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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Commissie Loosduinen. Het verslag geeft een beeld van de
activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden.
Voor heel Nederland en natuurlijk ook voor de Commissie Loosduinen was het jaar 2020 heel apart.
In dit jaar hebben we voor het eerst meegemaakt, dat een virus in staat bleek om ons dagelijkse leven
op zijn kop te zetten. Het corona-virus, dat wereldwijd aanwezig was en is, zorgde ervoor dat het
algemene, publieke leven grotendeels tot stilstand kwam. Overleggen konden ineens niet meer fysiek
gehouden worden en het digitale overleg werd op grote schaal geïntroduceerd.
Het thuiswerken werd het nieuwe normaal en mensen gingen nauwelijks meer naar hun werk.
Er werd zelfs gesproken over het invoeren van een avondklok, uniek voor deze tijd, en waarschijnlijk
zal dit geëffectueerd worden in 2021.
De Commissie Loosduinen werd ook gedwongen om haar eigen vergaderingen en de vergaderingen
van de projectgroepen te cancelen en op een andere manier te organiseren. Het aantal verslagen nam
beduidend af met als gevolg dat het jaarverslag 2020 vele dunner is dan u van ons gewend bent.
Toch hebben we geprobeerd om vanaf maart 2020, het moment dat het virus op grote schaal haar
weg vond in de Nederlandse huishoudens, zoveel mogelijk ons wekelijks overleg van het Dagelijks
Bestuur door te laten gaan en een alternatief te vinden voor de andere overleggen. Afstand houden
was geboden en als er maar enige (verkoudheid)reden was, trad het testprotocol in werking.
Veel overleg heeft plaats gevonden via de computer, het bekende ‘team-en’, en uiteindelijk werd dit,
ondanks de hoop dat het virus snel zou worden bedwongen, de ‘normale’ manier van communiceren.
Daar waar mogelijk hebben we toch diverse mensen op bezoek gehad met inachtneming van de nodige afstand; soms georganiseerd in extra grote ruimtes en soms buiten, als het niet anders kon.
Onze stadsdeelwethouder heeft zijn eerste jaar als wethouder Loosduinen ook op een andere manier
moeten doorbrengen. Middels teamoverleg en soms door een rondje te fietsen hebben we contact
kunnen houden en diverse zaken Loosduinen betreffende kunnen bespreken. Voorbeelden hiervan
worden verderop in dit jaarverslag middels gespreksnotities genoemd.
De complete ‘stadsdeelwisseling van de wacht’, waarbij de Commissie Loosduinen de taak op zich
nam om de nieuwe mensen wegwijs te maken in Loosduinen, is goed geslaagd.
Een goede samenwerking met het Stadsdeelkantoor en haar directeur leidde tot de nodige acties,
welke goed uitpakten voor Loosduinen. De betrokkenheid was en is erg groot!
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Het project “Ruimte voor de stad” (de verdichtingsnota) loopt nog steeds.
De doelstelling van de gemeente Den Haag voor deze groei loopt nu door tot 2050 en Loosduinen
draagt zeker 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. Voorbeelden hiervan kunt u terugvinden in onze
ROV-voortgangslijst. Sommige projecten waren zo gecompliceerd, dat met de op- en aanmerkingen
van bewoners, het wijkberaad en de Commissie Loosduinen de projectontwikkelaars terug moesten
naar de tekentafel en met een nieuw ontwerp terugkwamen.
Het blijft erg belangrijk, dat de Commissie Loosduinen haar bewoners kan vertegenwoordigen en dat
lukt alleen als zij op tijd op de hoogte blijft en wordt gebracht!
Binnen de Commissie Loosduinen werd in 2020 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. Dit ondanks de
nodige ongemakken veroorzaakt door Covid-19, het corona-virus.
Het Dagelijks bestuur is dit jaar uitgebreid met een nieuw lid. De Commissie is nog steeds op zoek
naar nieuwe DB leden.
Na “Den Haag, Stad van kansen en Ambities”, het thema van de vorige coalitie, is het thema van de
nieuwe coalitie, dat 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/-ambities positief bekeken zullen blijven worden.
De bewoners blijven zich gelukkig steeds meer bewust van hun mogelijkheden om ‘samen voor de
stad te gaan’ in welke vorm dan ook. Goede, werkzame initiatieven, al is het in hun eigen straatje of
buurt, hebben we gezien en de Commissie hoopt dat dit gewoon door zal blijven gaan. Samen staan
we sterker en ‘samen voor de stad’ gaan, zal de Commissie Loosduinen 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 incidenteel geld gekregen om hun wijk op te knappen. De plannen hiervoor zijn gemaakt en
men kan nu tot uitvoering overgaan. Het is gelukt om de wijkbewoners hier nauw bij te betrekken en
dit vertaalt zich in de diverse projecten. Het zijn vaak initiatieven, die met behoud van de buurt te
maken hebben, waarbij gebouwen en de infrastructuur niet hoeven te verdwijnen.
Het 4-jarenplan van de Commissie Loosduinen vertaalt zich per jaar in een jaarplan en een jaarverslag
met bijgevoegd de financiële onderlegger.
Het opgestelde manifest, voor een deel een afgeleide van ons 4-jarenplan, loopt af en zal ook worden
getoetst. De zes thema’s zullen worden bijgesteld of uitgebreid met nieuwe ontwikkelingen.
Het resultaat zal in 2021 gepresenteerd worden middels een addendum. De naamgeving hiervoor
moet nog gekozen worden.
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In zijn Nieuwjaarsrede van 2020 heeft de voorzitter meegegeven: “Loosduinen, het stadsdeel waar
het goed toeven is en waar nog veel ruimte is voor uitdagingen!”
De Nieuwjaarsreceptie van 2021 is niet kunnen doorgaan vanwege corona, maar de voorzitter heeft, samen met de stadsdeelwethouder en de
stadsdeeldirecteur, digitaal hun wensen voor 2021 uitgesproken en dit
is terug te vinden bij TV Loosduinen, een onderdeel van het Mediaplatform Loosduinen.
Dit mediaplatform is een initiatief om zoveel mogelijk nieuws in welke vorm dan ook te brengen
voor Loosduiners, gemaakt door Loosduiners en met Loosduiners.
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 2021 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 hen langs deze weg hartelijk dankzeggen voor hun deskundige
inzet tijdens het verslagjaar.
Het Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijks Bestuur heeft dit jaar wederom gasten uitgenodigd, ondanks het virus dat voor de nodige overlast zorgde. 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 kennismaken 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. problemen. Dit uitnodigen van gasten wordt voortgezet in 2021.
De samenstelling van het DB in 2020 was:
Pjer Wijsman
: voorzitter
Ramon Meesters
: secretaris
Wouter van Elst
: onafhankelijk opererend voorzitter ROV
Marian Griffioen-van den Hoek
: onafhankelijk opererend voorzitter WB
Herman van den Muijsenberg
: algemeen lid CL en portefeuillehouder ROV
Jan Janssen
: algemeen lid CL
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Overleggen van het Dagelijks Bestuur met externen in 2020
Datum

Gesprekspartners

Onderwerp
*Bouwplan Lucas Onderwijs

21 jan.

