wijkagenten is bepaald op 1 wijkagent op 5.000 inwoners. Politiebureau Loosduinen zit daar qua
inzet van capaciteit nog boven.
- De bezetting van een politiebureau wordt eenmaal per 4 jaar gemeten op basis van de cijfers
aanpak, inzet, aanrijtijden. De aanrijtijden in het stadsdeel Loosduinen worden nog steeds
gehaald, mede doordat nauw wordt samengewerkt met Segbroek (noodhulp in de nacht),
Overbosch en Scheveningen.
- Het aantal bezoekers dat jaarlijks wordt verwacht in Kijkduin-Bad is ruim twee miljoen. Dit
vraagt niet om meer inzet van de politie. Speciaal voor de kuststrook Den Haag zijn 37 politieagenten inzetbaar op mooie zomerdagen c.q. op drukke stranddagen. Bij slecht weer zijn
ze werkzaam in de wijk. Daarbij krijgt de politie ook nog hulp van burgers, via de BIT’s,
vrijwilligers en whatsapp groepen.
- Dat het bureau Loosduinen ’s nachts is gesloten is het gevolg van een reorganisatiebesluit.
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Mededelingen Fietsersbond
- De wegbeheerder zal extra aandacht besteden aan het aantal fietsers dat Kijkduin-Bad op
drukke zomerdagen zal bezoeken, de situatie dat de Bicyclette is opgeheven en het in Kijkduin-Bad aan fietsenstallingen ontbreekt.
- Binnenkort vindt een debat inzake de verkeersveiligheid Vroondaal/Madesteinweg plaats,
waarbij onder meer aandacht zal worden besteed aan het Vervoersplan en naar verwachting
ook de namens de CL/projectgroep ROV ingebrachte punten.
- Ten aanzien daarvan refereert dhr. Bianchi aan een aandachtspunt, zijnde de schaalsprong
openbaar vervoer in 2040. Het is in dat kader de intentie de verbinding van het openbaar
vervoer richting Leyenburg c.q. het ziekenhuis te verbeteren, door verlenging van de tramtunnel. Voor Loosduinen is dat een aandachtspunt, in de zin van dat ervoor gewaakt moet
worden dat dit plan tram 2 gaat ondermijnen.
Mededelingen Ondernemers
De nieuwe voorzitter van ZKD (bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) is
op bezoek geweest bij het DB en hij heeft een goed verhaal gehouden over de intentie van ZKD
om het voortouw te nemen bij de energietransitie. De voorzitter ZKD is tevens uitgenodigd om
hierover e.e.a. toe te lichten in een vergadering van de CL .Tevens is hij bereid om in bijv. het
voorjaar en najaar de CL-vergaderingen bij te wonen.
Rondvraag
- Wings-terrein, onderdeel van de grondruil Wateringse Veld/ADS-velden. Er is een brief aan
wethouder Revis geschreven vanuit BWK inzake deze grondruil, waarin aandacht wordt gevraagd voor de situatie, dat de verhouding tussen de groeiende bevolking in Loosduinen en
het aantal sportvelden en groen onevenredig is.
In aanvulling op het vorenstaande deelt de voorzitter mee, dat de Hockeyclub HDS bezig is
om samen met wethouder De Mos te bezien of compensatie mogelijk is van het groen en de
sportvelden, die verloren zijn gegaan in Loosduinen, Kijkduin-Binnen, Madestein. De totale
ontwikkeling wordt daarbij in ogenschouw genomen.
- Definitief is besloten dat Storks op de huidige locatie Schapenatjesduin mag blijven.
- In het kader van het aantal sporthallen in Loosduinen deelt de voorzitter mee, dat de sporthal
Ockenburgh is verouderd en dat wethouder De Mos een aantal ideeën heeft gelanceerd met
betrekking tot de toekomst van de sportvoorzieningen in Loosduinen.
- De wethouder overweegt om sporthal Ockenburgh te vervangen door een grotere sporthal
(anderhalf maal zo groot). Deze grote sporthal zou wellicht kunnen worden ontwikkeld op
de C2 locatie achter het benzinestation aan de Ockenburghstraat. Dit betekent wel, dat het
parkeerterrein wordt opgeofferd en dat is gezien de parkeerdruk, niet echt wenselijk.
De overweging om een sporthal van grotere omvang te realiseren is ook gerelateerd aan de
turnhal, die goed functioneert, maar mogelijk wordt opgeheven omdat de vergunning van
tijdelijke aard is. Kortom, rondom het thema voorzieningen/ sporthallen Loosduinen spelen
veel vraagstukken.
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- Aan de hand van een model kan gemeten worden of het aantal voorzieningen volgens de
norm staat in verhouding met het aantal inwoners. De voorzitter stelt dat het model nogmaals
gebruikt kan worden om e.e.a. te objectiveren. Dit zal nader besproken worden in het DB.
Het model zal daartoe aan de CL worden gestuurd.
- Het eenrichtingsverkeer bij Dekkershoek leidt tot ongewenste situaties, omdat vrachtauto’s
geen bocht kunnen maken. Het bestuur van het ZKD bedrijventerrein dient dit punt op te
pakken, aldus de wegbeheerder.
- De Peperbus in de Loosduinse Hoofdstraat blijft behouden.
2 juli 2019
Bezoek wethoudermw. Parbhudayal
Wethouder Parbhudayal is wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en ook waarnemend stadsdeelwethouder voor Loosduinen.
Alvorens wordt overgegaan tot de behandeling van de opgestuurde
vragen, blikt de voorzitter terug op de oprichting van de CL, per 1
juli 1923: In 1923 heeft de stad Den Haag Loosduinen toebedeeld
aan haar stadsgrenzen. Door de burger van Loosduinen is in dat kader
inspraak bedongen, daar waar het betreft het gemeentelijk beleid dat
Loosduinen raakt en vanuit die gedachte is de CL – nu 96 jaar geleden – opgericht.
De wethouder geeft aan, dat zij tevens als stadsdeelwethouder betrokken is bij het stadsdeel
Leidschenveen - Ypenburg en vanuit die functie veel het gesprek aangaat met bewonersorganisaties.
De vergadering van de CL zou zij graag willen benutten voor de inventarisatie van zaken, welke
aandacht behoeven op het gebied van Jeugd, Zorg en Volksgezondheid.
In reactie hierop refereert de voorzitter aan de stellingname ‘uw zorg is onze zorg’ welke door
de gemeente vaak wordt uitgedragen. Daarbij doet de vraag zich voor, hoe deze stellingname
zich verhoudt tot het feit dat de gemeente bezuinigingen doorvoert, terwijl er juist een toename
is van de zorgvraag.
Ten aanzien van de bezuinigingen op de zorg wordt door de wethouder uitgelegd, dat het coalitieakkoord een lichte herstructureringsopgave op het gebied van Welzijn bevat. Op deze herstructureringsopgave c.q. bezuiniging na, is het coalitieakkoord vrij stabiel. Daarbij dient in
ogenschouw te worden genomen, dat de gemeente nog steeds kampt met de gevolgen van de
decentralisatie van zorgtaken in 2015. In het kader daarvan zijn bezuinigingen doorgevoerd met
als gevolg dat dezelfde taken dienen te worden uitgevoerd, met minder geld.
Tegelijkertijd kampt de gemeente met een groeiende zorgvraag vanwege de vergrijzing, maar
ook vanwege de groeiende groep jongeren die een beroep doet op de jeugdhulpverlening.
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Vanuit de overheid is voor deze groep een miljard euro extra voor jeugdhulpverlening beschikbaar gesteld, waarvan 37 miljoen euro is toebedeeld aan de gemeente Den Haag te verdelen
over drie tranches/jaren.
In het kader van het gegeven dat de gemeente Den Haag een grote groei van de stad nastreeft,
vraagt de voorzitter zich af, hoe dat zich verhoudt tot de nu al krappe begroting van de zorg, de
groeiende groep senioren en het beroep dat wordt gedaan op de zorg.
De wethouder stelt dat de groei van de stad Den Haag enerzijds inspanningen vraagt op het
gebied van het op orde houden van de voorzieningen, de infrastructuur, het openbaar vervoer
en dergelijke. Anderzijds genereert deze groei meer inkomen voor de gemeentekas van Den
Haag, omdat meer burgers gemeentebelastingen betalen. Het huidige Coalitieakkoord is vier
jaar van kracht en na deze periode staat de gemeente opnieuw voor de uitdaging om de verdiencapaciteit van de stad zo goed als mogelijk te benutten.
In reactie op het op orde houden van de infrastructuur en het openbaar vervoer refereert de
voorzitter aan het bezoek van wethouder van Asten aan de CL, waarbij diverse zaken over de
mobiliteit en het openbaar vervoer zijn besproken. Het is een gegeven dat wordt nagestreefd
dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun eigen leven
houden. Daarbij is tevens van belang, dat zij zich goed kunnen verplaatsen met het openbaar
vervoer via tram- en buslijnen.
Aan wethouder Van Asten is kenbaar gemaakt, dat dit haaks staat op de recent doorgevoerde
wijziging dat buslijn 23 in het winterseizoen niet meer doorrijdt tot Kijkduin. De eindehalte is
gedurende die periode bepaald aan het Colijnplein.
De bewoners van Bohemen, een vergrijzende wijk, zijn hiervan de dupe, omdat buslijn 23 ook
vaak wordt gebruikt om naar het Haga-ziekenhuis te reizen.
De wethouder heeft begrip voor deze zorg, maar stelt dat senioren en/of hulpbehoevenden, indien zij minder zelfredzaam zijn, een beroep kunnen doen op het WMO-vervoer. Indien zij wel
zelfredzaam zijn, kan gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. Wethouder Van Asten buigt zich echter wel over de vraag, op welke wijze zo goed als mogelijk tegemoet kan
worden gekomen aan de behoefte van de burgers, daar waar het betreft de bereikbaarheid van
het openbaar vervoer en wat te doen met de zgn. ‘laatste km’s’. Dit blijft helaas ‘wikken en
wegen’ omdat ook de discussie speelt dat haltes van bepaalde bus- en tramlijnen minder worden
gebruikt en dat leidt vervolgens weer tot bezuinigingen.
De voorzitter refereert vervolgens aan de kwestie ‘verwarde personen in Loosduinen’ waar de
CL al veel aandacht aan heeft besteed. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan toegezegd,
dat ten behoeve van de aanpak van de problemen omtrent verwarde personen een werkgroep
zou worden ingericht waarbij ook de CL betrokken zou worden.
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Door dhr. Benthem wordt aangegeven, dat in samenwerking met de winkeliers, Voor Welzijn,
Parnassia en buurtcoaches een pilot is geïnitieerd voor de aanpak van verwarde personen op en
rondom het Loosduinse Hoofdplein. Deze pilot heeft in de maand februari 2019 plaatsgevonden
en er is een evaluatie gemaakt welke zo goed als afgerond is.
De evaluatie, welke nog wordt gedeeld met de projectgroep Welzijn en Beheer, geeft aan dat
het belangrijk is dat verwarde personen een goede bestemming krijgen en dat dient te worden
onderzocht op welke wijze er vanuit de samenleving een goede signaalfunctie kan worden geinitieerd. Dit laatste is van belang, omdat de meldingen over verwarde personen zeer beperkt
zijn.
De voorzitter deelt in reactie op dit laatste mee, dat de ervaring leert dat de burger ook vaak
gedemotiveerd is om zaken te melden, omdat de gedachte leeft dat de melding toch niet wordt
opgepakt. De heer Benthem stelt dat deze gedachte niet terecht is, omdat burgers die een zaak
hebben gemeld, ook worden gebeld over de follow-up van de melding.
De voorzitter merkt op dat in Loosduinen ook sprake is van een uitwaaiering van overlast van
verwarde personen, criminaliteit e.d. De vraag luidt of dit ook wordt aangepakt.
Door de wethouder wordt aangegeven, dat overlast een breed begrip is. Er kan sprake zijn van
verwarde personen, maar ook van alcoholmisbruik, woonoverlast e.d. Door de burgemeester is
derhalve in de stad een pilot overlast uitgerold, waaruit onder meer blijkt dat vaak niet bekend
is waar men terecht kan met meldingen van overlast, bij de politie of bij de gemeente. Tevens
blijkt dat mensen, die begeleid wonen, intensiever begeleid moeten worden. Aan de hand van
de evaluatie van de pilot zal in ieder geval nog worden bepaald welke items bij welke stadsdeelwethouder thuishoren, waar aandacht aan dient te worden besteed e.d.
De evaluatie voor wat betreft het stadsdeel Loosduinen zal worden gedeeld met wethouder
Guernaoui en vervolgens ook met de CL/werkgroep Welzijn en Beheer.
In antwoord op een vraag van de voorzitter over de groeiende jeugdzorg en de verdeling van
het budget deelt de wethouder mee, dat zij graag van de welzijnsorganisaties in Loosduinen en
de CL zou willen vernemen, waar in het bijzonder aandacht aan moet worden besteed.
Het College heeft in ieder geval extra budget uitgetrokken voor preventie en er wordt in dat
kader ook veel samengewerkt met scholen.
Helaas is er sprake van een groei van de jeugdhulpverlening, vanwege problemen omtrent armoede, scheidingen, mishandeling e.d.
Er wordt gerefereerd aan de bezuinigingen uit het Coalitieakkoord van 8 miljoen euro op Welzijn, welke in 3 jaar tijd moeten worden doorgevoerd. Dit roept de vraag op hoe deze bezuinigingen zich verhouden tot het gegeven dat de groep burgers, die een beroep doet op Welzijn,
groeit.

Jaarverslag 2019 Commissie Loosduinen

-21-

Door de wethouder wordt uitgelegd, dat is geconstateerd dat de tarifering van de verschillende
welzijnsorganisaties enorm verschillend is. Deze tarifering is derhalve door de gemeente daar
waar nodig bijgesteld, met als resultaat dat per 2019 de welzijnsorganisaties allemaal hetzelfde
tarief vergoed krijgen. Dit betekent ook dat er ten opzichte van voorgaande jaren sprake is van
een surplus op het tarief en met dat surplus kan extra dienstverlening worden geboden.
Tegenover de bezuinigingen in het coalitieakkoord staat ook, dat een bedrag van 2,5 miljoen
euro is uitgetrokken voor kleinschalige welzijnsinitiatieven.
Ook heeft de wethouder een nota bij de gemeenteraad ingebracht om dit jaar en volgend jaar
een paar miljoen extra uit te trekken ten behoeve van de inzet van grote welzijnsorganisaties
(in Loosduinen Voor Welzijn) en onderdelen daarvan. De nota is openbaar.
De wethouder zou na de zomervakantie graag bepaalde initiatieven op het gebied van Welzijn
bespreken met de vrijwilligersorganisaties en de experts op het gebied van Welzijn.
Onder verwijzing naar de locaties waar de welzijnsorganisaties werkzaam zijn wordt opgemerkt, dat het gerucht gaat, dat er locaties gaan verdwijnen.
De wethouder antwoordt dat per stadsdeel geïnventariseerd wordt hoeveel panden in gebruik
zijn en of deze optimaal kunnen worden benut. Indien de inventarisatie leidt tot het vrijvallen
van panden, dan wordt bezien of deze door een andere organisatie kunnen worden benut. Het
gaat hierbij dus over het zo efficiënt mogelijk omgaan met vastgoed.
Er wordt gesproken over de onlangs georganiseerde Diabetes Challenge. Kan dit soort sportevenementen ook georganiseerd worden in het kader van andere chronische ziektes (b.v. via
het Astmafonds)? De wethouder acht dit een goede suggestie en neemt dit als vraagstuk mee.
Er wordt aandacht gevraagd voor de verpaupering van Loosduinen. Helaas is een belangrijke
oorzaak daarvan dat groepen verslaafden, bij elkaar, in woningen – meestal van Staedion –
worden gehuisvest. Het gevolg daarvan is, dat er een enclave ontstaat waar veel wordt gedeald
en met drugs wordt gerommeld. De wijkagent is hiervan op de hoogte, maar zijn antwoord luidt
‘wat moeten wij hieraan doen?’. Het verzoek is om mensen met een bepaalde problematiek
gespreid te huisvesten. De vraag die zich daarbij voordoet is echter, wie daarover de regie heeft.
De wethouder antwoordt dat hierbij een combinatie van factoren een rol speelt, zoals dat deze
mensen ergens gehuisvest moeten worden, wat op dat gebied haalbaar is en hoe zij worden
begeleid (toezicht).
Er wordt medegedeeld dat in de buurt waar de problematiek in Loosduinen speelt, een pilot
wordt gestart waarbij ook Parnassia is betrokken. Bij de aanpak van de overlast, die wordt veroorzaakt door verslaafden, speelt ook vaak psychische eenzaamheid een rol. De Kom Loosduinen buigt zich ook over de aanpak van eenzaamheid en organiseert in dat kader met behulp van
fonds 1818 en de winkeliers een samenzijn met kerst. De wethouder geeft aan dat ook via het
platform eerste hulp bij eenzaamheid budget beschikbaar is voor de aanpak van eenzaamheid.
In reactie op het vorenstaande wordt onder de aandacht gebracht dat de Notenbuurt met overlast
kampt van verslaafden. Ook in de Notenbuurt worden verslaafden en mensen met problemen
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geclusterd in woningen geplaatst, met als gevolg dat er op straat overlast is van dealen, verslaafden e.d. en andere mensen uit de buurt bang zijn op straat.
De aanpak van deze overlast wordt onder meer besproken in de Buurtkamer, waarbij ook de
wijkagent betrokken dient te zijn. De wijkagent is echter vaak afwezig.
Ook wordt blauw (politie) op straat node gemist. Indien de politie meer zichtbaar zou zijn, dan
zou men ook eerder iets kunnen melden.
Tevens wordt aangegeven, dat de Buurtkamer in de Notenbuurt veelal wordt bezocht door ouderen. Er gebeurt vrij weinig voor de jeugd in de Buurtkamer en dat kan naar het oordeel van
de bewonersorganisatie Notenbuurt beter.
De wethouder antwoordt dat het hier ook een item betreft dat besproken kan worden in het
overleg dat in het najaar wordt belegd met de vrijwilligersorganisaties en experts.
In aanvulling op de opmerking van de voorzitter over het inkorten van de route van buslijn 23
in de winterperiode, wordt in herinnering gebracht, dat wethouder Van Asten nog dient te reageren op het verzoek van de CL om de busbuffer aan het De Savornin Lohmanplein aan te
wijzen als in- en uitstaphalte (staat op de actielijst).
Tevens wordt onder de aandacht gebracht, dat bij het realiseren van fietsvoorzieningen geen
en/of nog te weinig rekening wordt gehouden met de stalling van Scootmobielen.
De wethouder dankt de CL voor de interessante gedachtewisseling over veel vraagstukken
rondom de thema’s zorg en welzijn. Zoals reeds gesteld, zal in het najaar het overleg (zgn.
Haagse Tafel) van start gaan waarbij nader gesproken zal worden over de items overlast, jeugdhulpverlening en andere zaken die aandacht behoeven.
De voorzitter dankt de wethouder voor haar aanwezigheid.

Bezoek dhr. R. Allaoui, mw. F. de Hoop en mw. K. Hofkers van de gemeente; dhr. Pde Groot,
Schouten; dhr. K. de Wilde en B. Molijn, beiden van Parnassia; dhr. T. Bullens, Vollmer &
Partners; mw. A (Andrea) Stevers en mw. A. (Annette) Stevers, beiden Geste Groep;
dhr. S. Jansen, KOW Architecten; dhr. D. Hofman van Bos Hofman Architectencombinatie.
Uitleg lopende projecten
Door dhr. Allaoui wordt toegelicht, dat eind 2018 in de vergadering over de ruimtelijke verkenning Loosduinen is afgesproken dat deze verkenning als richtlijn zou dienen voor initiatiefnemers van projecten. Inmiddels zijn enkele initiatieven ontwikkeld welke door de initiatiefnemers op hoofdlijnen worden toegelicht.
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Landgoed Rosenburg – Parnassia: presentatie structuurvisie door de heren De Wilde en Molijn
Het landgoed Rosenburg, in gebruik bij Parnassia, is gevestigd aan de Alberdastraat. Het landhuis van landgoed Rosenburg is behouden gebleven en in de aangepaste structuurvisie komt het
landhuis meer tot zijn recht door de realisatie van zichtlijnen richting het landhuis. Gezien de
situatie, dat 20% van de GGZ-zorg is wegbezuinigd luidt de structuurvisie om op het Parnassiaterrein een mix van zorg- en maatschappelijke woningen te ontwikkelen, (9 lagen hoogste gebouw). Een bestemmingsplanwijziging is daartoe noodzakelijk. Voorts zal voorzichtig worden
omgegaan met het landschap en de mooie bomen op het terrein.
Planning: in september 2019 is het Plan Uitvoeringskader (PUK) gereed en in december dient
het definitieve plan gereed te zijn. Naar verwachting kan in 2020 worden gestart met de bouw
van 125 appartementen.
Vragen/opmerkingen:
In antwoord op een vraag van BWK deelt dhr. De Wilde mee, dat de keuze om woningen met
meerdere lagen te realiseren is gerelateerd aan de wens om het landgoed (mooie bomen en
groen) zoveel mogelijk te behouden. Voorts bieden de nieuwe woningen ook meer mogelijkheden op het gebied van de huisvesting van verwarde personen c.q. de doelgroep.
In antwoord op een vraag over de bouwhoogte deelt dhr. De Wilde mee, dat op de hoek van het
terrein het gebouw wordt ontwikkeld van negen lagen, richting landhuis zijn de gebouwen lager
(vier lagen).
Gezien de gevorderde tijd, stelt de voorzitter voor om verdere vragen via de mail te stellen aan
dhr. R. Allaoui en/of mw. De Hoop, waarna hij zal zorgdragen dat deze worden beantwoord.
St. Jansklooster, De Geste Groep, presentatie mw. A. Stevers
Het St. Jansklooster is gevestigd aan de Treublaan. De Geste Groep heeft het klooster in 2017
aangekocht. Het Plan uitwerkingskader (PUK) luidt om het klooster te slopen, maar in de huidige vorm terug te bouwen en daarin een combinatie van doelgroepen te huisvesten (zorg, starters, ouderen). Het nieuwbouwplan (70 appartementen) is duurzaam (energie neutraal en gasloos, vogelkasten in de gevel) en wordt voorzien van een glazen ruimte welke uitkijkt op de
kloostertuin. De planning luidt dat het PUK is afgerond in september/oktober 2019, waarna de
bouwaanvraag kan worden ingediend (1e kwartaal 2020).
Vragen/opmerkingen:
In antwoord op een vraag deelt dhr. Jansen van KOW Architecten mee dat het pand qua bouwhoogte niet wijzigt.
In antwoord op een vraag deelt dhr. Jansen mee, dat zowel de woningen, als de parkeergarage,
geschikt zijn voor mensen met een beperking. De parkeergarage kan ook worden benut door
bewoners, die gebruik maken van een hoge mindervaliden bus. Wat betreft de bewoners met
een indicatie, wordt uitgegaan van zorgindicatie 3.
Overige vragen kunnen via de mail worden gesteld aan dhr. Allaoui en/of mw. De Hoop.
Tuincentrum Hanenburg, Schouten, presentatie dhr. P. de Groot Schouten
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Het plan Tuincentrum Hanenburg van Schouten bevindt zich momenteel eveneens in de PUKprocedure. Het plan luidt om op het terrein van Hanenburg woningbouw te ontwikkelen en een
bestemmings-planwijziging is daartoe noodzakelijk. Het parkeren wordt ondergronds gerealiseerd. Op het terrein worden zowel grondgebonden woningen, als appartementen ontwikkeld.
In stedenbouwkundige zin wordt ervoor zorggedragen dat het aantal bouwlagen van de nieuwbouw niet hoger wordt en/of in ieder geval gelijk zal zijn aan de reeds aanwezige woningen aan
de achterzijde van de locatie. Een bezonningsstudie zal nog plaatsvinden (onderdeel van de
bouwvergunning). Tevens wordt voor de omwonenden nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. Overige vragen kunnen via de mail worden gesteld aan dhr. Allaoui en/of mw. De
Hoop.
De voorzitter dankt de initiatiefnemers voor de presentatie van de lopende projecten.
Mededelingen
- CL, Jaarverslag 2018: het jaarverslag wordt volgend jaar voorzien van een index.
- Dhr. R. Meesters is benoemd tot lid van het DB van de CL en zal de functie van secretaris
op zich nemen. De vacature in het DB van penningmeester is nog vacant.
- Wijkgrenzen – aanleveren statuten: voor zover de statuten nog niet zijn aangeleverd luidt het
verzoek deze aan te leveren bij het CL-secretariaat.
- Per 1 juli 2019 is de Kunstkamer door een aantal verenigde kunstenaars binnen Loosduinen
opgericht en zij zijn met behulp van de CL op zoek naar een nieuwe betaalbare ruimte.
- In overleg met de gemeente wordt gewerkt aan een overzicht van stadsdeelkantoren, inclusief openingstijden e.d. Tevens zijn er enkele ontwikkelingen gaande, zoals dat in het pand
aan de overzijde van de bibliotheek Jeugd en Gezin zal worden gevestigd.
Nieuws uit WB- en ROV vergaderingen
Welzijn en Beheer
- Presentatie Helpdesk Geldzaken: met de helpdesk kan contact worden gelegd bij schuldproblematiek, maar ook kan er hulp worden geboden bij het aanvragen van toeslagen e.d.
Meer info: www.Helpdeskgeldzaken.nl.
- Toelichting over het bezoek aan de Domotica woning, ingericht op initiatief van de gemeente Den Haag aan de Steenhoudersgaarde 25. De woning kan iedere vrijdagochtend
worden bezichtigd tussen 10.00 en 12.00 uur.
- Presentatie Tegelweetjes: in de wijk Valkenbos Regentesse-kwartier is het project Tegelweetjes tot stand gebracht. Het project houdt in dat in de wijk op diverse historische plekken
stoeptegels zijn voorzien van een QR-code. Als er interesse is om hieraan medewerking te
verlenen, kan men zich aanmelden via het CL-secretariaat (projectgroep WB) of via emailadres: contact@tegelweetjes.nl (contactpersonen: dhr. Doorschodt en mw. Cools). Meer
info over het project: www.tegelweetjes.nl.
- Door mw. Gosselink van Florence Thuis is een presentatie gegeven over de Florence
Thuispas. Info kan via emailadres: florencepas@florence.nl of via www.florence.nl
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Ruimtelijke Ordening en Verkeer
- Door de voorzitter van de projectgroep ROV wordt toegelicht dat de projectgroep ROV in
het bijzonder aandacht heeft besteed aan de presentatie van mw. V.d. Broecke en mw. De
Hoop van de gemeente Den Haag over het opknappen van de buitenruimte van de wijken
Nieuw Waldeck, Houtwijk, Kraayenstein fase 2.
- Door de gemeente is een totaalbudget beschikbaar gesteld van 10 miljoen euro. Over een
optimale inzet van dit budget gaat de gemeente in het najaar in gesprek met de wijkberaden
en bewonersorganisaties.
Mededelingen Stadsdeelkantoor
- Op 2 september 2019 wordt in Kijkduin-Bad gestart met de bouw van de EEF (Entree- En
Fietsenkelder) met als gevolg dat het Deltaplein, richting strand, wordt afgesloten.
- In de KOM Loosduinen gaat een pilot van start met als doel inzichtelijk te maken van welke
omvang de armoede is en op welke wijze vanuit Welzijn daarop inzet kan worden gepleegd.
- Ten behoeve van de herinrichting van het Loosduinse Hoofdplein is budget beschikbaar gesteld voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie. Teneinde het plein – vooruitlopend op
de totale herinrichting – wat op te fleuren, zijn kleine ingrepen gedaan, zoals het plaatsen
van plantenbakken.
- Kom Loosduinen refereert naar aanleiding van het vorenstaande aan de toezegging van voormalig wethouder Wijsmuller over het opknappen van het pand tegenover de bibliotheek. Tot
op heden is het pand nog niet opgeknapt. De voorzitter geeft aan, dat er contacten zijn gelegd
met de eigenaar, echter tevergeefs. Er wordt nu via een andere weg getracht om de eigenaar
te bewegen het pand op te knappen.
- De stadsdeeldirecteur geeft tot slot aan dat in de Burgemeestersbuurt van Houtwijk er veel
klachten zijn van bewoners over intimidatie, overlast e.d. De community-builder van de gemeente zal hieraan aandacht besteden.
Mededelingen Fietsersbond
- Er wordt aandacht gevraagd voor het stallen van fietsen in Kijkduin-Bad. De fietsenstalling
is – in het bijzonder voor mindervaliden – niet goed toegankelijk. Voorts wordt in Madestein
in de zomer de reeds eerder toegezegde brug, aangelegd.
- Door wethouder Van Asten is een nieuw rapport uitgebracht over fietsvoorzieningen, fietsverkeer e.d. Opvallend is dat, ten opzichte van andere vervoersmiddelen, de fiets in het rapport op de eerste plaats staat.
- De voorzieningen voor fietsverkeer moeten in de toekomst niet alleen geschikt zijn voor
fietsen, maar ook voor bakfietsen, e-bikes e.d.
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Mededelingen Ondernemers
De voorzitter van ZKD (bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) heeft zorgen
over de toename van woningbezit varianten in de omgeving van het ZKD terrein. Hij vreest
voor het zgn. Schiphol-effect, inhoudende dat men bij de koop van een woning weet dat er
geluidsoverlast is van vliegtuigen, maar naderhand daarover gaat klagen. De voorzitter van
ZKD is van oordeel dat ervoor moet worden gewaakt dat woningeigenaren negatieve invloed
gaan uitoefenen op de ZKD-bedrijvigheid.
Rondvraag
- De Savornin Lohmanplein – BWK: Op facebook circulerende tekeningen van een woontoren, te ontwikkelen op de locatie van het Shell-station aan het De Savornin Lohmanplein,
hebben voor commotie gezorgd. Dhr. Van der Helm (VVD fractie) heeft hierover vragen
gesteld, waarbij is vernomen dat er geen woontoren zal worden ontwikkeld op de locatie van
het Shell-station. Een officiële schriftelijke bevestiging volgt nog.
- Nieuwe website: dhr. Sikking heeft in de projectgroep WB en projectgroep ROV een presentatie gehouden over de nieuwe website www.mijnloosduinen.nl, welke mede in verband
met het wegvallen van de Loosduinse Krant in het leven is geroepen. Voorts geeft dhr. Sikking aan, dat de Posthoorn in juli 2019 overgaat naar West-Media. Berichten voor de redactie
aangaande Loosduinen kunnen worden gestuurd aan: redactie-phl@westmedia.nl.
8 oktober 2019
Mededelingen:
- Wegens het aftreden van wethouders De Mos en Quernaoui kampt het College met een minderheidscoalitie en dient spoedig een reconstructie van het College plaats te vinden.
- Burgemeester Krikke heeft 6 oktober j.l. bekend gemaakt dat zij per onmiddellijke ingang
haar functie als burgemeester van Den Haag neerlegt.
- Bij conceptbesluit van het College van B&W is de benoeming geaccepteerd van de nieuwe
leden van de CL, mw. Brands, mw. Stevens, dhr. Janssen en mw. Hartman, alsmede de benoeming van de dhr. Meesters tot lid van het DB/CL. De officiële benoemingsbrief kunnen
de vorenstaande leden spoedig tegemoet zien.
- Bezorging Posthoorn: indien er problemen zijn met de bezorging van de Posthoorn dan luidt
het verzoek dit door te geven aan het CL-secretariaat, mw. Vrolijk.
- Ondanks de volle agenda, welke een aantal interessante presentaties bevatte, was de bezettingsgraad van de laatst gehouden projectgroepen ROV en WB mager (ca. 50%). Het verzoekt luidt om bij verhindering, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat
van de CL.
- Sociale Kaart Voorliggend Veld: deze kaart bevat een enorm scala aan organisaties en instellingen, in het bijzonder op het gebied van de WMO/JMO, welke de burger in het voortraject informatie en hulp bieden (b.v. aanvragen en doorverwijzen naar bepaalde loketten).
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De organisaties en instellingen behorend tot de Sociale Kaart Voorliggend Veld gaan zich
onderling over de communicatie richting burger beraden.
- Sponsoractie Buitenplaats Ockenburgh/renovatie villa Ockenburgh: een sponsoractie is gestart ten behoeve van de renovatie van de villa Ockenburgh. Na de renovatie zal de horecafunctie die de villa na het verdwijnen van de Ock krijgt, laagdrempelig zijn (conform de
Ock).
- Wijkgrenzen: de leden van de CL hebben een brief ontvangen over de wijkgrenzen van de
bewonersorganisaties/wijkberaden, welke mede aan de hand van de statuten zijn bepaald.
De voorzitter dankt de bewonersorganisaties en wijkberaden voor het toesturen van de statuten, zodat de wijkgrenzen nu helder zijn.
Dit laatste is tevens van belang, omdat iedere inwoner van Loosduinen voorzien moet worden
van informatie en daarvan niet verstoken mag blijven. De Kom Loosduinen heeft echter bezwaar gemaakt tegen de wijkgrenzen van de Kom en wenst vast te houden aan de grenzen, zoals
deze door het CBS zijn/worden bepaald. Vasthouden aan de CBS-grenzen brengt echter een
verstoring en onduidelijkheid met zich mee voor de wijkgrenzen van aan de Kom Loosduinen
grenzende werkgebieden van andere bewonersorganisaties/wijkberaden.
Een werkgebied dat volgens de bepaling van de wijkgrenzen op basis van de statuten behoort
tot de Kom Loosduinen, behoort – indien men van CBS grenzen uitgaat – tot het werkgebied
van een aangrenzende bewonersorganisatie.
Bezoek dhr. Robert Medenblik, voorzitter st. ZKD: energietransitie op het ZKD-terrein
De heer Medenblik is voorzitter van st. ZKD (bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) en eigenaar van Mondial Van der Velde ’t Veentje verhuizingen en Hubbel Lastmile
(bedrijf: elektronische stadsdistributie).
Het ZKD bedrijventerrein ligt op een goed bereikbare locatie in Den Haag Zuidwest, op de rand
van Loosduinen. Op het bedrijventerrein zijn 400 bedrijven gevestigd en deze bieden werkgelegenheid aan 8.000 medewerkers. De bedrijven zijn in verschillende branches actief. Het ZKD
bedrijventerrein beschikt over een goed ondernemersklimaat en door de nabije aanwezigheid
van het ROC Mondriaan College maakt ook onderwijs –met name op het gebied van techniek–
deel uit van het bedrijventerrein.
De ondernemers van het ZKD bedrijventerrein streven naar een verantwoorde en gezonde manier van ondernemen en staan daarbij ook voor enkele uitdagingen. Ondermijning van goed
ondernemerschap doet zich soms voor, omdat bepaalde ondernemers het niet zo nauw nemen
met de regelgeving. Daarbij heeft het bedrijventerrein te kampen met weesauto’s. In samenwerking met de gemeente, politie en de wethouder Economie wordt hierop actie ondernomen.
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De besturen van het ZKD onderschrijven het klimaatpact en de daarbij behorende doelstelling
zijnde een CO2 neutraal Den Haag in 2030/2040.
In dat kader gaan de bedrijven van het ZKD bedrijventerrein aan de slag met energietransitie
en duurzaamheid. Daartoe is een duurzaamheidsteam geformeerd waarin diverse ondernemers
van het ZKD bedrijventerrein en verschillende vertegenwoordigers van de Haghe Groep (gemeente) deel uitmaken. Het duurzaamheidsteam verkent de mogelijkheden om bedrijven CO2
neutraal te laten functioneren. De ZKD Energievisie en het Bedrijventerrein Energieplan worden onderstaand door de heer Snijders van de gemeente Den Haag nader toegelicht.
Presentatie ZKD Energievisie en het Bedrijventerrein Energieplan: een hand-out van de presentatie is ter vergadering uitgereikt.
Energietransitie ZKD bedrijventerrein
Het bestuur van het ZKD bedrijventerrein heeft in overleg met de gemeente Den Haag een
Energievisie opgesteld. De Energievisie dient als onderlegger voor het opstellen van het Bedrijventerrein Energieplan. Dit plan wordt de komende tijd – in 24 maanden – opgesteld door
het Programmateam Energietransitie. In antwoord op de vraag van mevrouw Griffioen van den
Hoek, of de initiatieven van het ZKD bedrijventerrein ook subsidie uit Europa krijgen geeft dhr.
Snijders aan, dat de subsidieregelingen via de gemeente en de provincie lopen. Het is hem niet
bekend of er ook subsidie uit Europa wordt verkregen.
Loosduinen, proeftuin slimme natuur
Vanuit de gemeente Den Haag/stadsdeel Loosduinen is in co-creatie met bewoners en ondernemers het document ‘Loosduinen, Proeftuin voor slimme natuur’ opgesteld. Betreft de gebieden, Lozerlaan, ZKD bedrijventerrein, Vroondaal en het strand.
Bedrijfshuisvestingsstrategie
De bedrijfshuisvestingsstrategie is nog in de maak en deze wordt opgesteld door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling – Economie, van de gemeente Den Haag.
ZKD bedrijventerrein, verduurzaming en energietransitie
De ondernemers van ZKD zijn drukdoende met het in kaart brengen van de mogelijkheden tot
het duurzaam opwekken van energie, zoals het – daar waar mogelijk – installeren van zonnepanelen. Zie voor info over zonnepanelen: www.citydenhaag.nl
Ook hebben bedrijven zich aangemeld voor een controle van de cv-installatie, zodat deze zo
energiezuinig mogelijk kan worden ingesteld en wordt bezien of isolerende maatregelen kunnen
leiden tot energiebesparing.
De voorzitter dankt de heren Medenblik en Snijders voor de interessante presentatie.
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Introductie van de nieuwe stadsdeeldirecteur, Mustapha el Boumeshouli
Dhr. Mustapha el Boumeshouli, voormalig leidinggevend adviseur
van de gemeente Westland, is recent aangesteld in de functie van
stadsdeeldirecteur Loosduinen. Wat betreft de invulling van zijn
nieuwe functie, zou hij zichzelf graag zien als verbindingsofficier tussen Loosduinen en de gemeente Den Haag. Hij heeft inmiddels kennisgenomen van het Manifest van de CL en voelt
zich zeer geïnspireerd door de daarin benoemde thema’s. Gehoord de interessante presentatie over de thema’s duurzaamheid
en energietransitie, zou aan deze zes benoemde thema’s, een zevende thema toegevoegd kunnen worden, zijnde duurzaamheid.
Voorts onderschrijft dhr. El Boumeshouli de stellingname van mw. Griffioen-Van den Hoek
dat ook de ‘continuïteit en verjonging’ van de CL een belangrijk item is.
De voorzitter geeft aan, dat na afloop van de vergadering een afspraak wordt gemaakt met dhr.
El Boumeshouli teneinde de lopende zaken van de CL en nieuwe items te bespreken. Mede
namens de CL wenst hij dhr. El Boumeshouli veel succes toe bij de invulling van zijn nieuwe
functie het zich eigen maken van alle Loosduinse zaken.
Antwoordbrief van Robert van Asten, wethouder MCS
Van Robert van Asten is een antwoordbrief d.d. 19 juli 2019 ontvangen op de uitstaande vragen,
zoals door de CL gesteld in de vergadering van 5 februari 2019.
In de brief wordt het navolgende toegezegd:
- Er wordt aandacht besteed aan het op orde brengen van de belijning en bebording in Loosduinen.
- De fietsenstalling Kijkduin-Bad wordt bereikbaar via een hellingbaan en een trap.
- Bromfietsen in Kijkduin-Bad moeten worden geparkeerd op de aangewezen plekken.
- De twee projecten Madestein staan los van elkaar maar hebben wel raakvlakken met parkeren.
- De situatie rondom de bufferplek van bus 23 is complex. Binnenkort wordt een onderzoek
gestart naar de mogelijkheid om de busbuffer van bus 23 om te vormen tot in- en uitstaphalte.
- De halte tramlijn 2 aan de Burgemeester Hovylaan wordt aangepast op het moment dat deze
halte in de planning staat voor onderhoud. Vanwege budgettaire redenen is het nog niet mogelijk de halte Loosduinse Hoofdstraat rolstoelvriendelijk te maken. Over dit laatste ontstaat
enige discussie over wat precies destijds ten aanzien van de haltes is afgesproken.
De voorzitter stelt naar aanleiding daarvan vast, dat beide haltes van belang zijn. Met wethouder Smit is destijds afgesproken dat: a. de haltes B. Hovylaan en Loosduinse Hoofdstraat
aangepast en rolstoelvriendelijk gemaakt zouden worden en b. dat de halte Loosduinse
Hoofdstraat daartoe iets anders gepositioneerd zou worden.
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Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
Welzijn en Beheer
- Presentatie Stichting Centrum Groepswonen: uit de presentatie bleek dat het wonen in groepen vandaag de dag, zowel bij ouderen, als jongeren, in trek is. Indien men op zoek is naar
een groepswoning, kan Centrum Groepswonen hulp bieden, omdat het centrum functioneert
als een soort ‘spin in het web’ tussen de woningcorporaties, de gemeente en de mensen die
een woongroep willen oprichten of op zoek zijn naar een groepswoning. Meer info:
www.centrumgroepswonen.nl
- Presentatie Harvest: daarbij is aandacht gevraagd voor de situatie dat het groene karakter