*dhr. Harms, Spring architecten;
dhr. Altena, Oase, dhr. Jansen, LVDH,
dhr. De Haan, Lucas Onderwijs
*dhr. Schopman

28 jan.

mw. Corver

Buurthuis Wings

11 feb.

dhr. Verbaan, gemeente

Communicatie CL

*Denksportcentrum

10 maart dhr. Smit, gemeente

Bouwplan Zichtenburglaan

19 mei

mw. el Adlouni, stadsdeelkantoor

WJP Loosduinen

26 mei

dhr. de Hoog en dhr. Hamelink, SDK

Wijkagenda

02 juni

*dhr. Appeldoorn, stadsdeelkantoor
*dhr. Smit, stadsdeelkantoor

*Groen in Loosduinen
*Fysieke domein en wegenonderhoudsplan

09 juni

dhr. Noordermeer

Winkelcentrum Loosduinen

16 juni

mw. de Hoop, gemeente

Voortgangslijst ROV

23 juni

mw. el Adlouni, stadsdeelkantoor

Subsidieverzoek 2020-2021

30 juni

dhr. de Hoog & dhr. Hamelijk, SDK

Wijkagenda Kom Loosduinen

dhr. Booltink & mw. Remmerswaal,
Loosduinse Hoofdplein
gemeente
dhr. Balster, wethouder Wonen, Wijken en
03 sept.
Diverse zaken
Welzijn
21 juli

29 sept. Mw. de Jong, Staedion

Renovatie woonblokken Notenbuurt

*Bestuur b.o. Kraayenstein
*dhr. de Hoog, stadsdeelkantoor
*mw. Heppener, Staedion
*mw. van Steenis, bureau Graswortel
*mw. Ewalt & dhr. de Wilde, Staat bv,
dhr. Alloui, gemeente
*mw. Ewalt & dhr. de Wilde, Staat bv,
dhr. Booltink, gemeente
mw. Huijgen, mw. van den Broeke en
mw. Knezevic, gemeente

*Kennismaking nieuwe bestuursleden
*Wijkagenda Houtwijk
*Renovatie Loosduinse Hof
*Manifest CL 2.0
*Ontwikkeling landgoed Rosenburg

24 nov.

mw. de Hoop, gemeente

Voortgangslijst ROV

03 dec.

wethouder Mulder

Kennismaking en diverse zaken

06 okt.
13 okt.

27 okt.