van Harvest verloren dreigt te gaan, omdat de projectontwikkelaar het plan heeft geïntroduceerd om in de tuin van Harvest Tiny Houses te plaatsen. Daardoor komt ook de moestuin
in gevaar. De bewoners gaan daartegen in bezwaar, omdat zij van oordeel zijn dat zij destijds
zijn verleid met allerlei promotiemateriaal over vooral het groene karakter, dat nu verloren
dreigt te gaan. Een bijkomend negatief effect van extra bebouwing bij Harvest is (nog meer)
toename van de parkeerdruk.
- Presentatie van iZi en een iZi ambassadeur van 89 jaar over het thema ‘gezond lang thuis
wonen’, technologische hulpmiddelen in dat kader en de Domotica woning, Steenhoudersgaarde 15E, ingericht op initiatief van de gemeente Den Haag. Deze woning kan iedere vrijdagochtend worden bezichtigd tussen 10.00 en 12.00 uur.
Ruimtelijke Ordening en Verkeer
- Een belangrijk agendapunt was de bespreking van de voortgangslijst projecten. Door mw.
De Hoop van de gemeente Den Haag is de stand van zaken van alle projecten toegelicht en
aan de hand daarvan zal de lijst worden geactualiseerd.
- Door Dave Smit is zijn collega Richard Vrolijk geïntroduceerd. Richard Vrolijk zal de functie van Dave Smit in de projectgroep ROV overnemen. Daarnaast is hij strandbeheerder en
voert hij taken uit in het kader van Wegbeheer.
Mededelingen stadsdeelkantoor
Door de stadsdeeldirecteur wordt toegelicht dat het deze week zijn introductieweek is waarin
vele kennismakingsgesprekken plaatsvinden. In dat kader zal hij binnenkort ook een gesprek
voeren met de teamchef politie Loosduinen, dhr. R. van den Broek, teneinde issues door te
nemen op het gebied van de veiligheid in Loosduinen en zal hij met de winkeliers spreken over
de herinrichting van het Loosduinse Hoofdplein.
Ten aanzien van politieke zaken en de perikelen op het stadhuis deelt de stadsdeeldirecteur mee,
dat deze week de naam van de waarnemend burgemeester bekend zal worden gemaakt.
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Mededelingen politie
- Door de teamchef Van den Broek worden de cijfers veiligheid en leefbaarheid toegelicht.
De criminaliteitscijfers zijn, ten opzichte van de aanvang dit jaar, gestegen. Zoals reeds eerder toegelicht heeft het Kijkduinpark te kampen met woninginbraken. Ook zijn de diefstallen
van fietsen en bromfietsen gestegen. Met de nieuwe beheerder van Roompot Kijkduinpark
zijn goede afspraken gemaakt teneinde de criminaliteit terug te dringen.
- Het aantal overvallen in Loosduinen staat nog steeds op nul. Vorig jaar waren dat er rond
deze tijd twee. Het aantal straatroven staat op twee en de inbraken zijn dus – onder invloed
van de cijfers van het Kijkduinpark – gestegen.
- Wat betreft de werkwijze van de politie Loosduinen licht teamchef Van den Broek toe, dat
de politie tegenwoordig met districten werkt. De teams van de bureaus Loosduinen, Overbosch. Segbroek, Scheveningen, vallen onder het districtsbureau Scheveningen (district B).
- Bureau Loosduinen is ‘s-nachts gesloten en alle meldingen lopen dan via bureau Segbroek.
- In het kader van de inkrimping van de politie vraagt de voorzitter aandacht voor het werk
van de preventieteams. Het betreft hier een burgerinitiatief dat ten gevolge van minder blauw
op straat verloren dreigt te gaan, omdat de preventieteams zich niet meer veilig voelen. De
teams moeten namelijk te lang op de politie wachten. Wat betreft het bijstaan van de preventieteams kan worden gemeld, dat de chef Handhaving, G. Willemont, wordt gekoppeld aan
de preventieteams en dat de inzet van Handhaving (13 handhavers) zeer binnenkort tot 23.00
uur ’s avonds zal zijn. De handhavers staan continue via de portofoon in contact met de
politie.
- Wat betreft de berichten op Sociale Media over bureau Loosduinen (dat het bureau gesloten
is in de nacht e.d.) en dat deze criminaliteit kunnen aantrekken, geeft de teamchef aan dat dit
soort zaken wordt besproken in het Veiligheidsoverleg.
Mededelingen ondernemers
- Onder verwijzing naar wat er vanavond door de CL zoal is besproken geeft dhr. Medenblik
aan, dat daar waar het betreft de veiligheid van het ZKD Bedrijventerrein er ook wordt samengewerkt met Handhaving.
- In het kader van de werkgelegenheid legt het ZKD Bedrijventerrein ook contact met andere
wijken, met als doel vacatures op te halen. Meer informatie hierover is te vinden op de website ZKD Bedrijventerrein. De voorzitter geeft aan dat de notulen van de vergaderingen van
de CL ook aan dhr. Medenblik zullen uitgaan en dat het hem vrij staat om aan de hand
daarvan bepaalde issues die over en weer voor het ZKD en de CL van belang zijn aan te
kaarten.
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Rondvraag
- Houtwijk: ten aanzien van de opknapbeurten welke op de rol staan voor de wijken Kraayenstein, Houtwijk en Nieuw Waldeck, refereert dhr. Meesters aan het nieuwe participatietraject
dat door de gemeente – zonder inspraak van de bewonersorganisaties – in het leven is geroepen. Het is onduidelijk waarom de gemeente voor dit traject heeft gekozen, omdat de
opknapbeurten feitelijk de aanpak van achterstallig onderhoud betreffen en het hier niet gaat
over extra investeringen in de buitenruimte. In die zin kan de gemeente dus gewoon gehouden worden aan de opdracht om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Bovendien is er
al een participatietraject geweest en zou er met dit nieuwe participatietraject circa twee ton
verloren gaan, omdat er opnieuw moet worden aanbesteed. In de brief wordt erop gewezen,
dat het budget van 2,5 miljoen euro dient toe te komen aan de aanpak van het achterstallig
onderhoud en niet aan nieuwe projecten. Omdat voor de totale aanpak van het achterstallig
onderhoud 3 à 4 miljoen euro nodig is, zijn de bewonersorganisaties van oordeel dat het niet
zo kan zijn dat van de 2,5 miljoen euro nog eens 2 ton verloren gaat aan een nieuwe aanbesteding.
- Naar aanleiding van het vorenstaande deelt dhr. Hijstek (Groen Links DH) ter informatie
mee, dat er wat betreft het participatietraject iets is misgegaan. De VVD heeft – per ongeluk
– ten aanzien van de besteding van 2,5 miljoen euro in de betrokken wijken, een oproep
gedaan tot burgerparticipatie en de gemeenteraad heeft daartoe ook besloten. Momenteel ligt
er echter een motie bij de VVD om dit weer in te trekken
- Houtwijk deelt mee dat dit jaar het buurtbudget aan Houtwijk is toegewezen, maar dat alle
ideeën van de bewoners over de besteding daarvan van tafel zijn geschoven. Dit werkt in het
bijzonder voor de vrijwilligers zeer demotiverend.
- Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK): ten aanzien van de grondruil Wings terrein en de
ADS sportvelden, is juni jl. een brief uitgegaan aan wethouder Revis met een afschrift aan
wethouder De Mos. In de brief wordt verzocht om inzage in de documenten die hebben
geleid tot het omzetten van de bestemming van de ADS-sportvelden (van sport naar woningbouw). Op de brief is geen reactie ontvangen. Medio september is vervolgens een brief met
een WOB-verzoek uitgegaan aan wethouder De Mos.
- Kom Loosduinen: hedenmiddag heeft constructief overleg plaatsgevonden over de organisatie van de Passion Loosduinen. Naar aanleiding daarvan is tevens de afspraak gemaakt dat
de bewonersorganisaties Kraayenstein, Houtwijk en Kom Loosduinen meer gaan samenwerken. In dat kader zal op 20 december 2019 van 13.00 uur- 15.00 uur een diner worden georganiseerd voor mensen die alleen en/of eenzaam zijn.
- Voorts heeft, zoals waarschijnlijk wel bekend, discussie plaatsgevonden over het bankje dat
bij AH is verwijderd. De oorzaak daarvan is, dat er iedere dag een groepje dronken personen
op het bankje verbleef, met als gevolg overlast (urineren e.d.). Het bankje is uiteindelijk in
overleg met de winkeliers en het SDK weggehaald. Het betreft hier echter een pilot van zes
maanden.
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- Wat betreft de overlast van fietsen/fietsers in de Kom Loosduinen is er behoefte aan meer
handhaving. Teamchef Van den Broek geeft aan, dat de politie en handhaving de fietsers wel
aanspreken wanneer zij door het publiek heen rijden, maar politie en handhaving kunnen
niet altijd aanwezig zijn.
- Nieuwe website ‘Mijn Loosduinen.nl’.Aan de leden van de CL wordt het verzoek gedaan
om input voor de website aan te leveren. Een flyer van de website www.Mijnloosduinen.nl
is ter vergadering uitgereikt.
26 november 2019
Bezoek dhr. Bert van Alphen, wethouder van Sociale Zaken, Integratie, Stadsdelen,
Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang, Werk en Inkomen, Emancipatie,
Sociale Werkvoorziening.
Introductie wethouder van Alphen
De ‘witte rook’ voor een nieuw coalitieakkoord is in zicht,
maar tot die tijd heeft wethouder Van Alphen extra taken
op zich genomen van de afgetreden wethouder Guernaoui
welke in het bijzonder zijn gericht op sociale zaken. Daarbij is zijn takenpakket extra gericht op armoedebestrijding, waarbij momenteel de nadruk ligt op kinderen, die
deel uitmaken van een gezin dat te kampen heeft met armoede. Mede in dat kader is een Jeugd Perspectief Fonds
ingesteld.
Voorts voert de gemeente DH actief beleid op het gebied van schuldhulpverlening, met als doel
mensen met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen, teneinde te voorkomen dat
de schulden steeds hoger oplopen. De Helpdesk Geldzaken van de gemeente DH biedt daarbij
ondersteuning.
Dak- en thuislozen – opvang Zilverstraat: de winteropvang in de Zilverstraat blijft gesloten,
omdat de ondersteuning daarin van diverse instellingen naar de gemeente niet goed is verlopen.
Er is echter een andere opvang voor dak- en thuislozen op een aantal locaties geregeld. Daarbij
zal de komende 2,5 jaar worden ingezet op het inrichten van meerdere kleinschalige opvanglocaties.
In antwoord op de vraag, in hoeverre de opvang in Den Haag, dak- en thuislozen aantrekt uit
andere gemeenten, antwoordt de wethouder: “Met de randgemeenten Rijswijk, Zoetermeer en
Wassenaar is de afspraak gemaakt dat ten behoeve van de opvang financiële ondersteuning
wordt geboden. Tot deze afspraak is gekomen, omdat het nu eenmaal een gegeven is dat daken thuislozen eerder naar de grote stad trekken dan naar randgemeenten.”
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Gemeente DH - regenboog gemeente: landelijk wordt onder de Regenboognoemer ingezet op
acceptatie en tolerantie daar waar het betreft ‘het anders mogen zijn’. Mede in dat kader is een
Homo-nota in ontwikkeling en de inhoud daarvan moet uitstralen, dat iedereen vrij moet zijn
om zijn/haar geaardheid te uiten. Om dat gegeven te promoten wordt getracht activiteiten te
organiseren, zoals b.v. een Gay Pride.
Complexiteit sociale kaart, met als mogelijk gevolg dat te weinig gebruik wordt gemaakt van
de bestaande regelingen: door de wethouder wordt uitgelegd dat de complexiteit van de Sociale
Kaart een probleem is dat ook bekend is bij de verantwoordelijk staatssecretaris en minister.
Momenteel wordt onderzocht hoe de sociale kaart eenvoudiger en efficiënter kan worden ingericht. Wat dat betreft zijn aanbevelingen en advies zeer welkom. De wethouder nodigt daartoe
de CL uit om input aan te leveren bij de stadsdeeldirecteur.
Opvang van mensen met een psychische achtergrond: het huidige beleid is erop gericht om
mensen met een psychische achtergrond z.s.m. weer deel te laten nemen aan de maatschappij.
Deze groep mensen krijgt daarbij ondersteuning, maar dat blijkt niet altijd voldoende te zijn. In
samenwerking met de sociale woningbouwcorporaties, de politie en welzijnsorganisaties wordt
gezocht naar het zo goed mogelijk bieden van ondersteuning en het terugdringen van overlast.
Dit laatste is bijv. mogelijk door mensen met een bepaalde problematiek evenredig verdeeld
over een bepaalde wijk te huisvesten en de buurt daarbij ook te betrekken.
Voorts is het beleid erop gericht om voor mensen met een bepaalde psychische problematiek
voorzieningen te creëren (bijv. dagbesteding).
Een dergelijke voorziening kan in eerste instantie voor een bepaalde tijd worden ingericht, zodat in samenspraak met de buurt/omwonenden kan worden gemonitord of een en ander goed
verloopt en er zo nodig tijdig op overlast kan worden geacteerd.
Aanmaningenbeleid – voorkomen van oplopen van schulden: de gemeente DH heeft samen met
de ING, de Rabobank, corporaties en Eneco een Schulden-lab 070 opgericht.
Met behulp van deskundigen onderzoekt het Schulden-lab hoe voorkomen kan worden dat
schulden steeds meer oplopen en mensen uit hun huis worden gezet en alles kwijt raken. Ook
landelijk wordt aan dit probleem aandacht besteed, omdat de overheid de grootste schuldeiser
is. Belangrijk is tevens, dat een weg wordt gevonden om terughoudender om te gaan met het
uitdelen van boetes en het herhaaldelijke malen verhogen daarvan met als gevolg dat in korte
tijd een enorme schuld wordt opgebouwd.
De voorzitter dankt wethouder Van Alphen voor zijn aanwezigheid en toelichting op de vragen
van de CL
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Mededelingen
- Het is de intentie om binnenkort een link aan de leden van de CL te sturen van een website,
die toegang biedt tot subsidiegegevens en 3.795 subsidieverstrekkers. Het is een optie dat de
CL zich op deze website abonneert.
- BWK heeft echter naar aanleiding hiervan onder de aandacht gebracht dat de lijst van subsidieverstrekkers gratis is te vinden op internet. Overleg hierover vindt later plaats.
- In 2020 zal de CL een vervolg dienen te geven aan het Manifest, met als centraal punt de
Jeugd c.q. de oprichting van een soort CL-jeugdraad.
- In 2020 zal tevens een themabijeenkomst worden georganiseerd over ‘Hoe zien wij nu Loosduinen en hoe creëren wij een eenheid’.
- In- en uitgaande post wordt in 2020 aan de agenda van de CL toegevoegd.
- Een ingekomen stuk, dat bij de vergaderstukken is gevoegd, betreft een memo van stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli d.d. 17 oktober 2019. Daarin wordt een antwoord
geboden op de vragen welke door de CL-leden aan de wethouder zijn gesteld op de CLvergadering van 9 oktober 2018. Betreft: antwoord op de vragen over de fruitbomen, Air
B&B beleid, huisvesting, milieuzones en spreekuren van de wethouder.
Herontwikkeling Woonzorgpark Rosenburg: presentatie door PG Parnassia Groep, Arcade Wonen, Staat Bouwmanagement
Aanwezig: dhr. R. Allaoui, gemeente DH, dhr. V. de Oliviera Martins Arcade Wonen en PG
Parnassia Groep, mw. E. Ewalt, Staat Bouwmanagement.
Korte samenvatting presentatie
Analyse van het landgoed: belangrijke kenmerken blijven bij de herinrichting behouden, zoals:
het landhuis als centrum van het landgoed, vier zichtlijnen richting het landhuis, waardevolle
bomen en bosschages en open water met natuurlijke oevers.
Parkeren ligt verborgen in het groen, zodat het groene karakter behouden blijft.
Globale Planning:
- Eind 2019: vaststellen Plan Uitwerkingskader (PUK) door College B&W.
- Eind 2019: Voorlopig Ontwerp fase 1, bouwblokken B en C.
- 2020: start bouw.
- Begin 2022: oplevering bouwblokken B en C.
Communicatie:
Omwonenden en betrokkenen worden geïnformeerd middels informatiebrieven en inloopavonden. Tweemaal per jaar gaat een info-mailing uit over de stand van zaken en de website wordt
met regelmaat geactualiseerd.
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Beantwoording vragen:
- Beschermd wonen: is geschikt voor mensen met een psychische problematiek en/of voor
b.v. licht dementerenden. Het complex beschermd wonen voorziet in een sociale conciërge
en er wordt zorg geleverd door het ambulante team. Voor mensen met een psychische achtergrond geldt, dat het uiteindelijke doel altijd is dat zij weer kunnen terugkeren in de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen.
- Communicatie: het advies van de CL luidt om omwonenden en betrokkenen met regelmaat
te informeren over de herontwikkeling. Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor het
informeren van en bekend maken van de inloopavonden aan de omwonenden Nieuw
Waldeck en de Italiaanse buurt. Door de voorzitter wordt aangegeven dat de uitnodigingen
voor informatie- en inloopavonden kunnen worden toegestuurd aan het CL-secretariaat.
- Voorts zal de herontwikkeling ook worden behandeld en gevolgd in de projectgroep ROV
van de CL.
- Vrije doorgang van het Parnassia-terrein richting de Notenbuurt: door dhr. Allaoui wordt
toegelicht, dat in het kader van de toegankelijkheid van het landgoed eerste verkenningen
zijn verricht daar waar het betreft het creëren van verbindingen tussen de buurt en het landgoed. Mw. Stevens merkt naar aanleiding hiervan op dat een verbinding van het Parnassia
landgoed naar de Notenbuurt wel consequenties heeft voor de Notenbuurt. Zij hoopt daarom
dat te zijner tijd wel een en ander wordt afgestemd met de bewonersorganisatie Notenbuurt.
Dhr. Allaoui antwoordt dat hij dit in het kader van de communicatie als aandachtspunt zal
meenemen.
- Duurzaam bouwen: alle woningen op het landgoed zijn duurzaam en worden op het warmtenet aangesloten.
- Functie landhuis: het opleidingscentrum blijft onderdeel van het landhuis vormen. Daarnaast
krijgt het landhuis een kantoorfunctie met onder meer vergaderruimtes.
De voorzitter dankt de presentatoren.
Nieuws uit WB/ ROV vergaderingen:
Welzijn en Beheer:
- Harvest gebouw: er heeft een positieve bijeenkomst plaatsgevonden over het plan om Tiny
Houses te ontwikkelen, in de zin van dat het aantal Tiny Houses is teruggebracht en dat de
moestuin behouden kan blijven.
- Door de Haagse jongeren ambassadeur Adil Madkouki is een presentatie gehouden over het
werk van de Haagse jongeren ambassadeurs. De Haagse jongeren ambassadeurs vertegenwoordigen alle wijken van Den Haag en geven gevraagd maar ook ongevraagd advies over
allerlei onderwerpen, zoals burgerschap, welzijn, kunst en cultuur. Omdat jongeren voornamelijk via Instagram communiceren is afgesproken, dat een Instagram pagina zal worden
ontwikkeld om contact te kunnen onderhouden met jongeren.
- De Sociale Kaart is besproken, naar aanleiding waarvan is vastgesteld dat deze dient te worden verduidelijkt. De eerste correcties daartoe zijn geïnventariseerd.
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Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
- Het hoofdthema op de agenda ROV was groenbeheer. De groenbeheerder was verhinderd,
maar zal de volgende vergadering aanwezig zijn.
- Voorts is de voortgangslijst doorgenomen en geactualiseerd.
Mededelingen stadsdeelkantoor
- Door de stadsdeeldirecteur wordt toegelicht dat wnd. stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal a.s. zaterdag spreekuur zal houden in winkelcentrum Hildo Kroplaan.
- 8 januari a.s. vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in Golfclub Ockenburgh.
- Voorts complimenteert de stadsdeeldirecteur de betrokken wijkberaden en commissies met
de afronding van de eerste fase van het overleg aangaande het opknappen van Kraayenstein,
Nieuw Waldeck en Houtwijk.
Mededelingen Politie
- Door de teamchef Van den Broek wordt dhr. J. Hendrikx geïntroduceerd, de nieuwe chef
Wijkagenten Loosduinen. Dhr. Hendrikx licht vervolgens toe, dat hij per 1 oktober jl. is
gestart in zijn nieuwe functie. De laatste weken is in het bijzonder aandacht besteed aan de
visie van de wijkagenten voor wat betreft de aanpak van hun werkzaamheden voor de komende jaren.
De voorzitter wenst dhr. Hendrikx veel succes met zijn nieuwe functie.
- De beschikbare criminaliteitscijfers lopen tot de zomer 2019 en zijn, ten opzichte van de
aanvang dit jaar, gestegen. De diefstallen van bromfietsen en fietsen laten een stijging zien.
Het advies luidt om fietsen en bromfietsen op slot te zetten met een los slot dat ergens aan
is verbonden, zoals b.v. een hek.
- Ten aanzien van de werkdruk van het politieteam Loosduinen licht de teamchef toe, dat er
helaas veel tijd wordt gespendeerd aan meldingen over verwarde en/of vermiste personen.
Dit kost vaak veel tijd omdat verwarde personen niet altijd geregistreerd zijn en er veel uitgezocht moet worden.
- Voorts is Oud en Nieuw in de ACON (Ambtelijke Commissie Oud en Nieuw) in voorbereiding. Tijdens Oud en Nieuw hebben alle wijkagenten dienst en de hoop is er op gevestigd
dat e.e.a. conform vorig jaar, redelijk rustig verloopt en dat er niet al te veel inzet nodig zal
zijn in Scheveningen nu de vreugdevuren zijn afgelast. Dhr. Hendrikx deelt in aanvulling
hierop mee, dat de wijkagenten actief zullen sturen op signalen via b.v. sociale media dat
bepaalde groeperingen iets in negatieve zin van plan zijn.
Rondvraag
Dr. Sikking roept de bewonersorganisaties en wijkberaden op om evenementen e.d. aan te melden bij de website www.mijnloosduinen.nl.
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SAMENSTELLING COMMISSIE LOOSDUINEN
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Secretaris

dhr. R.A.W. Meesters

Onafhankelijk opererend voorzitter Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
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Vertegenwoordiging Organisaties:
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin
Leden
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 in de loop van het jaar afgetreden
** in de loop van het jaar toegetreden
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DE LOOSDUINSE
BEWONERSORGANISATIES

Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)

Concept

Elke vergadering van de Projectgroep wordt de voortgangslijst van lopende projecten bijgewerkt. De meest actuele versie is te zien op de website van de Commissie Loosduinen:
www.commissieloosduinen.nl
28 januari
Manifest (brainstormsessie)
Aandacht voor verdichting: betreft in het bijzonder Vroondaal en Kijkduin-Binnen. Ten behoeve van de bouw van woningen, is veel groen ingeleverd. De bewonersorganisaties en
wijkberaden nemen het op zich om alert te zijn op nieuwe bouwprojecten. Indien deze zich
aandienen, zal in eerste instantie worden gepeild in hoeverre de ontwikkeling ten koste gaat
van groen. Het stadsdeelkantoor (SDK) deelt naar aanleiding hiervan mee, dat de ontwikkeling Parnassia-locatie aan de Monsterseweg door de gemeente wordt bewaakt, in de zin van
dat het gebied niet nog meer verdicht wordt.
Wings terrein: een pluspunt is, dat het terrein niet wordt bebouwd en dat het groene karakter
behouden blijft.
Loosduinse Hoofdplein als bruisend historisch dorpshart.
Aanbevelingen/opmerkingen Projectgroep ROV
- Blinde gevel AH: ‘is een doorn in het oog’. Er is goede hoop, dat de gevel een beter
aanzien krijgt na de verbouwing van AH. Het betreft een punt voor de CL om aan te
kaarten, dat DSO erop dient toe te zien dat de uitbreiding van AH leidt tot een beter
aanzien van het pand van AH (als kopstuk van plein).
- Vergroening van het plein: ten behoeve van een mooie groene inrichting van het plein
zou de markt eigenlijk moeten worden verplaatst. De gemeente is echter voorstander
van het gehouden van de markt op de huidige locatie.
- Teneinde de markt te verlevendigen wordt bezien of de oliebollenkraam (nu gelegen
aan de Loosduinse Uitleg) kan worden verplaatst naar de markt. De markt valt onder
de Dienst Stadsbeheer.
- Pluspunt: dat de winkels vanaf de Loosduinse Hoofdstraat tot aan de Lippe Biesterfeldweg weer zijn gevuld.
- Staat van onderhoud gevels bij de toegang van het plein (t.h.v. bibliotheek) verkeren
in slechte staat. SDK deelt mee dat, zolang de gevels voldoen aan het Bouwbesluit, er
geen stappen richting de eigenaar van het vastgoed kunnen worden genomen (het zijn
geen monumentale gevels).