10 nov.
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Commissie Loosduinen
Vergadering 11 februari
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder een nieuw lid van de BO
Notenbuurt, mw. P. Weeda, woonachtig in het complex Harvest.
Mededelingen:
- In de Loosduinse Hoofdstraat is een Pop-up helpdesk geopend van PEP. Zoals bekend biedt PEP,
met een groot aanbod aan cursussen, ondersteuning bij het versterken van de besturen van bewonersorganisaties en wijkberaden.
- Het jaarverslag 2019 van de CL wordt ter becommentariëring geagendeerd voor de volgende
vergaderingen van de projectgroepen WB en ROV en de CL.
- Wegens andere activiteiten ontbreekt het dhr. Sikking aan tijd om het beheer van de website
www.mijnloosduinen.nl te blijven beheren. Er wordt derhalve vervanging gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij dhr. Sikking en/of bij het CL-secretariaat.
- De communicatiebijeenkomst bewonersorganisaties/wijkberaden heeft onlangs op dezelfde dag
als de vergadering van de projectgroep ROV plaatsgevonden. Teneinde te bepalen welke communicatiekanalen zoal kunnen worden gebruikt om de communicatie te verbeteren, is een werkgroep geformeerd. Meer informatie hierover staat in het verslag dat van de bijeenkomst is gemaakt.
Bezoek dhr. Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport&Buitenruimte&stadsdeel Loosduinen.
Wethouder Bredemeijer wordt welkom geheten en hij dankt de CL voor de uitnodiging om hier vanavond aanwezig te mogen zijn.
Beantwoording vragen van de CL door wethouder Bredemeijer
Sport: Ten aanzien van de ontwikkeling van extra sportfaciliteiten in
Loosduinen wordt door de wethouder aangegeven dat – conform het coalitieakkoord – het plan overeind blijft om in de kuststrook te komen tot
de ontwikkeling van een grote sportfaciliteit Binnensport.
Voorts wordt momenteel onderzoek verricht naar de sportbehoefte en
noodzaak om te komen tot de ontwikkeling van extra sportfaciliteiten.
De wethouder antwoordt bevestigend op de vraag van de voorzitter of het voortbestaan van de turnhal
Groen van Prinstererlaan ter discussie staat.
Per 1 juli 2020 loopt de vergunning van de turnhal af. Met het stichtingsbestuur van de turnhal zal
hierover in gesprek worden gegaan. Wellicht dat de vergunning nog wordt verlengd, maar het ligt
wel in de lijn der verwachting dat de turnhal op termijn zal worden opgeheven. Er zijn overigens
geen plannen om de sporthal in Ockenburgh op te heffen.
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Wat betreft het totaalonderzoek Binnensport en Buitensport, dat door het Mulier Instituut wordt uitgevoerd, luidt de planning dat de resultaten van het onderzoek eind maart 2020 aan de gemeenteraad
worden gepresenteerd.
Het onderzoek wordt verricht op basis van het aantal inwoners, vanaf 2020 tot 2040, en het aantal
aanwezige sportfaciliteiten Binnensport en Buitensport.
De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in de noodzaak om meer faciliteiten voor
Binnen- en Buitensport te ontwikkelen.
De wethouder antwoordt ontkennend op de vraag, of de wijziging van de bestemming van de ADSvelden (van sport naar wonen) wordt meegewogen in het Mulier onderzoek, in de zin van dat de
velden wellicht de bestemming sport kunnen behouden en/of terugkrijgen.
De bestemming is, naar het oordeel van de wethouder, reeds gewijzigd.
De stadsdeeldirecteur deelt in reactie hierop mee, dat de bestemmingsprocedure nog gaande is. De
wethouder stelt dat dit het geval kan zijn, omdat de planning luidt dat de ADS-velden pas in februari
2021 worden besproken en daarna zal er nog een onderzoek volgen door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente.
Ten aanzien van de ADS-velden en de uitruil welke qua bestemming heeft plaatsgevonden tussen de
ADS-velden en het Wings-terrein deelt dhr. Hofker mee, dat hij reeds begin 2019 bij toenmalig wethouder De Mos het besluit over de uitruil heeft opgevraagd. Bij uitblijven van antwoord en na het
terugtreden van wethouder De Mos, heeft hij dat verzoek herhaald bij wethouder Revis. Uiteindelijk
is een antwoord van wethouder Revis gevolgd over een aantal onderwerpen, maar niet over het besluit
uitruil ADS-velden en Wings terrein.
In september heeft dhr. Hofker derhalve besloten om een WOB-verzoek in te dienen, waarna hij pas
in januari 2020 heeft vernomen dat het niet mogelijk is om een WOB-verzoek in te dienen per email.
Dit laatste had in ieder geval meteen na het indienen van het WOB-verzoek gemeld moeten worden.
De algehele gang van zaken geeft de traagheid weer van de manier waarop de gemeente communiceert. Door de wethouder wordt onderkend dat de afhandeling van vragen soms te lang op zich laat
wachten. De snelste weg om een antwoord te krijgen is het schrijven van een brief aan de verantwoordelijk wethouder.
Zelf beantwoordt hij schriftelijke vragen – indien mogelijk – vaak telefonisch. Soms is dat echter niet
mogelijk omdat bepaalde vraagstukken ambtelijk gecheckt moeten worden en dat brengt meestal
vertraging met zich mee. In een dergelijk geval kan – indien een antwoord te lang uit blijft - door de
vraagsteller de keuze worden gemaakt om een WOB-verzoek in te dienen. Dat is dan de snelste weg.
De voorzitter refereert vervolgens aan de sportvoorzieningen aan de Madesteinweg. Een paar jaar
geleden zijn langs de sportvelden de bomen in verband met de herinrichting gerooid, maar de herinrichting is tot op heden uitgebleven. De vraag luidt of de herinrichting nog lang op zich zal laten
wachten. De wethouder antwoordt dat de herinrichting onderdeel is van de integrale aanpak van het
ontwikkelgebied rond de Madesteinweg.
Het is de verwachting dat per 1 juli 2020 de ontwikkeling van het totale gebied helder is, inclusief de
herinrichting van de Madesteinweg.
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Voorts geeft de wethouder desgevraagd aan, dat de bespelingsgraden van sportvelden in Den Haag
in kaart zijn gebracht en dat de bespelingsgraad van de velden van HDS ook bekend zijn. Daaruit
blijkt dat de bespelingsgraden van de drie HDS-velden voldoende zijn, in de zin van dat uitbreiding
– in verhouding tot het aantal leden – niet noodzakelijk is.
Om de drie velden zo goed mogelijk te benutten is een efficiënte planning van trainingen, wedstrijden
e.d. echter wel van belang.
Onderwijs: In aanvulling op hetgeen tijdens de projectgroep ROV reeds is toegelicht, deelt de wethouder mee dat het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vorige week door de Raad is vastgesteld.
Dat betekent onder meer dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om het behoud van historische panden te beoordelen.
Op het gebied van lerarenondersteuning is vastgesteld dat Den Haag een tekort aan leraren heeft van
15%. Dit heeft geleid tot een verzoek aan minister van Engelshoven om Den Haag te voorzien van
een lerarenopleiding.
In antwoord op de vraag van de CL over de planontwikkeling van het Hofstad College aan de Alberdastraat en op welke wijze de verkeersafwikkeling aldaar geregeld gaat worden, deelt de wethouder
het navolgende mee:
De gespannen verkeerssituatie bij de school tijdens bijv. het afzetten van kinderen, is bekend. Het is
de verwachting dat op den duur de druk op de school gaat afnemen en dat dit positief van invloed zal
zijn op de verkeerssituatie. Op dit moment krijgen namelijk ook kinderen uit Escamp onderwijs op
het Hofstad College, omdat er nog weinig schot zit in de ontwikkeling van scholen in Escamp. Het
onderwijsbeleid is er echter op gericht om kinderen in het eigen woongebied van scholing te kunnen
voorzien met als bijkomend positief effect dat de druk op het verkeer zal afnemen.
Voorts is de gemeente verantwoordelijk voor de bouw van scholen en de wethouder Verkeer voor de
verkeersafwikkeling. Zoals reeds gesteld worden alle nieuwe ontwikkelingen, dus ook de bouw van
nieuwe scholen, integraal bekeken en daarmee zal naar verwachting ook de huidige problematiek van
de verkeersafwikkeling rond scholen afnemen.
Desgevraagd deelt de wethouder mee, dat de bouw van de school in Vroondaal is gestart. Wanneer
de school wordt opgeleverd, is nog niet bekend.
Buitenruimte: De wethouder deelt ten aanzien van het achterstallig onderhoud buitenruimte mee, dat
de gemeente 10 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van de wijken Mariahoeve,
Houtwijk, Kraayenstein en Nieuw Waldeck.
Het is bekend dat de discussie over onder meer de manier waarop moet worden omgegaan met het
snippergroen in Kraayenstein, tot vertraging van de aanpak van het achterstallig onderhoud heeft
geleid, met als gevolg onrust en wantrouwen bij de bewoners.
De wethouder is ervan op de hoogte dat er inmiddels een bewonersgroep is ontstaan die harde actie
wil voeren. Met deze groep heeft hij reeds kennisgemaakt.
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De wethouder geeft vervolgens in antwoord op een vraag van het wijkberaad Kraayenstein aan, dat
hij het een goede suggestie vindt om zo snel mogelijk aan te vangen met fase 1, omdat daarmee het
vertrouwen van de bewoners kan worden teruggewonnen. Het gaat daarbij dan om het gebied met
weinig en/of geen snippergroen.
De wethouder zegt toe dat hij de mogelijkheden daartoe intern zal bespreken met als doel dat binnen
de komende vier weken een start kan worden gemaakt met fase 1.
De wethouder antwoordt vervolgens bevestigend op de vraag van de CL, of het mogelijk is binnen
de beschikbare budgetten met gelden te schuiven (ontschotting). Dit is echter alleen mogelijk ‘binnen’ de programma’s buitenruimte waarvoor reeds budgetten beschikbaar zijn gesteld.
Ontschotting over de programma’s heen is alleen mogelijk met goedkeuring van de Raad.
In het kader van meer kunnen bewegen (sport) wordt door de CL de vraag voorgelegd of er voldoende
aandacht is voor het opknappen van speeltuinen. De wethouder antwoordt dat dit punt onder de verantwoordelijkheid valt van de wethouder Toegankelijkheid voor Zorg en Welzijn.
Het is hem wel bekend dat de voorkeur uitgaat naar de ontwikkeling van zoveel mogelijk natuurspeeltuinen en/of het omvormen van bestaande speeltuinen in natuurspeeltuinen.
De voorzitter dankt wethouder Bredemeijer voor zijn aanwezigheid en toelichting op de vragen.
Verslag van 26 november 2019 en de actielijst
Naar aanleiding van het verslag ‘voor zover niet geagendeerd’:
 Parnassia terrein – duurzaam bouwen. Dhr. Allaoui heeft aangegeven dat alle woningen op het
landgoed worden aangesloten op het warmtenet. Op welk warmtenet is echter onduidelijk.
 Het haalbaarheidsonderzoek Loosduinse Markt is in gang gezet. Er vindt overleg plaats met de
winkeliers en marktlieden over de totale herinrichting Loosduinse Hoofdplein.
 Ten aanzien van het Manifest is besloten dat er geen Manifest 2.0 wordt opgesteld, maar dat het
huidige Manifest daar waar nodig wordt aangevuld (Manifest 1.2; een soort addendum).
 De themabijeenkomst Communicatie blijft als p.m. punt op de lijst staan. Zoals reeds gesteld, is
inmiddels een werkgroep opgericht. Geïnteresseerden kunnen zich bij het secretariaat melden.
Inkomende en uitgaande post
De lijst met inkomende en uitgaande post is ter informatie bij de vergaderstukken gevoegd.
Naar aanleiding daarvan deelt de voorzitter mee, dat getracht is wethouder Van Asten uit te nodigen
voor het DB.
Punten waarvoor bij hem aandacht zal worden gevraagd zijn:
 de herinrichting van de Madesteinweg (sportvelden),
 infrastructuur en verkeersafwikkeling bij scholen.
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Omdat steeds meer Loosduinse zaken een integrale aanpak behoeven, wordt nog door het DB bezien
of wellicht een themabijeenkomst met een aantal wethouders kan worden belegd of dat voor bepaalde
onderwerpen gebruik kan worden gemaakt van de inspraakprocedure bij de gemeenteraad. Door de
heer Van der Helm (VVD) wordt onder de aandacht gebracht dat de voorbereiding van de gemeenteraadsvergaderingen plaatsvindt in de commissievergaderingen. Bij deze laatste vergaderingen kunnen punten worden ingebracht en deze worden vervolgens aan de verantwoordelijke wethouders
doorgegeven.
Nieuws uit projectgroepen WB en ROV
Welzijn en Beheer
- In het eerste deel van de WB-vergadering is het Manifest besproken en de nieuwe subsidieregeling.
- Aan de wijkberaden is gevraagd hun activiteiten op de website te plaatsen van de CL zodat inzichtelijk wordt dat de subsidie te laag is.
- In het tweede deel is gesproken over Pep, de jeugdraden (hoe WB de jeugd bij activiteiten kan
betrekken).
- Tevens zijn de Tegelweetjes aan de orde gesteld. Er wordt nog iemand gezocht die de QR-code
van de Tegelweetjes met info kan vullen. Bij deze ook een oproep aan de CL om in de eigen
omgeving te bezien of er gegadigden zijn.
Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
- Hoofdthema’s op de agenda ROV waren de bouwaanvraag Oase en het integraal huisvestingsplan
onderwijs.
- Voorts is de voortgangslijst doorgenomen en is aan leden van ROV gevraagd deze te actualiseren.
- De volgende vergadering wordt als hoofdthema het jaarverslag 2019 besproken.
Mededelingen Stadsdeel, dhr. el Boumeshouli
 Door de stadsdeeldirecteur wordt toegelicht dat, zoals reeds aangekondigd, vanaf 4 maart 2020
een inloopspreekuur wordt georganiseerd, teneinde te voorkomen dat bepaalde zaken te lang blijven liggen. Daarbij zijn vertegenwoordigd de CL, de politie en de stadsdeelwethouder.
 Op 17 februari jl. heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de bibliotheek en op 11 juni
a.s. zal de gemeenteraad een bezoek aan Loosduinen brengen.
 De organisatie van de Dag van de politie en hulpdiensten is in voorbereiding (datum is nog niet
bekend).
 De jaarwisseling is rustig verlopen, hetgeen een compliment waard is richting politie en hulpdiensten.
Mededelingen Politie, dhr. Van den Broek
 Door de teamchef wordt toegelicht dat de viering van Oud en Nieuw rustig en overzichtelijk is