Jaarverslag 2019

- 41 -

Oplossen achterstallig onderhoud in de openbare ruimte
Het achterstallig onderhoud in de wijken Kraayenstein, Nieuw Waldeck en Houtwijk wordt
aangepakt.
Loosduinen voor iedereen bereikbaar houden
- Bereikbaarheid voor fietsers: wordt door de Fietsersbond aan de orde gesteld en bewaakt.
- Bus 23: gezien het feit, dat via bus 23 de hele stad bereikbaar is en dat deze bus ook veel
wordt gebruikt om naar het ziekenhuis Leyenburg te reizen, valt het te betreuren dat de
HTM heeft besloten om de route van de bus gedurende de winterperiode in te korten
(eindpunt De Savornin Lohmanplein).
- Indien Loosduinen de nieuwe bewoners van Vroondaal wil bedienen, dient er te worden
zorggedragen voor voldoende parkeerruimte voor auto’s en stalling van fietsen (meer
fietsnieten) en goed openbaar vervoer.
- SDK geeft aan, dat de gemeente tevens een stap dient te maken in het bereikbaar maken
van Loosduinen voor minder-validen.
- In- en uitritconstructie Beethovenlaan, Mozartlaan, kruising Palestrinaweg: indien auto’s
op de in- en uitritdrempels staan te wachten, belemmeren zij het zicht van aankomend verkeer. Er is dan geen zicht op een voetganger die achter de wachtende auto oversteekt. SDK
geeft aan dat het een in- en uitritconstructie betreft en dat het daarom niet mogelijk is te
verbieden dat auto’s op deze constructie wachten tot zij verder kunnen rijden.
Meer woningen seniorvriendelijk en levensloop bestendig
In het kader van seniorvriendelijk wonen is er steeds meer belangstelling voor groepswonen
(mix jong en oud). Te meer omdat de verpleeghuizen alleen zijn bestemd voor mensen met
een verpleeghuisindicatie en senioren zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. In
Vroondaal is op particulier initiatief een project groepswonen (mix jong en oud) ontwikkeld.
Vergroten van de verkeersveiligheid
De burgers kunnen gebruik maken van door de gemeente geïnitieerde chatbijeenkomsten om
zaken aangaande de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Voorts zal de gemeente
steeds meer oog moeten hebben voor het toenemend aantal senioren in Loosduinen en zich
moeten beraden over het borgen van de verkeersveiligheid voor in het bijzonder senioren (veilige oversteekplaatsen, goed zichtbare belijningen op de weg e.d.). In het Uitvoeringsplan zijn
reeds een aantal verbeteringen opgenomen.
Stand van zaken Notenbuurt
De nieuwe bewonersorganisatie Notenbuurt is drukdoende met de opbouw en zal zich zo
spoedig mogelijk aansluiten bij de Projectgroep ROV.
De bewoners van de Staedion-woningen in de Notenbuurt hebben van de zijde van Staedion
vernomen, dat binnen twee maanden duidelijkheid wordt verschaft over de toekomst van de
woningen. De opties renoveren of nieuwbouw, worden momenteel bestudeerd.
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Mededelingen Stadsdeelkantoor
Van de zijde van het SDK wordt een toelichting gegeven op het door het College vrijgemaakte budget ad 10 miljoen euro voor de opknapbeurten van Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve. Het betreft een budget voor de komende drie jaar.De beschikbaar gestelde middelen
vragen om een goede prioritering en waar mogelijk het maken van werk met werk
Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties
KOM Loosduinen: het Dickens Festival is een enorm succes gebleken. Het komend jaar is de
organisatie van het festival in handen van BOK gegeven. Voorts is aandacht besteed aan het
behoud van het jaarlijkse Puch-evenement en is er aandacht voor de organisatie van nieuwe
activiteiten.
BohemenWaldeckKijkduin (BWK)
Ontwikkeling project Campanulastraat (voormalige aanleunwoningen):
De voormalige aanleunwoningen worden momenteel gestript en deels gesloopt.
Op de locatie worden nieuwe woningen ontwikkeld, hetgeen met zich meebrengt dat er één
etage bijkomt. E.e.a kan gevolgen hebben voor de bezonning van de achtertuinen van de woningen aan de Balsemienlaan. Voorts zijn in de gemeenteraadscommissie Ruimte enige vragen gesteld over het bestemmingsplan. Gebleken is, dat na deze inspraakronde het vigerende
bestemmingsplan is gewijzigd in die zin dat er aanpassingen zijn gedaan daar waar het de
hoogte van de bouw betreft. Hierover vindt nog nadere discussie plaats.
Nieuw Waldeck: voor de wijk Nieuw Waldeck is een nieuw, conserverend, bestemmingsplan
vastgesteld.
Houtwijk: voor Houtwijk is 100.000 euro extra wijkbudget beschikbaar gesteld. In het kader
van de verdeling daarvan zijn in samenwerking met de bewoners van de wijk inmiddels vijf
thema’s benoemd, waaruit nog keuzes worden gemaakt. SDK beveelt ter zake aan om het
budget mede in te zetten voor het verbeteren van bepaalde zichtbare plekken in de wijk. Na de
verbetering kunnen deze plekken worden voorzien van tekstbordjes waarop de thema’s worden benoemd die in het kader van het beschikbaar gestelde wijkbudget zijn gerealiseerd.
Bewoners Overleg Kraayenstein (BOK): het BOK is, conform de Notenbuurt, druk doende
met de opbouw en ook het werven van vrijwilligers. Zoals reeds gesteld, zal het BOK dit jaar
de organisatie van het Dickens Festival op zich nemen, in samenwerking met allerlei andere
aan Loosduinen verbonden organisaties.
12 maart
Ontwikkelingen Kust, met name de Zandmotor.
Presentatie door dhr. Van der Valk, die werkzaam is bij Deltares en tevens lid is van de commissie Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Milieu (ROWM) van het Wijkberaad Bohemen,
Waldeck en Kijkduin.
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De Zandmotor, aangelegd in 2011
De Zandmotor ligt voor de kust van Ter Heijde. Zoals eenieder waarschijnlijk wel bekend, is
de Zandmotor een grote kunstmatig aangelegde zandplaat en dient deze als proefproject om te
onderzoeken of de kust op een natuurlijke en duurzame manier kan worden versterkt.
Bouwen met de natuur
Door wind, zeestroming en golven wordt het zand van de Zandmotor langs de kust van ZuidHolland verspreid, zowel onder als boven water. Op die manier wordt niet alleen de kust versterkt, maar ontstaat er tevens ruimte voor de natuurlijke ontwikkeling van de kust, het duinlandschap en recreatie.
De aangroei van de kust en het duinlandschap is een langzaam proces.
Ten behoeve van het ontstaan van nieuwe natuur is het van belang, dat zeewier en zaden op
het strand blijven liggen zodat de natuur zijn gang kan gaan. Dit vraagt in het kader van Beheer de aandacht.
Met het onaangeroerd laten van zeewier, schelpen e.d. zijn langs de kust van het Westland
inmiddels mooie en zichtbare resultaten van de ontwikkeling van natuur geboekt.
Langs c.q. meer richting de kust van Kijkduin, is dat nog niet bereikt omdat het strand te
grondig wordt schoongemaakt, alsmede vanwege het frequente gebruik van 4WD voertuigen,dit zou tot het uiterste minimum beperkt moeten worden.
Uiteraard verdient het aanbeveling om plastic en zwerfafval te verwijderen, maar zoals reeds
gesteld dient alles wat de natuur voortbrengt, onaangeroerd te blijven.
Recreatie
Bezoekers van de Zandmotor kunnen rond en op de Zandmotor genieten van de natuur en een
voortdurend veranderend uniek wad-achtig landschap, dat twee keer per etmaal onder water
staat. Door dit dynamische karakter van de Zandmotor, kunnen onveilige situaties ontstaan
zoals zachte bodem of snel opkomend water. Op het strand wordt hiervoor gewaarschuwd met
tijdelijke zwemverboden en er vindt extra training plaats van de reddingsbrigades. Tevens is
een real-time app ontwikkeld aan de hand waarvan weersomstandigheden en issues op het
gebied van de veiligheid gevolgd kunnen worden.
Meer informatie: www.dezandmotor.nl.
Inspreker: mw. M. Langeveld
Presentatie: ontwikkelingen Westlandse Zoom, Parnassia terrein, de Monsterseweg.
Mw. Langeveld is bewoonster van een appartement in het complex Domus a Mari, gelegen
aan het kruispunt Monsterseweg/Oorberlaan.
Door middel van haar presentatie over de ontwikkeling van bouwplannen, in totaal zo’n 6.000
woningen, in het stadsdeel Loosduinen en het aangrenzende Monster, vraagt mw. Langeveld
aandacht voor:
- De toenemende verkeersoverlast, hetgeen om maatregelen vraagt in het kader van de verkeersinfrastructuur.
- De milieu aspecten op de Monsterseweg.
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- De leefbaarheid voor omwonenden.
- Het NATURA 2000 gebied Solleveld.
- Het tot stand brengen van een Leefomgeving Effect Rapportage.
Wat de verkeersproblematiek betreft, wordt een reactie van wethouder van Asten op korte
termijn tegemoetgezien.
Voorts is vorig jaar door de bewoners van het Bezuidenhout, als aanvulling op een MER, een
LER (Leefomgeving Effect Rapportage) ontwikkeld, welke is overgenomen door de gemeente Den Haag. De bewoners van Domus a Mari hebben aangedrongen op een LER voor de
omgeving Oorberlaan/Monsterseweg.
Wijkuitvoeringsplannen.
De Wijkuitvoeringsplannen worden iedere vier jaar vastgesteld. Het jaaroverzicht van de
Wijkuitvoeringsplannen 2019 is aan de Wijkberaden en Bewonersorganisaties toegestuurd en
de daarin opgenomen plannen zijn reeds bekend. In het kader van de Wijkuitvoeringsplannen
2020 zal t.z.t. een ronde langs de wijken worden georganiseerd.
Mededelingen stadsdeelkantoor.
De mededelingen betreffen o.a.:
- De opknapbeurt van Kraayenstein.
- Rustbanken in de Pisuissestraat.
- De bestemming van de extra 100.000 euro buurtbudget voor Houtwijk.
- Vanwege parkeerproblemen en andere overtredingen wordt het Mulderteam in de Notenbuurt ingezet.
Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties
Bohemen, Ealdeck en Kjkduin
- Tracé Houtrust – Kijkduin (NWHR): de werkzaamheden verlopen conform planning.
Over vijf weken wordt de oplevering verwacht (een week eerder dan gepland).
- De bouw in Kijkduin-Binnen vordert en de bouw in Kijkduin-Bad van fase 1 en fase 1A,
verloopt volgens planning.
- De renovatie van het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein is gestart.
- Morgenavond vindt wederom een vergadering plaats over de invulling van het Wingsterrein. Voor de inrichting van de openbare ruimte van het Wings-terrein wordt door de
gemeente 180.000 euro extra budget beschikbaar.
Het DB heeft een brief ontvangen inzake een initiatief om in samenwerking met Loosduinse
verenigingen in 2020 The Passion Loosduinen te organiseren.De BOK gaat over de Passion
Loosduinen in gesprek met de dominee van de Abdijkerk.
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21 mei
Vervoersplan 2020.
Het plan wordt toegelicht door de heer W.Bianchi
M.b.t. het plan merkt de projectgroep op:
- Algemene redenering: uit het vervoersplan 2020 blijkt dat de frequenties/routes van de
tramlijnen zijn verbeterd, maar dat deze van een aantal buslijnen achteruit zijn gegaan. In
het beleidsplan van Rover wordt ter zake het e.e.a. toegelicht.
- Buslijn 23: het advies luidt de oorspronkelijke route te herstellen, waarbij buslijn 23 het
gehele jaar doorrijdt tot Kijkduin.
Gedurende de tijd dat dit nog niet kan worden gerealiseerd, luidt advies de busbuffer c.q.
eindhalte aan het De Savornin Lohmanplein tevens te laten fungeren als perron/in- en uitstaphalte passagiers.
- Buslijn 24: deze buslijn rijdt na 20.00 uur minder frequent. Het opvoeren van de frequentie is gewenst, gezien de situatie dat de buslijn in de avonduren veel wordt gebruikt voor
het reizen naar de stad (bezoek theater, e.d.).
- Schaalsprong: dit heeft betrekking op het functioneren van het openbaar vervoer in 2050
en de stappen die daartoe dienen te worden gemaakt. In dat kader dient een verbinding
van de Binckhorst naar Scheveningen te worden gerealiseerd en een verbinding van de
Grote Marktstraat richting Escamplaan (b.v. tunnel). Als algemeen punt wordt meegegeven, dat vorenstaande ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van de tramlijnen 2 en 3.
- Vroondaal – openbaar vervoer: het advies van Rover wordt onderschreven om kleinere
vervoersbusjes in te zetten.
Zaken van het stadsdeelkantoor
Toelichting dhr. D. Smit
- Kijkduin-Bad: werkzaamheden aan de EEF (entree- en fietsenkelder). Een juridisch conflict over onder meer de grond, tussen Boha (de eigenaar van het Atlantic Hotel) en de
gemeente is nog niet beslecht, hetgeen vertraging van de planning met zich meebrengt.
- In relatie tot vorenstaand punt > werkzaamheden in uitvoering ter hoogte van de voormalige fietsenstalling/en het friettentje in Kijkduin-Bad. De werkzaamheden liggen stil (zou
twee weken duren, maar men is al maanden bezig). De vertraging brengt de nodige overlast en gevaarlijke omstandigheden met zich mee voor fietsers
- Parkeergelegenheid Kijkduin-Bad: de nieuwbouw voorziet in 700 parkeerplaatsen en
daarbij telt de omgeving 150 parkeerplaatsen, plus de parkeergelegenheid bij het hotel.
- Tracé Houtrust-Kijkduin: is opgeleverd. Gesignaleerd is dat er te hard wordt gereden op
de Machiel Vrijenhoeklaan (vanaf Kijkduinsestraat tot Muurbloemweg, langs de rotonde).
- Wings-terrein: het budget voor de inrichting van de openbare ruimte/het park is geregeld
en bedraagt in totaal 500.000 euro.
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25 juni
Stand van zaken Kraayenstein-Vroondaal.
Presentatie door Mw. De Hoop en mw. Van den Broeke.
Door mw. Van den Broeke, projectleider van de gemeente Den Haag, wordt toegelicht dat
voor het opknappen van de buitenruimte Nieuw Waldeck, Kraayenstein fase 2, Houtwijk,
Mariahoeve, door het College een totaalbudget beschikbaar is gesteld van 10 miljoen euro.
Over een optimale inzet van deze middelen zou zij graag in gesprek gaan met de bewoners,
waarbij zij ook zgn. quick wins aan de orde zou willen stellen. Daarbij kan worden gedacht
aan b.v. het optimaliseren van een bepaalde looproute door een brug over het water aan te
leggen.
Zoals bekend, zijn er reeds vele schouwen gedaan en zij zou deze graag willen aanvullen met
input van de bewoners over ‘wat er nu speelt’. Het is de intentie om dit participatietraject na
de zomer te starten, waarbij de bewoners meerdere keren in korte tijd worden gehoord.
Opmerkingen/vragen projectgroep ROV:
- Horen van de bewoners:
- Bewonersvergaderingen benutten.
Nieuw Waldeck: adviseert om eerst te inventariseren wat de bewoners precies willen bereiken (doelen vastleggen). Aan de hand daarvan kan worden afgestemd, welke punten
overeenkomen met de reeds geïnventariseerde wensen. Nieuw Waldeck werkt met diverse
werkgroepen (veiligheid, groen e.d.). Het verdient aanbeveling om leden van deze werkgroepen te betrekken bij de gesprekken over de aanpak van de buitenruimte. BOK: zou
graag zien dat eerst wordt bepaald wat reeds is toegezegd ten aanzien van de aanpak van
de openbare ruimte. Dat moet in ieder geval gerealiseerd worden.
In september a.s. wordt door de bewonersorganisatie Kraayenstein een enquête uitgezet,
met behulp van studenten van de afdeling Communicatie van het Maris College. De uitkomst daarvan kan ook worden benut bij het bepalen van de wensen aangaande de aanpak
van de buitenruimte.
De aanpak van de openbare ruimte Molenbrink is uitgevoerd. Vooruitlopend op de aanpak
zijn de bewoners persoonlijk benaderd, hetgeen heeft geleid tot sociale cohesie.
Naar aanleiding van het vorenstaande geeft mw. Van den Broeke aan, dat het idee haar aanspreekt om eerst in kleinere groepen de resultaten van de onderzoeken, alsmede varianten
over de aanpak van de buitenruimte, te bespreken.
In samenspraak met deze groepen kan vervolgens worden bepaald wat in groter verband aan
de hele wijk dient te worden voorgelegd.
Mw. De Hoop deelt in aanvulling hierop mee, dat ter voorbereiding van de besprekingen kan
worden gedeeld welke onderzoeken reeds zijn uitgevoerd en wat er al aan informatie ligt. Dit
kan tijdens de besprekingen worden afgestemd met nieuwe wensen. Voorts zal ter zake een
commissiebrief worden ingebracht bij het College over de aanpak van de buitenruimte.
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In de conceptbrief zijn al bepaalde punten opgenomen (toezeggingen) en de brief biedt nog
ruimte voor aanvullingen. Naar aanleiding hiervan wordt van de zijde van SDK opgemerkt
dat men, graag zou zien dat er – daar waar toezeggingen zijn gedaan - snel in de buitenruimte
geïnvesteerd wordt. Over de aanpak van de buitenruimte is al lange tijd gesproken en het is
van belang dat het resultaat daarvan in de wijk zichtbaar wordt.
Mw. Van den Broeke stelt dat het de intentie is om na de zomer in korte tijd een aantal keren
met de bewoners bijeen te komen, teneinde snel met de aanpak van de buitenruimte te kunnen
starten. Dit wordt dus geen langdurig proces.
De komende periode zal zij contact houden met de bewonersorganisaties van Houtwijk,
Nieuw Waldeck en Kraayenstein met als doel het participatietraject, dat na de zomer van start
gaat, vorm te geven.
De voorzitter dankt vervolgens mw. Van den Broeke en Mw. De Hoop voor de toelichting,
waarna beide dames de vergadering verlaten.
Zaken stadsdeel
De voorzitter vraagt aandacht voor het rooien van een enorm aantal Populieren, hetgeen het
aanzien van vele wijken in negatieve zin zal aantasten. Er gaan immers veel open en lege
plekken ontstaan. Omdat de ervaring leert dat de gemeente slechts kleine bomen terugplaatst