verlopen. Tijdens de voorfase van Oud en Nieuw was het echter soms wel onrustig, vooral in
Scheveningen, maar ook in Loosduinen (containerbrandjes e.d.).
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De wijkagenten hebben goed geacteerd op relschoppers op internet waardoor de algehele situatie
niet uit de hand is gelopen.
De schade tijdens de jaarwisseling is echter in alle Haagse wijken hoger dan voorgaande jaren.
Er was sprake van brandstichting in auto’s en ondergrondse vuilcontainers. In de Notenbuurt zijn
vorig jaar auto’s in brand gestoken, maar ook al dit jaar op 26 januari jl. De politie zal daarop
acteren.
Door dhr. De Valk wordt opgemerkt dat enerzijds wordt gesteld dat de jaarwisseling rustig is
verlopen, maar anderzijds is er wel sprake van een schadepost van 120.000 euro.
De voorzitter deelt in reactie hierop mee, dat de schadepost nog hoger ligt vanwege de extra inzet
van politie en hulpdiensten tijdens de jaarwisseling. De vraag daarbij luidt, of bekend is wat de
totale schadepost bedraagt?
De stadsdeeldirecteur antwoordt dat dit niet bekend is, maar dat de totale schade, die tijdens de
jaarwisseling is veroorzaakt, wel aanleiding is geweest om landelijk de discussie te voeren over
een verbod op zwaar vuurwerk. Daarbij wordt tevens bezien of de jaarwisseling op een andere
manier gevierd kan worden. Bijv. door middel van de organisatie van grote feesten. De uitkomst
daarvan zal afgewacht moeten worden.
 Door de teamchef wordt vervolgens de stand van zaken van de cijfers veiligheid en leefbaarheid
toegelicht. De beschikbare criminaliteitscijfers zijn weer gestegen. Aantal inbraken in woningen
is gestegen.
Mededelingen Fietsersbond, dhr. Bianchi
 Het realiseren van een openbaar vervoer verbinding naar Vroondaal is nog steeds wenselijk.
 De wethouder OV in het Westland is aan het onderzoeken of er behoefte is aan een tramverbinding naar het Westland. De stadsdeeldirecteur deelt terzake mee, dat inmiddels is bepaald dat een
dergelijke verbinding niet rendabel zal zijn.
 In Kijkduin-Bad is de fietsenstalling (naast het hotel bij de entree van de duinen) opgeheven en
is de aanleg van de nieuwe fietsenstalling wegens de discussie stikstofdepositie uitgesteld. Naar
aanleiding van deze situatie is in het ambtelijk overleg terzake gepleit voor spoedige aanleg van
een fietsenstalling en/of tijdelijke fietsenstalling.
 Tevens is gepleit voor tweerichtingsfietspaden vanaf de Monsterseweg tot aan Kijkduin.
 Op ‘Ruim Baan voor de Fiets’ hebben 4.000 mensen gereageerd in de zin van dat zij onderschrijven dat er meer aandacht moet zijn voor de aanleg van veilige fietspaden, fietsenstallingen e.d.
Mededelingen Ondernemers.
Dhr. Medenblik heeft in het najaar 2019 e.e.a. omtrent de ondernemers uitgebreid toegelicht en hij
zal zich op een nader te bepalen moment, wanneer zijn agenda het toelaat, bij een CL vergadering in
2020 aansluiten (waarschijnlijk in het voorjaar).
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Rondvraag
Organisatie Voice van Loosduinen. Dhr. De Valk deelt mee dat Nieuw Waldeck bezig is met de
organisatie van de Voice van Loosduinen. Naar aanleiding daarvan doet de vraag zich voor, of ook
andere bewoners en/of wijkberaden een dergelijk initiatief hebben ingezet.
De voorzitter deelt mee dat hem wel bekend is dat er wordt gewerkt aan de organisatie van een
Songfestival Loosduinen.
Een dergelijk evenement zou gekoppeld kunnen worden aan de viering van 75 jaar bevrijding. De
voorzitter zegt toe dat hij over zowel de organisatie van de Voice, als de organisatie van een songfestival, contact zal opnemen met mw. el Adlouni en vragen of zij hierover contact wil leggen met
de bewonersorganisaties en wijkberaden.
Dhr. Janssen geeft aan dat vorig jaar in Kraayenstein is gelobbyd voor de organisatie van de Voice
in Loosduinen. Het idee was om de voorrondes in de verschillende wijken te laten plaatsvinden.
Afgesproken wordt dat de heren Janssen en De Valk met elkaar contact opnemen over de organisatie
van de Voice.
Cultuurschakel Loosduinen. De heer Twan Dubbers van de Cultuurschakel is als gast aanwezig. De
Cultuurschakel werkt samen met de Cultuurankers en houdt zich bezig met kunst, cultuur en muziek.
Met dhr. Dubbers kan bijvoorbeeld in contact worden getreden over de organisatie van de Voice en
het songfestival.
Wijkberaad Houtwijk Dhr. Meesters deelt mee dat het wijkberaad Houtwijk gaat verhuizen en in
dat kader met SV Houtwijk de samenwerking heeft gezocht. Voorts is er ten behoeve van de ontwikkeling van meer activiteiten extra subsidie toegekend.
Dhr. Bianchi zou graag informatie willen inwinnen over de stappen die door een VvE genomen moeten worden voor de plaatsing van plasticafval-Orac’s. De stadsdeeldirecteur geeft aan dat dhr. Bianchi hierover met hem in contact kan treden.
Notenbuurt Mw. Brands deelt mee dat in de Notenbuurt de Buurtwacht is gestart. De start van de
Buurtwacht is nog niet officieel.
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Het Koffieuurtje,
Afgelopen woensdag was het zover: het eerste Koffieuurtje, waarbij bewoners van Loosduinen met
hun vragen, klachten en ideeën langs konden komen.
Langskomen in de net verbouwde bibliotheek en in gesprek gaan met de Loosduinse teamchef van
politie, de stadsdeeldirecteur en de voorzitter van de Commissie Loosduinen.
Een geslaagde opkomst; zelfs zo goed, dat
het lezende publiek werd ‘gestoord’,
maar voor een uurtje was dat niet erg
en het juiste format moet nog gevonden worden.
Mensen vanuit alle wijken van
Loosduinen kwamen langs om
een praatje te maken, te vertellen
wat hen bezig houdt of om aandacht
vragen voor een bepaalde zaak, die hen
bezig houdt.
Erg variërend; bewoners die zich ergens zorgen over maken, die voor de straat opkomen of zelfs voor
de buurt. Zaken, die met het woongenot te maken hebben, met onderhoud en de daaruit voortvloeiende problemen of vragen waarom er geen antwoord komt op hun reacties, brieven of telefoontjes.
Op voorhand kunnen we niet alles oplossen en direct reageren, maar wel luisteren en advies geven.
Doorverwijzen naar elkaar of andere organisaties, we zijn alle drie aanspreekbaar, die mogelijk wel
kunnen helpen.
Heel veel is klein leed, maar ook ideetjes om het woongenot te vergroten. Geen grote ingrepen of
geldverslindende projecten; daarvoor moet je op het stadhuis zijn, toch?
Veel heeft ook te maken met onbegrip, niet weten wat er speelt of geen antwoord krijgen op brieven
of telefoontjes. De mensen, die we gesproken hebben, hebben zeker begrip voor reactietijd, drukte,
stapels dossiers op bureaus en wat er meer speelt, maar niets meer horen, dat is dus vervelend en
eigenlijk erg onbeleefd.
We proberen hierin een klein beetje verandering te brengen. Noteren gegevens en de reden van het
bezoek; beloven doen we niets, maar we komen er wel op terug.
Elke woensdag een nieuw koffie-uurtje; wees welkom en laat van u horen!
Met groet namens het trio,
Pjer Wijsman, voorzitter CL.