en/of er in plaats van het aanplanten van een nieuwe boom geld in het bomenfonds wordt gestort. Het rooien van de bomen baart hem dan ook zorgen, omdat het ook schadelijk is voor
het milieu. Juist grote bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een goede luchtkwaliteit.
SDK dat de bomen te groot worden, takken laten vallen e.d.
De voorzitter stelt dat dit geen reden is om waardevolle bomen te kappen.
SDK deelt in reactie hierop mee dat, indien er meer dan 50 Populieren in een bepaalde wijk
gerooid gaan worden, er met de buurt gesproken zal worden over vervanging van de bomen.
Voorts wordt er alleen geld in het bomenfonds gestort als er op een bepaalde locatie geen plek
meer is voor de aanplant van nieuwe bomen..
Paviljoen op de weide naast de Molen: In het kader van de ontwikkeling van het paviljoen
wordt in samenspraak met de gemeente (eigenaar grond) een plan wordt opgesteld voor het
maken van een overeenkomst waarin de randvoorwaarden van de Stichting Erfgoed Loosduinen zijn vastgelegd. Aan deze randvoorwaarden dient de nieuwe investeerder bij de bouw van
het paviljoen te voldoen. Voorts zal de gemeente onderzoeken op welke wijze de grond kan
worden uitgegeven. Een voorstel ter zake volgt.
Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties
Notenbuurt: In verband met de parkeeroverlast en andere vormen van overlast in de Notenbuurt is een start gemaakt met de inzet van het Mulderteam en Handhaving.
KOM Loosduinen: In de omgeving van het Cantateplein zijn Voor Welzijn, de Politie, de
gemeente en Parnassia bezig met het bevragen van de buurt en het zoeken naar oplossingen
voor het bestrijden van de overlast die wordt veroorzaakt door mensen met sociale pr
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1 oktober
Mededelingen
Uitstel van bouwplannen ten gevolge van de uitspraak van de Raad van State omtrent Natura
2000 gebieden en stikstofdepositie.
In Nederland zijn in totaal 18.000 bouwplannen stilgelegd, in afwachting van de presentatie
van een landelijk rekenmodel aan de hand waarvan kan worden aangetoond, of een bouwplan
in negatieve zin van invloed is op de stikstofdepositie in de omgeving.
Het betreft uitsluitend bouwplannen waar, op het moment van de uitspraak van de Raad van
State, nog geen vergunning voor was afgegeven.
Indien na toepassing van het rekenmodel blijkt dat binnen de normering stikstofdepositie gebleven wordt, kan de bouw worden gecontinueerd. Indien dat niet het geval is, dienen maatregelen te worden genomen om de stikstofdepositie terug te brengen tot een niveau dat gelijk is
aan de stikstofdepositie vóór de bouw.
Wat de bouwplannen in Kijkduin-Bad betreft: de vorenstaande maatregelen raken de bouw
van de woningen niet, maar de bouw van de EEF (entree parkeergarage en fietsenstalling) en
toegang naar de ondergrondse parkeergarages van FRED en BOHA is wel stilgelegd.
Actualiseren voortgangslijst
Kijkduin-Bad: de stand van zaken is verwoord in de voortgangslijst en is tevens besproken bij
de mededelingen.
Kijkduin busbuffer: het college van B&W heeft medio 2018 besloten de busbuffer op de huidige locatie aan de Hoek van Hollandlaan te handhaven. Vergroening van de busbuffer zal
nog plaatsvinden.
Route Kijkduin-Houtrust: Is gereed en kan van de voortgangslijst worden afgevoerd. In de
plaats daarvan wordt opgenomen: ‘Ontwikkeling Haagse Beek’ omdat er nog discussie is over
de vraag of, en zo ja waar, de Haagse Beek verbreed moet worden.
Wingsterrein: Er is een nieuwe projectleider aangesteld: Ronald de Groot. De gemeente heeft
besloten het clubhuis te verkopen. Potentiële kopers zijn nog niet bekend. Wel bekend is, dat
dhr. Gripnau van de koop heeft afgezien. Voorts voldoet de Wonnebaldschool niet meer en
deze zal nieuwbouw moeten gaan realiseren. Daar de school een eigen buitenschoolse opvang
(BSO) heeft, zal deze gedurende de nieuwbouw elders ondergebracht moeten worden. Bezien
wordt of het een optie is om deze tijdelijk onder te brengen in het clubhuis. Zodra hierover
meer bekend is, zal mw. De Hoop de projectgroep ROV informeren.
Schapenatjesduin Oost: de bouw ligt deels stil in afwachting van het landelijke rekenmodel
stikstofdepositie.
Finest of Ockenburgh en Zuiderduinen: De bouw is gaande. De bouw van Schouten ligt nagenoeg stil. De vraag is of e.e.a. het gevolg is van een faillissement.. Mw. De Hoop moet het
antwoord hierop schuldig blijven. Zij heeft wel vernomen, dat Schouten een aantal projecten
heeft verkocht. Welke dat zijn, is niet bekend.
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Het fietspad langs het project Zuiderduinen wordt niet verlengd, maar er wordt wel bekeken
op welke wijze het fietspad verbeterd kan worden.
Bethelkerk: Geen actualiteiten te melden.
Uitbreiding ISH: Is bijna gereed.
Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen: De plannen voor de puinduinen, paden en vegetatie zijn in uitvoering.
Landgoed Meer en Bos: d.d. 16 september jl. heeft een rondwandeling door Meer en Bos
plaatsgevonden, waarbij een aantal zaken is besproken, zoals welke paden verbeterd moeten
worden, het dunnen van het dichtbegroeide nieuw aangeplante deel in M&B (de voormalige
sportvelden) en het beperken van loslopen van honden (aanwijzen losloopgebied bij voorkeur
locatie voormalige sportvelden).
Driehoek Loosduinen: De herstructurering van het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein
is aangevangen op de hoek bij de entree van de Treubflat (de entree wordt verlegd).
De plannen voor de herbouw van het Patershuis zijn in voorbereiding en deze zijn de vorige
vergadering van de CL toegelicht.
Ten aanzien van het werkgebieden wordt aandacht gevraagd voor het feit, dat wat betreft de
Driehoek Loosduinen, de vorenstaande projecten onder het werkgebied van BWK vallen,
alsmede een klein deel van de Driehoek ten noorden van de Mgr. Nolenslaan. De rest van de
Driehoek valt onder de Notenbuurt. Teneinde verwarring te voorkomen wordt besloten, de
Driehoek Loosduinen in de voortgangslijst te splitsen in:
- Winkelcentrum de Savornin Lohmanplein (BWK).
- Patershuis (BWK).
- Parnassia, Pauluskerk (Notenbuurt).
Voorts is de tijdelijke vergunning van de turnhal al enige tijd verlopen en is door de gemeente
aan Staedion geadviseerd om een nieuwe vergunning aan te vragen. Staedion is daartoe echter
nog niet overgegaan.
Tuincentrum Hanenburg: Nieuwbouw en parkeren is nog in onderzoek (PUK procedure).
Azivo-gebouw: De beginselaanvraag is ingediend voor de bouw van 65 woningen alsmede
een ruimte voor de buurt. In vervolg daarop wordt de bouwvergunning aangevraagd.
Connexxion terrein: De discussie over de verhouding tussen wonen en werken (hoeveel m2
bedrijfsterrein er terug moet komen) is nog gaande.
Ontmoetingskerk: Nog geen actualiteiten te melden. Mw. De Hoop zal nagaan of al bekend is
wanneer de bewonersinformatie-avond wordt gehouden.
Herinrichting Alberdastraat: betreft het realiseren van een 30 km zone en het doortrekken van
de Alberdastraat naar de Mient. Over dit plan is een inloopavond georganiseerd, maar de
Fietsersbond is hierover niet geïnformeerd. Mw. De Hoop zal de oorzaak daarvan nagaan en
de uitkomst daarvan doorgeven aan de Commissie Loosduinen.
Aanpassing tramhalte Hovylaan (rolstoelvriendelijk): In een brief van wethouder Van Asten
wordt een antwoord gegeven op het verzoek van de CL tot aanpassing van de halte en de toezegging ter zake van voormalig wethouder Smit.
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Opknappen van het Loosduinse Hoofdplein: Met de marktkooplieden en winkeliers is een
bijeenkomst gehouden, waarbij is gesproken over onder meer een projectvoorstel (waar nog
aan wordt gewerkt). Op de lange termijn (circa 5 jaar) heeft de gemeente de wens om onder
het plein een parkeergarage te ontwikkelen.
Over de plannen op de korte termijn (nog dit jaar te realiseren) over onder meer het gebruik
van het plein, wordt donderdag 3 oktober a.s. van gedachten gewisseld met de winkeliers en
marktkooplieden.
Openbaar vervoer Vroondaal: Geen actualiteiten te melden. Het ontsluiten van Vroondaal met
openbaar vervoer komt bij de behandeling van de volgende dienstregeling weer aan de orde.
Onderhoud Dalen (fase 1) en Onderhoud Brinken (fase 2): Het betreft de wijk Kraayenstein. .
De Bewoners Organisatie Kraayenstein vraagt aandacht voor de uitvoering van fase 1 en de
ongewenste situatie dat de bewoners niets horen en er veel ‘ruis op de lijn is’. Ook is een aantal bewoners zo ontstemd dat zij bij de parkeerplekken alle stenen uit het wegdek hebben gehaald. Zij zouden graag zien dat zo spoedig mogelijk aan de bewoners wordt gecommuniceerd dat niet meer wordt getornd aan het raadsbesluit over het onderhoud van de Dalen.
SDK geeft aan dat op directieniveau nog een besluit over het snippergroen moet worden genomen. Het stadsdeelkantoor zal dit aan de bewoners communiceren, zodra dit bekend is.
Na een korte discussie wordt besloten, dat er a. een brief aan de bewoners zal uitgaan waarin
e.e.a. nog eens goed wordt uitgelegd en b. dat overleg zal plaatsvinden met de groep zeer ontstemde bewoners.
Proces opknapbeurten buitenruimte Kraayenstein, Houtwijk, Nieuw Waldeck: Van mw. Van
den Broeke is vernomen, dat in de wijken waar een opknapbeurt van de buitenruimte op de
rol staat, de bewoners worden gehoord. Daartoe worden bewonerscomités ingericht, waar
ideeën worden opgehaald, maar waar ook alle unieke eigenschappen van de wijken in kaart
worden gebracht, met als doel te bepalen of met niet al te grote investeringen bepaalde quick
wins kunnen worden behaald. Iedere wijk afzonderlijk krijgt vervolgens een eigen website
waarop alle ideeën worden geplaatst, met een oproep aan de bewoners om de lijst van ideeën
aan te vullen. In vervolg daarop wordt een inloopavond georganiseerd en de input daarvan
wordt weer besproken met het bewonerscomité. Het resultaat daarvan wordt vervolgens nog
een keer tijdens een tweede inloopavond met de betrokken bewoners gedeeld.
Uiteindelijk moet alle vergaarde informatie leiden tot een rapportage welke ter goedkeuring
zal worden voorgelegd aan de wethouder en na diens goedkeuring aan de Raad. De planning
luidt dat dit hele proces in drie maanden gerealiseerd moet zijn.
In reactie op het vorenstaande wordt opgemerkt dat het nieuwe overlegproces nooit met de
betrokken wijken is besproken en dat het onduidelijk is, waarom de gemeente voor een dergelijk proces kiest.
Wat Houtwijk betreft is dit nieuwe overlegproces totaal overbodig, omdat het in Houtwijk
feitelijk gaat over achterstallig onderhoud. De gemeente kan in die zin dus gewoon gehouden
worden aan de opdracht om het achterstallig onderhoud aan te pakken.
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Door mw. De Hoop wordt uitgelegd, dat de projectleider de opdracht heeft gekregen om met
de betrokken bewoners – conform het nieuwe proces opknappen buitenruimte – in overleg te
gaan. De motie aangaande het opknappen van de buitenruimte zal zij doen toekomen aan de
projectgroep ROV. Daar de discussie over dit punt in deze vergadering niet kan worden beslecht, spreken de drie betrokken wijken Nieuw Waldeck, Houtwijk en Kraayenstein af, dat
zij onderling in overleg gaan en de uitkomst daarvan zullen communiceren aan de projectgroep ROV, de CL de gemeente.
Aanleg waanzinnige Waldecktuin: De inrichting van de locatie is nagenoeg klaar.
Aanleg jetstream King Oliviereiland: De jetstream wordt niet aangelegd. Om de kwaliteit van
het water te verbeteren, zal een andere weg ingeslagen moeten worden richting het Hoogheemraadschap.
Invoering parkeerregeling Houtwijk: Het eerste deel is ingevoerd. Wanneer het tweede deel
wordt ingevoerd, is nog niet bekend.
Verplaatsing bussluis: Bij het ziekenhuis (aansluiting Escamplaan, A. Schweitzerlaan) wordt
de bussluis in november 2019 afgesloten.
Invulling Oude Haagweg 4-32: De afdeling Economie van de gemeente Den Haag stelt als
voorwaarde, dat op de locatie een bepaald aantal m2 bedrijfsruimte moet worden gerealiseerd.
Hoeveel precies moet nog worden berekend en wordt vervolgens voorgelegd aan de Raad.
Paviljoen op de weide naast de molen: Stadsbeheer buigt zich momenteel over vraag of de
weide naast de molen kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, omdat in principe
‘alles wat groen is, groen moet blijven’. Mw. De Hoop zal de actie in uitvoering nemen om de
randvoorwaarden op te stellen voor een toekomstige exploitant.
Harvest – plan ontwikkeling Tiny Houses: Zoals reeds in de projectgroep WB toegelicht,
heeft de projectontwikkelaar van Harvest een plan ingediend om Tiny Houses te ontwikkelen
waardoor de bewoners van Harvest vrezen dat de moestuin verloren gaat. Zij voelen zich wat
dat betreft door de projectontwikkelaar en makelaar misleid, omdat zij bij aankoop van hun
woningen vooral zijn verleid met het groene karakter van Harvest.
Inmiddels is van de projectontwikkelaar Van der Vorm vernomen, dat eind oktober een informatieavond voor de bewoners wordt georganiseerd.
Een bijkomend probleem is dat de Notenbuurt te kampen heeft met een hoge parkeerdruk.
Indien de Tiny Houses worden ontwikkeld, neemt het aantal bewoners van de Notenbuurt toe
met circa 40 bewoners. Voorts telt het nieuwe Green Lab 62 woningen en heeft Green Lab
maar 31 parkeerplaatsen. Kortom, de parkeerdruk in de Notenbuurt zal nog meer toenemen.
Van de zijde van SDK wordt uiteengezet dat de projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van
woningen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en dat wat parkeren betreft, voldaan dient
te worden aan de parkeernormen. Indien aan deze voorwaarden en normen niet wordt voldaan, wordt er geen vergunning afgegeven.
Wat betreft de ontwikkeling van de Tiny Houses is er sprake van een wijziging op het bestemmingsplan. Zodra op deze wijziging beschikt wordt, kan daartegen bezwaar worden ingediend.
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Openbaar Vervoer (OV)
De heerBianchi licht toe:
Aandachtspunt lange termijn: De schaalsprong OV en het plan om een tramlijn door te laten
rijden tot Leyenburg. Gewaakt moet worden dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor tramlijn 2.
Verbreding Escamplaan: ten behoeve van het autoverkeer wordt de Escamplaan verbreed en
het ontbreekt nog aan een goede oversteekplaats voor fietsers. In dat kader verdient het aanbeveling om het Tulapad/bruggetje te verbeteren, zodat de fietsers daarvan beter gebruik kunnen maken. SDK geeft aan dat het Tulapad/bruggetje officieel een voetgangerspad is, maar
ook veel wordt gebruikt door fietsers. Het verbeteren van de brug ten behoeve van fietsers is
van toegevoegde waarde voor de wijk. SDK zal de mogelijkheden ter zake bezien.
19 november
Groen in Loosduinen.
In het kader van het onderhoud van het openbare groen toont de voorzitter een aantal voorbeelden van groen bij woongebouwen waar de bewoners op eigen initiatief tuintjes hebben
aangelegd welke zij zelf onderhouden. De vraag doet zich nu voor of dit soort initiatieven zijn
toegestaan en zo ja of hiervoor toestemming benodigd is van SDK.
Van deze zijde wordt opgemerkt dat het zeker aanbeveling verdient daarover in contact te
treden met SDK. De geldende procedure zal in de projectgroep aan de orde worden gesteld.
Voortgangslijst.
Na de uitgebreide actualisering tijdens de vorige bijeenkomst zijn er weinig opmerkingen.
Wijkberaad BWK:
- Recent is een start gemaakt met de herinrichting van het Piet Vink plantsoen.
- De sloop van de kosterswoning en de laagbouw van de Bethelkerk is uitgesteld tot na de
bouwvak.
- Het nieuwbouwplan voor de locatie van de Ontmoetingskerk is in de Welstandscommissie
behandeld. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.
Wijkberaad Houtwijk.
- Zodra het plan voor de bouw van 65 woningen en een ruimte voor de buurt/bewoners door
de Welstandscommissie is goedgekeurd is het de bedoeling in december een inloopavond
voor de buurt te organiseren.
- Herinrichting Houtwijk op residentiekwaliteit. De eerste commissie-avonden voor de drie
wijken in Loosduinen Houtwijk, Kraayenstein en nieuw Waldeck hebben plaatsgehad en
/of vinden nog deze week plaats. Iedere commissie telt 15 deelnemers en in totaal worden
3 vergaderingen per commissie belegd, met als doel te komen tot een breed gedragen plan.
- Zoals reeds bekend is per wijk 2,5miljoen euro beschikbaar, minus 500.000 euro t.b.v.
overheadkosten.
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Bewoners Overleg Kraayenstijn.
Paviljoen op de weide naast de molen. De Dienst Stadsbeheer buigt zich over de vraag of de
weide naast de molen kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, omdat in principe
‘alles wat groen is ,groen moet blijven’De gemeente zou de financiele randvoorwaarden opstellen voor een mogelijke toekomstige exploitant.
Rondvraag en rondje bewonersorganisaties.
BWK merkt op een WOB verzoek bij de gemeente te hebben ingediend omdat op brieven aan
wethouder De Mos en nadien aan wethouder Revis aangaande de bebouwing van de ADS
velden nog steeds geen antwoord was ontvangen.
Ook op dit WOB verzoek is nog geen reactie vernomen.
SAMENSTELLING PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