Jaarverslag 2020 Commissie Loosduinen

- 12 -

Bericht van de voorzitter aan de leden van de projectgroepen ROV en WB

Juni 2020

Geachte projectgroepenleden,
Zoals bekend is het fysiek vergaderen met een aantal mensen nog steeds moeilijk en ondanks een
mogelijke versoepeling, weet ik dat het houden van onze projectgroepvergaderingen lastig is.
In overleg met de voorzitters van WB en ROV hebben we besloten om u bij te praten middels dit
schrijven. Daarnaast weet u dat u ons altijd kunt bereiken met uw vragen, suggesties en opmerkingen.
Het Koffieuurtje wordt goed gebruikt door onze bewoners. Veel van de onderwerpen gaan over ‘persoonlijk’ ongemak; zaken, welke zich vaak vlak bij de voordeur of in de straat afspelen.
Wat komt er zoal aan de orde:
 Veel is terug te voeren tot groenonderhoud en ons wegennetwerk. Zaken zoals: wanneer er gesnoeid gaat worden; waarom bepaalde bomen gekapt moeten worden, waarom bepaalde bomen
zo groot gegroeid niet aangepakt kunnen worden, omdat de zon wordt weggenomen; onkruid
verwijderen en voorkomen van donkere onvriendelijke hoekjes en paadjes omdat er teveel groen
groeit!
 Wegenzaken als: verzakking van, losliggende stoeptegels, onveiligheid en te snel rijden op bepaalde wegen; kan er niet meer gecontroleerd worden. Geluidsoverlast en ‘hangende jeugd’ bij
speeltuinen m.n. in de latere uurtjes. Veiligheid in de breedste zin van het woord.
 Een ander ontwerp, dat veel wordt aangekaart, is de (slechte) communicatie. Geen terugkoppeling
of ervaren worden als lastig. Opbellen, maar geen antwoord krijgen of de personen zijn ‘niet te
vinden’.
 In het algemeen is terugkoppeling iets dat mensen als fijn ervaren; dat er geluisterd wordt en dat
men begrip toont. Niet alles is op te lossen, maar we proberen wel allerlei zaken terug te brengen
in hun eenvoud en dan zijn oplossingen soms simpel.

Er is een mail aan u gestuurd als wijkberaden om na te denken en commentaar te leveren op het
‘concept beleidskader bewonersorganisaties’. De projectleiders weigeren om met de CL te spreken
en vinden dat de wijkberaden op hun beurt aan zet zijn en kunnen reageren c.q. op- en/of aanmerkingen plaatsen.
Zijn er zaken welke neergelegd worden bij het wijkberaad en kunt u er niets mee, neem dan contact
op met het stadsdeelkantoor of stuur uw bericht door aan het Koffieuurtje. Misschien kunnen we in
gezamenlijkheid een oplossing vinden!
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ROV-zaken.
 Belangrijk blijft de oproep vanuit uw voorzitter om zaken te melden, welke kunnen worden opgenomen in de voortgangslijst.
 Op dit moment houden de projectontwikkelaars zich een beetje koest, maar toch staat er wel het
nodige op stapel.
 Er is veel gedoe over de “EeF” in Kijkduin. SBK werkt er hard aan om samen met de partijen tot
een oplossing te komen. Het is van groot belang dat deze ondergrondse parkeerplaats gaat werken. We hebben gezien wat er tijdens mooi weer kan gebeuren.
o ‘FRED’ is aan bouwfase 2 begonnen en hiervoor is ook de speelboot verwijderd. Daarnaast
heeft u ook kunnen lezen dat er al enkele ondernemers zijn terug gekeerd of zich snel zullen
vestigen.
 We hebben gesproken met de projectleider. Het betreft de aanpak van de wijken Houtwijk, Kraayenstein en Nieuw Waldeck en de voorstellen voor aanpak van de wijken zijn gepresenteerd aan
de raad. De projectleider neemt afscheid en dit project wordt verder opgepakt door DSB met een
nieuwe projectleider. Samen met een team worden de diverse projecten in de wijken aangepakt
en men probeer zoveel mogelijk ‘werk met werk’ te realiseren. Men wil zo snel mogelijk aan de
slag en de totale doorlooptijd van alle projecten is ong. 3 jaar. Er zal met de wijken afzonderlijk
gecommuniceerd worden over de aanpak en het tijdschema (er is een aparte communicatiemedewerker benoemd).
 Middin heeft haar plannen gepresenteerd en dit betreft het complex gelegen aan de Binnen Klinge
en de Buiten Klinge. Het betreft sloop-nieuwbouw, waarbij vooral gemoderniseerd wordt en alle
cliënten (144) hun eigen ruimte krijgen. De buitenruimte wordt anders ingericht en beter toegankelijk gemaakt voor de bewoners. Parkeren op eigen terrein blijft en de in-uitgang blijft aan de
Machiel Vrijenhoeklaan. Middin wil graag een presentatie geven tijdens een ROV-vergadering.
De projectleider en haar team willen de PUK eind van het jaar klaar hebben.
 Er is een verzoek binnengekomen van “Made in Moerwijk”. Zij heeft in opdracht van Staedion
de opdracht gekregen om een invulling te vinden voor bedrijvigheid in de plint van het Loosduinse Hof. Hebt u ideeën, stuur deze door naar secretariaat CL!
 We zijn bezig met de oude burgemeesterswoning (Hovy-villa) aan de Loosduinse Hoofdstraat.
Bewoners in de buurt hebben hier ook naar gevraagd. Informatie volgt.
 U hebt ook bericht ontvangen over een nieuwe medewerker gevestigd op het SDK; de heer Verkade; milieu en speelbeheerder. (zie zijn presentatie, die u is toegestuurd)
WB zaken:
- Het aanpakken van frauduleuze zorgaanbieders Daar wordt door de gemeente hard op ingezet.
De wijken kunnen daar ook een signalerende taak in hebben. Waarschuw uw bewoners via uw
wijkinfo en via uw website.
- Ditzelfde geldt voor de digitale ellende: Oplichting en leegroven van bewoners hun rekening. De
termen worden voortdurend genoemd in de krant (heb hier een column, no. 45 ‘digitale veiligheid’, over geschreven) Vermeld dit a.u.b. op uw website.
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Het is een hard gelag als je je zuurverdiende geld kwijtraakt door één druk op één knop met één
vinger!! Tegenwoordig is ‘Smishing’ ook populair. Een SMS zgn. gestuurd door familie of vrienden met een betaalverzoek; NIET DOEN en altijd eerst controleren. Geef ook nooit je pas af!!!!!!
De nota ´Toegankelijk Den Haag” is interessant. Kenmerk OCW/10008210; RIS306630 Dit is
voor alle wijken erg belangrijk.
Het uitvoeringsbesluit BIZ Loosduinen is interessant en voor de WB leden is ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’ interessant.
De afvalstoffenheffing gaat met 50 tot 70 euro omhoog volgend jaar; wat betekent dat voor de
bewoners van Loosduinen?
Veel budgetten worden opgehoogd i.v.m. de Corona maatregelen; wat betekent dat budgettair
voor ons? Kunnen bewoners dit alles nog wel blijven betalen of is dit een verzwaring en geeft dit
problemen?
De ouder wordende migrant in Loosduinen is daar zicht op?
Volgend jaar zou er meer ingezet moeten worden op mensen met dementie en mantelzorg in
Loosduinen ook kinderen, die mantelzorg geven zijn onderbelicht. Dit kunnen we op de agenda
zetten en bespreken.