Voorzitter

dhr. W. van Elst

portefeuillehouder ROV, lid DB

dhr. H. van de Muijsenberg

Kraayenstein

lid:
plv. lid:

dhr. J.H. Janssen **
dhr. F. Helvenstein **

Bohemen, Waldeck en Kijkduin

lid:
plv. lid:

dhr. J. Hofker
dhr. J.H.A. van de Muijsenberg

Nieuw Waldeck
Kom Loosduinen

lid:
lid:
plv. lid:

dhr. H. de Valk
dhr. C. Gaans
dhr. B. Bakker

Houtwijk

lid:

dhr. R. Meesters

Notenbuurt

lid:

mw. M.F.L. Brands **

Stadsdeelkantoor Loosduinen

dhr. D. Smit *
dhr. R. Vrolijk **

* = in de loop van het jaar afgetreden
** = in de loop van het jaar toegetreden
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1729 Gezicht op Loosduinen met de Molen en Abdijkerk

1800 Gezicht op Loosduinen

Projectgroep Welzijn en Beheer

Concept

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.
De projectgroep WB kwam 6 keer bijeen in 2019
22 januari 2019
Nieuw lid WB stelt zich voor.
Het Senioren Collectief Haaglanden: is werkzaam in heel Den Haag, Voorburg en Rijswijk.
Het Senioren Collectief bestaat uit vrijwilligers die veel hulp bieden bij in het bijzonder het
op orde krijgen van administraties van leden, maar ook van niet-leden. In die zin kan eenieder
een beroep doen op het Senioren Collectief Haaglanden.
Naam- en taakstelling projectgroep.
Er is discussie over de naam en taak van Welzijn en Beheer. Besloten is om de naam van de
projectgroep WB niet te wijzigen. Beheer wordt echter wel gesplitst in:
a. Beheer dat is gerelateerd aan zgn. groene velden behorende bij bouwprojecten (valt onder
ROV),
b. Beheer dat een relatie heeft met sociale aspecten (valt onder WB).
Nader bezien wordt, of de splitsing kan worden verduidelijkt door bijvoorbeeld te spreken
over Beheer 1 (groen) en Beheer 2 (sociaal).
Buurthuizen van de Toekomst:
Toelichting door mevrouw Ligtvoet, projectleider Haagse Kracht van het
stadsdeelkantoor en mevrouw Hagendoorn, gemeente Den haag. Stadsdeel
Loosduinen telt officieel 12 Buurthuizen van de Toekomst, waaronder negen
sportverenigingen, zoals b.v. Quick, SV Loosduinen, Duno, HVV Ras en drie
met een andere doelgroep, Zorgcentrum Houthaghe, Hungry Minds, De Ock.
De Buurthuizen van de Toekomst organiseren een mix aan activiteiten, gericht op de eigen
doelgroep, en zijn vrij actief. Echter, het ontbreekt aan helder zicht op alle activiteiten, omdat
deze door de gemeente niet actief worden gemonitord. Teneinde de Buurthuizen van de
Toekomst in stand te kunnen houden, dienen er vanuit de bewoners c.q. bewonersorganisaties
en wijkberaden initiatieven te worden ontplooid opdat mede aan de hand daarvan voorstellen
aan de wethouder kunnen worden voorgelegd. Daarnaast stelt het stadsdeel budget
beschikbaar voor het organiseren van activiteiten.
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De heer Sikking brengt www.utopist.nl/inspriatieclub onder de aandacht, dat vanuit de
utopisten een inspiratieclub is opgericht die dankbaar gebruik maakt van de faciliteiten van
Wings en Loosduinse Hof. Mw. Ligtvoet geeft aan dat ook veel informatie over de
Buurthuizen van de Toekomst is te vinden op www.denhaag.nl
Inzet Stichting VOOR Welzijn 2019
Hoewel de gemeente in 2019 een miljoen euro op Welzijn bezuinigt, (met name op
werkmaatschappijen)was door de gemeente een budget toegekend van 2,5 miljoen euro, te
besteden door de welzijnsorganisaties in het stadsdeel Loosduinen.
Subsidieregelingen: (welke zijn er).
Voor de inhoud van subsidies wordt verwezen naar www.denhaag.nl/subsidies:
- Wonen en bouwen (isoleren, duurzaamheid, planschade, sociale huur e.d.).
- Zorg en welzijn (stimuleren vrijwillige inzet, taallessen, jeugdbeleid mantelzorg).
- Cultuur (culturele projecten, broedplaatsen, Meerjarenbeleidsplan Kunst, Cultuur.
- Sport (subsidies voor sportverenigingen, topsportevenementen, accommodatie
sportverenigingen (AS).
- Onderwijs, (Onderwijsloket, activiteiten kinderen, Samenspel, kinderopvang e.d.).
- Evenementen, (subsidies kleine en grote publieksevenementen, activiteiten in stadsdelen).
- Verkeer en vervoer (elektrische voertuigen, buurtstalling, sloopregeling dieselauto,
brommers en snorfietsen).
- In het subsidieregister zijn subsidies opgenomen welke in voorafgaande jaren zijn verstrekt.
- Wet- en regelgeving subsidies: er zijn regels van kracht voor subsidieverlening,
subsidiebeschikkingen en subsidieverantwoording.
Focuspunten bewonersorganisaties/Activiteitenplanning; hoe helpen wijken elkaar?
De voorzitter geeft een compliment aan de Kom Loosduinen voor de organisatie van het
Dickens Festival dat enorm door de inwoners van Loosduinen, alle bezoekers en de gemeente
is gewaardeerd. Van de zijde van de Kom Loosduinen wordt aangegeven, dat een dankbrief
van de burgemeester is ontvangen en dat de organisatie van het Dickens Festival dit jaar is
overgedragen aan Bewonersoverleg Kraayenstein. Het betreft hier een mooi voorbeeld van
samenwerking daar waar het de organisatie van activiteiten in Loosduinen betreft.
Wonen in Loosduinen.
Dhr. Develing, Kom Loosduinen: de goede contacten met het stadsdeel worden door de Kom
Loosduinen zeer gewaardeerd. Voorts baart de verkeersproblematiek de Kom Loosduinen
zorgen, te meer daar er veel woningen aan het gebied worden toegevoegd en het steeds
drukker wordt.
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Bezoek Domotica woning
Adres Domotica woning: Steenhoudersgaarde 15 E
Kerkcontacten
Hebben de wijken contacten met de kerkleiders?
Naar aanleiding van deze vraag wordt vastgesteld, dat op initiatief van de kerk contact wordt
gehouden met de wijken, wijkberaden en bewonersorganisaties (niet andersom). Vanuit de
kerk zijn diverse initiatieven ontplooid, zoals ‘samen boodschappen doen, samen koken en
samen eten’
Rondje bewonersorganisaties
Hierin bespreken alle wijkberaden wat er in hun wijk gebeurt.
Mw. Hartman, Houtwijk: 9 januari jl. is in Houtwijk het nieuwe kansenfestival georganiseerd
en is de speeltuin Bokkefort geopend. Voor het festival is veel belangstelling getoond, door
zowel jong als oud. Ook het buurtbudget café wordt goed bezocht en de wijkvereniging heeft
vijf thema’s gedefinieerd en in een flyer kenbaar gemaakt. Aan de hand daarvan kunnen de
bewoners initiatieven en ideeën kunnen aandragen. In de algemene ledenvergadering van 27
maart a.s. wordt het resultaat daarvan bekend gemaakt.
Dhr. Develing, Kom Loosduinen: Er is veel belangstelling getoond voor de recent gehouden
bewonersvergadering, waarbij onder meer is gesproken over de organisatie van activiteiten
welke jaarlijks terugkeren, zoals de kerstmaaltijden, Puchevenement e.d. Ook zijn er nieuwe
ideeën aangedragen, zoals (indien mogelijk) de organisatie van een evenement op de weide
bij de Ock (evenement: met honden en schapen) en de Voice van Loosduinen.
Dhr. Janssen (nieuw verkozen voorzitter Kraayenstein): de Bewonersorganisatie Kraayenstein
(BoK) is drukdoende met de opbouw van het bestuur en de inzet van vrijwilligers.
Dhr. Sikking, Nieuw Waldeck: de kerstbrunch, georganiseerd in Loosduinse Hof, is goed
bezocht. Komend jaar bestaat het wijkberaad Nieuw Waldeck 40 jaar en mede in dat kader
worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de opening van de waanzinnige Waldeck
Tuin, activiteiten voor de jeugd en de bijeenkomsten van de inspiratieclub.
Voorts vindt 21 september 2019 een tweede werkgroep Parels van Loosduinen plaats.
Mw. Pacqué, Notenbuurt: de bewonersorganisatie Notenbuurt is, conform BoK, druk bezig
met de opbouw van de organisatie. De activiteiten welke in de Notenbuurt zijn c.q. worden
georganiseerd zijn: Sinterklaasfeest, Halloween, zomerbarbecue, moestuinproject (project
Harvest). Het oude Wijkberaad Notenbuurt is niet meer actief en dient nog te worden
opgeheven. Naast het Wijkberaad is de bewonersorganisatie Notenbuurt opgericht en de
statuten daarvan zijn onlangs door de notaris bekrachtigd.
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Ten aanzien van de organisatie van activiteiten wordt op voorstel van de voorzitter de
afspraak gemaakt, dat via het secretariaat CL een activiteitenplanning bewonersorganisaties
wordt opgesteld. Mw. El Adlounivan het stadsdeelkantoor zal deze actie voorleggen aan het
secretariaat van de CL.
Aan de hand van de activiteitenplanning kunnen bepaalde activiteiten op elkaar worden
afgestemd ter voorkoming van het dubbel organiseren van activiteiten.
De bewonersorganisaties kunnen gezamenlijk optrekken bij het organiseren van bijvoorbeeld
een boottocht, rondje Poeldijk, bezoek aan het museum Loosduinen e.d.
Tot slot beveelt de voorzitter aan om vooral met regelmaat de website van de CL te bezoeken
en hierop via het secretariaat van de CL belangrijke informatie van de wijkberaden en de
bewonersorganisaties te plaatsen
5 maart 2019
Wijkuitvoeringsplannen,
Toelichting door de heer Van Lonkhuijzenvan het stadsdeelkantoor.
In de Wijkuitvoeringsplannen is datgene opgenomen wat de stadsdeelkantoren jaarlijks samen
met andere diensten in de stadsdelen aan werkzaamheden gaan uitvoeren. Het gaat daarbij om
bijvoorbeeld: groenonderhoud, Orac’s, rooien van bomen en extra groenvoorzieningen.
Rapport PEP
Toelichting door mw. Francine Paijens (PEP)
Een van de belangrijkste conclusies uit het PEP-rapport over de Loosduinse
bewonersorganisaties is, dat de besturen van de wijkberaden en bewonersorganisaties niet erg
divers zijn en in die zin niet representatief zijn voor de wijk. Veel besturen kampen met het
probleem, dat het moeilijk is nieuwe en – in het bijzonder - jongere bestuursleden te werven.
PEP adviseerde in dat kader:
- Toe te werken naar certificering door middel waarvan de bewonersorganisaties en de
wijkberaden zich beter kunnen profileren.
- Gebruik te maken van de gratis cursussen van PEP.
- Bij het werven van jongere vrijwilligers in te spelen op de behoefte van jongeren en wat
de besturen aan jongeren kunnen bieden, zoals het opbouwen van een c.v. en een goed
netwerk.
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Madestein beweegt
De sportverenigingen in Madestein hebben zich georganiseerd met als doel de sport op de
kaart te zetten. In dat kader wordt op 18 mei 2019 een sportdag georganiseerd.
Rondje bewonersorganisaties
Dhr. Sikking, Nieuw Waldeck: zoals bekend bestaat het wijkberaad Nieuw Waldeck 40 jaar en
worden dit jaar in dat kader diverse activiteiten georganiseerd. Er is een lijst opgesteld met
data waarop de diverse activiteiten plaatsvinden. Deze lijst, alsmede de uitnodigingen voor
bijeenkomsten, festiviteiten e.d. worden op de website geplaatst, alsmede in de Loosduinse
Courant gepubliceerd.
Mevrouw El Adlouni, SDK Loosduinen:
- Het festival Loosduinen vindt plaats op 30 augustus 2019.
- Er is gestart met de voorbereiding van ‘Loosduinen gaat los’ (vindt plaats van 1 november
t/m 5 november 2019), waarbij alle culturele organisaties bijeen worden gebracht, zoals de
Molen, de Abdijkerk, Pop Radar e.d.
- ‘Loosduinen gaat los’ wordt in samenwerking met de betrokken organisaties voorbereid.
In de Loosduinse Courant zal t.z.t. een pagina verschijnen van de organisaties die bij
‘Loosduinen gaat Los’ zijn betrokken.
- Voorts zijn de uitvoeringsplannen in voorbereiding en is Houtwijk drukdoende met het
maken van keuzes daar waar het betreft de besteding van het buurtbudget. Mevrouw El
Adlouni deelt desgevraagd mee, dat zij op dit moment het antwoord schuldig moet blijven
op de vraag, of er ook voor andere wijken extra buurtbudget beschikbaar wordt gesteld.
- Zoals bekend, wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het Dickens Festival.
14 mei 2019
Kinderraad Houtwijk
De kinderraad van Houtwijk introduceert zich en de kinderen geven aan met welke projecten
ze bezig zijn.Een van hen heeft het Haagsche jeugdlintje gewonnen en vertelt hierover.
Stek – voor Stad en Kerk
Mw. Segon-Gijben vrijwilligster bij Stek en zelf ook minder bedeeld, vertelde over haar
ervaringen en wat Stek doet in de wijk.o.a.
- Dagopvang plus is een wekelijks terugkerende activiteit. Dat doet Stek samen met cliënten
van de stichting Middin, deze activiteit is voor ouderen en moeders met kinderen.
- Vakantie voor ouderen met kinderen: Vooral die het minder goed hebben.
- Een maatjesproject: dat heet ‘Blijf je nog even’.
- Samen koken - samen delen: een keer per maand wordt dit kookproject georganiseerd.
Mw. Segon-Gijben gaf aan dat ze een groter netwerk nodig hebben en ze vooral op zoek naar
moeders uit het maatjes project.
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Sociale supermarkt
Presentatie door mevrouw Herlé.
De Sociale supermarkt is een project dat aan mensen die in de voedselbank zitten de
mogelijkheid geeft om zelf hun eigen voedsel te kiezen.
De wagens van Kies staan op 3 locaties in Den Haag: Bokkefort in Loosduinen, de
Exoduskerk en de Shalomkerk. De vrijwilligers van Kies zijn getraind en staan klaar om in
gesprek te komen met de cliënten. De projectgroep kreeg een uitgebreide presentatie over de
armoede en de bestrijding hiervan.
Wende en Storm uitvaartorganisaties
De Loosduinse uitvaartverzorgers, mw. Versteeg van Wende Uitvaartverzorging en mw.
Badon-Ghijben van Storm Uitvaartverzorging hielden een presentatie over ‘Sterven in