Hebt u vragen over de genoemde onderwerpen of staan bepaalde onderwerpen er niet bij, laat het ons
weten. Neem contact op met de voorzitters van de projectgroepen c.q. stuur een bericht aan het secretariaat van de CL.
Het is erg belangrijk om in contact te blijven met elkaar en daar waar we elkaar kunnen helpen; vraag
gerust om hulp. Uiteindelijk ‘staan we in dienst’ van onze Loosduinse bewoners.
Ik wens u ook namens de DB leden een fijne tijd toe en veel sterkte voor de komende tijd;
blijf gezond!
Met vr.gr
Pjer Wijsman
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Een open Loosduinse Corona-brief
Je kunt er gewoon niet om heen. Het is overal aanwezig en de berichtgeving is enorm. Op mondiaal
niveau is dit begonnen en langzaam afdalend van internationaal naar nationaal en nu lokaal.
Velen hebben voor de televisie zaken besproken, waarschuwingen afgegeven en toespraken gehouden, waarbij mensen een hart onder de riem wordt gestoken en hen steun wordt toegezegd.
Laat ik ook een duit in het zakje doen en vooral bespreken wat we op lokaal niveau kunnen doen. Er
is een totaal nieuwe situatie ontstaan door dit virus. Aard en omvang hebben zo een grote impact; dat
hebben we nog nooit meegemaakt en een tijdperk van improvisatie is aangebroken.
Binnen Loosduinen zijn we aan het inventariseren wie waar behoefte aan heeft. Dit is geen gemakkelijk proces en hiervoor doen we ook een beroep op mensen, die in allerlei organisaties zitten/werken met een netwerk daarachter om dit uit te zoeken.
Ook de wijkberaden zijn bezig om het nodige in kaart te brengen, maar wat zij nog belangrijker
vinden, is om hier tijdig en daadwerkelijk hulp te bieden. We kunnen de mensen binnen ons stadsdeel,
en natuurlijk geldt dit voor elk stadsdeel binnen Den Haag, niet laten verkommeren. We willen niet
dat Loosduiners in een sociaal isolement geraken en daarom zijn er allerlei initiatieven die hulp bieden. In de afgelopen periode is hier hard aan gewerkt en steeds meer hulp wordt geboden.
Het boodschappen doen en kijken waar mensen behoefte aan hebben, is iets dat we allemaal kunnen
doen. Simpel een praatje maken, dat ik onder normale omstandigheden zou doen, is in dit geval
moeilijker. We moeten op afstand blijven, mogen niemand zomaar bezoeken en ‘op de koffie gaan’
is er ook niet bij. Echter, langslopen en gewoon zwaaien is al een dingetje dat we kunnen doen.
De wijkberaden, de Commissie Loosduinen, het stadsdeelkantoor en ook het Loosduinse politieteam,
samen met enkele vrijwilligers, hebben de handen ineen geslagen om een breed netwerk op te zetten
om hulp te kunnen verlenen daar waar behoefte aan is.
Communicatiemogelijkheden zoals Whats-app, of de app Houseparty, kunnen helpen om contact te
maken met familieleden, vrienden en kennissen.
Facebook-groepen doen ook goed werk en het uitwisselen van informatie, tips en trucs is belangrijk.
Koning Willem-Alexander had het met name over het eenzaamheidsvirus en dat is nu juist waar het
omdraait. Dit is juist iets dat we willen voorkomen en daarom ook onze oproep: ”Blijf in contact met
elkaar, steun elkaar op afstand, biedt hulp daar waar het kan en met de middelen die u ter beschikking
staan.”
Houd uzelf in de gaten, maar ook de ander; beter een goede buur dan een verre vriend!
Mede namens de wijken, het SDK, team politie en iedereen, die ik gesproken heb, wensen we u veel
sterkte toe en we hopen dat het virus snel beteugeld kan worden, zodat we weer over kunnen gaan
tot de orde van de dag.
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Bericht aan CL leden d.d. 13 oktober 2020
Helaas hebben we onze vergadering van afgelopen dinsdag 13 oktober moeten afzeggen.
Wat korte mededelingen om elkaar te informeren over lopende zaken:
1. Loosduinse Hof: We hebben gesproken met Staedion. Het Loosduinse Hof is eigendom van
Staedion en nadat Florence het gebouw heeft verlaten, gaat Staedion hier 101 appartementen
realiseren voor diverse doelgroepen. 60% gaat naar bewoners van 60+ jaren jong, die een veilige
woonomgeving zoeken en 40% gaat naar mensen met een lichte handicap en naar mensen met
een lichte GGZ- achtergrond. Betreffende deze laatste groep: het is de bedoeling dat zij binnen
5 jaar leren om zelfstandig te functioneren en elders een woning betrekken.
2. Tijdens de verbouwing, die recent is gestart, worden er (tijdelijk) geen andere doelgroepen in het
gebouw gehuisvest. De oplevering is gepland rond juni 2021. Met de buurt wordt gesproken over
de infrastructuur. (Herinrichting van het omliggende terrein i.v.m. parkeren)
3. Rond het Notenplein worden in totaal 294 woningen gerenoveerd. De bewoners hebben voor
renovatie gekozen in tegenstelling tot o.a. grootschalige aanpak; sloop-nieuwbouw. De mensen
betrekken wisselwoningen, zoveel mogelijk in de buurt en iedereen kan in principe terugkeren
in de eigen woning. Aangepakt worden: badkamer, keuken, toiletten, vervangen loden waterleidingen, dubbel glas, de buitenkant wordt geschilderd, nieuwe groepenkast en eventueel nieuwe
voordeur etc. Er wordt eerst een soort proef gedaan met 6 woningen om te zien of men nog meer
moet doen, welke problemen zich eventueel voordoen en daarna worden groepsgewijs een aantal
woningen aangepakt. De portieken kunnen niet worden afgesloten; dit zou te veel ruimte van de
stoep wegnemen. Er is goed overleg met de klankbordgroep van bewoners en hun inbreng wordt
zeer gewaardeerd.
4. Loosduinse Hoofdplein: Afdeling Economie is in de laatste fase beland t.a.v. dit dossier en men
probeert nu alles door te rekenen Er zijn diverse modellen geschetst en deze hebben betrekking
op o.a. wel/niet ondergrondsparkeren, positionering van AH en de /Wibra etc. etc. en een kostenen batenplaatje moet vertellen wat haalbaar is of niet. Als het eindrapport klaar is, wordt het
gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouder mevr. Bruines van Economie. Als het rapport
eerst binnen het college besproken moet worden, komt het rond januari/februari 2021 naar ons
toe. Daarna zullen de nodige afspraken gemaakt worden.
5. We hebben overleg gehad met wethouder Balster. Het verslag is aan hem gestuurd ter goedkeuring. Als we het terugkrijgen, zullen we het naar u versturen en komt het op onze website.
6. Er staat een overleg gepland met de nieuwe wethouder die dhr. Revis vervangt, Anne Mulder.
Hopelijk kan dit gesprek doorgaan en voor hem is het ook de eerste kennismaking met de CL.
7. Een officieel bezoek van de burgemeester aan ons mooie stadsdeel is voorlopig uitgesteld. Volgens de berichten fietst hij incognito door de stad en mogelijk kunt u hem treffen op zijn fiets
door Loosduinse straten. Maak vooral een praatje als het lukt., maar fiets hem er niet af!
8. Het Loosduinse Hoofdplein is ‘aangepakt’. Andere bankjes, fleurige plantenbakken en zelfs voor
de Aldi staat een mooie bak met bloemen. Het laatste nieuwtje is onze regenboogbank. Uitvoerig
aan de orde gesteld in de Posthoorn. Mogelijk komen er nog meer regenboogbanken c.q. zullen
de bankjes op het plein worden aangepakt. Het wachten is op de verrijdbare boom! Een groep
vrijwilligers heeft zich opgeworpen als onderhoudsploeg.
9. Het festival ‘Loosduinen gaat los’ is definitief afgelast. De genomen maatregelen van overheidswege, veroorzaakt door het coronavirus, hebben hiertoe geleid.
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10.