Loosduinen’. Er kwamen veel vragen aan de orde voornamelijk over de financiering en oude
polissen. Bijv.: Vanaf mijn geboorte hebben mijn ouders een polis voor mij afgesloten met
2000 gulden. Is dit nog steeds geldig? Waar kan ik dit zien?
Je kunt dit navragen aan het verbond van verzekeraars en op www.oudepolis.nl.
Rondje bewonersorganisaties
Seniorencollectief: Het meldpunt schulden is vandaag opgezet onder de toezicht van de
gemeente.
Wijkberaad KOM Loosduinen:
- Aanstaande donderdag is er een bewonersvergadering.
- Afgelopen zaterdag is de bloemenroute met groot succes georganiseerd.
- Vanmiddag is er inloop in de Molen
- Op 8 juni wordt de Puchdag georganiseerd.
Wijkberaad Notenbuurt: Pasen is gevierd met groot succes. Het was erg motiverend voor de
beginnende wijkorganisatie dat iedereen het leuk vond.
St. Bewonersoverleg Kraayenstein:
- zijn met het Dickensfestival van 21 december bezig. Mw. Burgmeijer-Sarijoen is bezig
met de sponsormap en alles daaromheen.
- Op 6 juli wordt er een buurt bbq georganiseerd.
Wijkberaad Houtwijk:
- Heeft een tijdje geleden hun algemene vergadering gehad.
- Op 22 juni is er een midsummer party.
Wijkberaad Nieuw Waldeck: Muziekkrant werd gemaakt voor 40 jaar bestaan van Waldeck en
verspreid onder Waldeck. Op de achterzijde van het blaadje staat het programma van dit jaar.
De voorzitter verzoekt dat krantje te sturen naar andere wijkorganisaties en om het
programma op de website van CL zetten.
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Stadsdeelkantoor:
- Mw. el Adlouni heeft met Florence zorgaanbieder gesproken en ze was zeer onder de
indruk. Er kan een pas aangevraagd worden, dan kun je lid worden van Florence en dan
kun je gebruik maken van allerlei faciliteiten o.a. administratieve ondersteuning,
boodschappen service, computer hulp, hovenier hulp etc.
- Mw. el Adlouni heeft eerder met de voorzitter besproken dat Florence zal uitgenodigd
worden voor de volgende vergadering zodat ze een presentatie kan geven.
18 Juni 2019
Nieuwe website www.mijnloosduinen.nl
Toelichting door dhr. Sikking. De nieuwe website bevat nieuws over ‘alles wat er zoal in
Loosduinen te doen is’ en is bedoeld voor verenigingen, clubs en organisaties om hun
activiteiten gratis te plaatsen in de websiteagenda. Voor slechts 20 euro per jaar kunnen
bedrijven een verwijzing of een (PDF) pagina op de nieuwe website plaatsen.
Update Domotica
De heer Sikking en de voorzitter zijn gaan kijken en doen verslag van hun bevindingen.
Helpdesk Geldzaken: Michiel Clijfers
Dhr. Clijfers werkt bij de gemeente Den Haag in de functie van relatiebeheerder Helpdesk
Geldzaken (email: michiel.clijfers@denhaag.nl). Website: www.helpdeskgeldzaken.nl.
De Helpdesk Geldzaken is op initiatief van de gemeente Den Haag opgericht, omdat veel
burgers (60.000 in Den Haag) gebukt gaan onder schuldproblematiek. De Helpdesk biedt hulp
bij allerlei vragen over geld, schulden, besparingen, het verkrijgen van inzicht in inkomsten
en uitgaven, aanvragen van toeslagen en dergelijke.
Er kan eenvoudig een afspraak worden gemaakt via de telefoon (070) 353 61 88 of email
Tegelweetjes
Dhr. Doorschodt en mw. Cools houden een presentatie over het project Tegelweetjes.
Het project houdt in, dat op verschillende plekken in de wijk stoeptegels met een QR-code
zijn geplaatst. Wanneer de op de tegel vermelde code wordt gescand met de mobiele telefoon
krijgt men informatie over b.v. de historie van de straat waar de tegel ligt, of b.v. over de
geschiedenis van een interessant pand. Het project Tegelweetjes is door de gemeente Den
Haag gefinancierd via het wijkbudget. Mw. Cools en dhr. Doorschodt zetten het netwerk
Tegelweetjes graag in om andere wijken, zoals Loosduinen, behulpzaam te zijn bij het
initiëren van een project Tegelweetjes. Zij reiken daartoe ter vergadering een flyer uit,
alsmede een adreskaartje. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het emailadres:
contact@tegelweetjes.nl.
Meer info is te vinden op: www.tegelweetjes.nl. Krijgt een vervolg in 2020
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Florence Thuis
Door mw. Gosselink van Florence wordt toegelicht dat bij Florence tegen een bedrag van
24,50 euro per jaar een Florence-pas kan worden aangevraagd waarmee het pashouders
makkelijker wordt gemaakt om zelfstandig thuis te blijven wonen. Via de pas kunnen allerlei
diensten en services aan huis worden afgenomen, zoals kapper, een opticien, pedicure, maar
ook administratieve ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. Tevens is het mogelijk
om tijdelijk hulp aan huis en/of medische zorg in te huren, b.v. indien men thuis na een
operatie herstellende is. Het stadsdeel Loosduinen telt inmiddels 13.000 pashouders en hun
ervaringen worden gedeeld in De Van Pas krant van Florence Thuis. Nadere informatie kan
verkregen worden via emailadres florencepas@florence.nl of via de website www.florence.nl.
Rondje wijkorganisaties
Door mw. Van der Kruit, Nw. Waldeck, wordt opgemerkt, dat zij het betreurt dat het
uitvoeringsoverleg van de gemeente is opgeheven en dat er nog geen nieuw soortgelijk
overleg is geïnitieerd. Door de voorzitter wordt aangegeven, dat zij deze opmerking zal
voorleggen aan Majda el Adlouni van het stadsdeelkantoor, omdat zij doende is met een
nieuwe vorm van overleg.
Mw. A. de Freij stelt zich voor en geeft aan dat zij vertegenwoordiger is van het CDA en met
belangstelling heeft kennisgenomen van hetgeen vanavond in de projectgroep WB is gedeeld
aan informatie.
Mw. Hartman (Houtwijk) deelt mee dat in Houtwijk jl. zaterdag de Midsummer Party heeft
plaatsgevonden bij Houthaghe. Zij licht daarbij toe, dat de samenwerking met Houthaghe
helaas is verslechterd en dat in die zin op zoek wordt gegaan naar een andere locatie voor de
organisatie van de Midsummer Party en naar het zich laat aanzien zal ook worden gezocht
naar een andere oplossing voor wat betreft het houden van de vergaderingen. Voorts zijn de
buitenspeeldagen Houtwijk vanwege het slechte weer ‘in het water gevallen’.
Dhr. Sikking (Nieuw Waldeck) deelt mee dat in Nieuw Waldeck onlangs een groot feest voor
de bewoners is gehouden, dat zeer succesvol is verlopen. In het kader van de discussie over
de wijkgrenzen van wijkberaden en bewonersorganisaties deelt dhr. Sikking mee, dat is
uitgezocht wat precies de werkgebieden en wijkgrenzen zijn van de 8 stadsdelen, 24 wijken
en 148 straten (plus inwoners e.d.). Nadere informatie ter zake zal hij doen toekomen aan het
secretariaat van de CL.
Voorts reikt dhr. Sikking aan de aanwezigen een flyer uit van de Inspiratieclub waar men zich
voor kan aanmelden via emailadres inspiratieclub@utopist.nl. De Inspiratieclub wordt door
www.utopist.nl georganiseerd. Op 2 juli a.s. vindt de Inspiratieclub plaats in de Loosduinse
Hof in de middag.
Mw. Zee (Kraayenstein) deelt ter informatie mee dat in de Abdijkerk iedere zondagmiddag
mooie orgelconcerten worden gegeven.
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24 september 2019
Er wordt ingesproken over de moestuin in het complex Harvest. Er dreigen tiny houses
opgezet te worden waardoor de moestuin verdwijnt.
Insprekers mw Weeda en dhr. Mosselman vragen hulp. (Uiteindelijk is er concensus bereikt
en blijft de moestuin bestaan)
Centrum Groepswonen
Presentatie mw Van der Heide.
Deze vorm van samen wonen komt steeds vaker voor ook in Loosduinen.
Meer info via www.centrumgroepswonen.nl
Izi Domotica woning
Presentatie door mw C. Wurstkamp en dhr Baanen.
Vanuit Izi is een actieve Izi Community ontstaan waar men terecht kan met alle vragen
betreffende testen en inplementatie van domotica.
Het domotica voorbeeldhuis bevind zich aan de Steenhoudersgaarde nr 25 en kan iedere
vrijdag worden bezocht van 10 tot 12 uur. Melden en info via IZIwoning@gmail.com
Beleidsplan Zorg Jeugd en Volksgezondheid
Het beleidsplan is doorgestuurd aan alle wijkberaden met het verzoek te reageren.
Rondje wijkorganisaties
Nieuw Waldeck: dhr. Sikking deelt mee dat de opkomst van publiek voor ‘De Parels van
Loosduinen’ mager was, maar dat de gemeenschappelijke ruimtes wel goed zijn bezocht. Er
waren 40 deelnemers/Parels (vorig jaar 35). Van ‘De Parels van Loosduinen’ vindt nog een
evaluatie plaats. Daarbij zal het voorstel worden gedaan om in het vervolg meer te
organiseren vanuit de gemeenschappelijke ruimtes.
Rondvraag
- Sponsoractie Ockenburgh
- Afscheid Harm Benthem, stadsdeeldirecteur
- Bijeenkomst JMO
- Dhr. Hijstek is benoemd tot vertegenwoordiger van Loosduinen vanuit Groen Links en als
zodanig neemt hij veel zaken mee naar zijn fractie.
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12 november 2019
Haagse jongeren ambassadeur.
De Haagse jongeren ambassadeur Adil Madkouki stelt zich voor en vertelt wat zij betekenen
in Den Haag, en waar zij iets kunnen doen voor de jongeren in Loosduinen.
Hoe spreek je jongeren aan en wat kan het wijkberaad doen om meer jongeren te betrekken?
N.A.V heeft een stagiair van Houtwijk aangeboden een instagram page te ontwerpen.
Sociale kaart: Jmo Loosduinen
Een uitgebreid overzicht van de bekende en onbekende hulpverleners in Loosduinen duidelijk
wordt dat er veel hulpverleners zijn maarwerkt iedereen samen is de vraag?
Rondje Wijkorganisaties
Nieuw Waldeck: gaat het jongeren Thema bespreken middels de heer Sikking.
Bohemen Waldeck Kijkduin: heeft 31 oktober een vergadering gehad waarin diverse plannen
in hun wijk zijn besproken.
Houtwijk: is druk doende met de inzet van de 2,5 miljoen voor hun wijk.
Notenbuurt: geeft aan dat het erg druk is en zij een kleine bezetting hebben en niet alles
kunnen bijwonen. ( advies van de voorzitter. Neem contact op met PEP}
Kom Loosduinen: heeft contact met stadsdeel over loshangende bedradingen.
Kraayenstein en de Kom Loosduinen: zijn druk met het Dickens Festival
Rondvraag
- Wethouder Bert van Alphen komt naar de CL vergadering van 26-11-2019
- Loosduinen gaat los heeft plaatsgevonden
- In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding Hoe gaan wijkberaden dit vieren? Graag
terugkoppelen naar mw El Adlouni.
- Tegelweetjes krijgt vervolg.
- TV Loosduinen is in ontwikkeling.
Afspraak 2020
Terugkomend onderwerp vanuit het manifest voor 2020
Er wordt afgesproken het jaar 2020 alle actie op de jeugd te zetten.
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER

Onafhankelijk opererend voorzitter

mw. M.M.F. Griffioen - van den Hoek

Portefeuillehouder vanuit het DB

dhr. H. van den Muijsenberg *

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid: mw. M. van Es

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

Wijkberaad Bohemen-Waldeck
en Kijkduin

lid: dhr. S. Brinkhorst

Wijkberaad Notenbuurt

lid: mw. M. Pacqué
plv. lid: dhr. R. Bel

Wijkberaad Houtwijk

lid: mw. F.A. Beeloo - Planken
plv. lid: mw. Y. Hartman

Seniorencollectief

lid: dhr. L. Esser

Dienst Publiekszaken/stadsdeelkantoor

mw. M. El Adlouni

Vaste gasten bij vergaderingen

mw. A. Frey (CDA)
dhr. A. Hystek (Groen Links)

* = in de loop van het jaar afgetreden
-------------------**********------------------------
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2017

2018

2019

Financiën
Begroting Realisatie

Begroting

Realisatie Begroting Realisatie

Vacatiegelden

15.000

14.827

15.000

17.309

15.000

9.683

Secretariaat

35.000

20.497

35.000

27.048

35.000

19.872

Vergaderingen
Projectgroepen
Vergaderingen CL

450

277

450

299

450

288

1.000

1.466

1.000

1.504

1.000

1.118

Notuleren

2.000

810

2.000

386

2.000

4.950

Dagelijks Bestuur

1.500

1.498

1.500

715

1.500

1.178

Drukkosten/Porti

150

333

150

436

150

531

Bankkosten

150

138

150

128

150

127

Algemeen

300

305

300

201

300

108

Representatie

500

414

500

518

500

466

Nieuwjaarsreceptie

500

454

500

0

500

0

Website

150

31

150

0

150

721

1.039

15.000

1.039

4.839

1.039

0

57.739

56.050

57.739

53.383

57.739

39.042

Projecten
Totaal

Toelichting:
1. Door administratieve omstandigheden bij de gemeente, zijn diverse uitgaven niet ten laste van
de Commissie Loosduinen gebracht. Hierdoor is er een behoorlijk verschil tussen een aantal
begrotingsposten, met name secretariaat (± € 15.000) en vacatiegelden (± € 3.000), en
werkelijke uitgaven verklaarbaar.
2. De vacatiegelden zijn presentiegelden en worden, op grond van een gemeentelijke regeling,
toegekend aan de leden van de Commissie Loosduinen en de leden van het Dagelijks Bestuur.
Plaatsvervangende leden zijn hiervan uitgesloten indien de vaste leden aanwezig zijn.
3. Door de vacature van de secretariaatsmedewerker is in 2019 vaak gebruik gemaakt van het
inhuren van een extern bureau voor de verslaglegging van de vergaderingen van de CL en
projectgroepen. Dit had een grote overschrijding van de betreffende begrotingspost tot gevolg,
waarbij door het onder 1. vermelde probleem ook nog waarschijnlijk ± € 1.500 niet ten laste van
de Commissie Loosduinen is gebracht.
4. Onder de post representatie valt o.a. ook de kosten verbonden aan de kranslegging tijdens de
dodenherdenking op 4 mei bij het Loosduins monument en de begraafplaats Westduin.
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