11.

12.

13.

De werkgroep ‘Kijkduin-Binnen’ gebaseerd op het Masterplan Kijkduin-Ockenburgh heeft haar
laatste bijeenkomst gehad middels een wandeling door het gebied. Wat bekeken is, zijn de projecten Zuiderduinen (oplevering/bewoning 1e twee appartementsgebouwen eind december, Ockenburgh Finest (enkele blokken zijn al bewoond), de Kavel-bebouwing (er wordt volop gebouwd en enkele woningen zijn al klaar.), bouwen van de ‘Marathon”-vleugel Internationale
school (is al langere tijd gereed) en de aanpassingen in het landschap en infrastructuur; samengevat in het landschappelijk raamwerk. Hiervan moet fase 6 nog worden uitgerold en dat is de
aanpak van de Wijndaelerweg en Wijndaelerduin. Tevens het realiseren van een nieuwe inrit
voor de Internationale school. Het is de moeite waard om eens door het opgeknapte gebied te
wandelen of fietsen.
Misschien hebt u gehoord dat er een Stichting Mediaplatform Loosduinen is opgericht. Onderdelen hiervan zijn o.a. TV Loosduinen (mooie reportages) en gebruik van de muurkrant. Hiervoor hadden we Chris Kwant als gastspreker uitgenodigd. Dit houdt u nog tegoed. U kunt inloggen op TVLoosduinen.nl en daar ziet u de laatste reportages, die gemaakt zijn. Hoe samen te
werken met de wijken staat nog in de steiger.
Het ZKD-gebied. Mogelijk hebt u vernomen, dat na het voeren van lange discussies en inspreken
voor commissie en raad, dat er op het ZKD-gebied 69 bewoners zullen worden gehuisvest in het
gebouw van Haagwonen, dat al jaren leegstaat. De condities waaronder dit gebeurt, zijn uitvoerig
besproken. Er komt o.a. een beheercommissie waarin de CL en de politie ook zullen participeren.
Daarnaast komt er een financiële injectie voor dit gebied om het terug te brengen naar Residentie
niveau. Een veiligheidsplan moet o.a. zorgen dat overlast direct aangepakt kan worden, alsmede
‘weesauto’s en zwerfvuil.
Het Koffie-uurtje. Dit overleg bestaande uit de stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli,
teamchef politie Loosduinen Ronald v.d. Broek en de voorzitter van de CL Pjer Wijsman wordt
door Loosduinse bewoners aangegrepen om hun kleine leed te bespreken. Veel gaat over verkeerszaken (snelheid, verkeerd parkeren, drempels in de weg etc.), veel problemen betreffen het
groen (onderhoud, kappen van, planten van etc.) en soms worden privézaken besproken. We
proberen zo goed en zo kwaad mogelijk een oplossing te zoeken voor de problemen. We informeren de bellers, bezoekers en e-mailers over wat we wel/niet kunnen doen om hun probleem
op te lossen. Gehoord worden is ook erg belangrijk; vandaar onze terugkoppelingen naar de
mensen.

Het laatste dat ik wil vermelden is: Als u weet dat een van onze leden ziek is of enige ondersteuning
nodig heeft, in welke vorm dan ook; laat het ons weten. Een bloemetje is gauw gestuurd en een
opbeurend woordje kan ook geen kwaad!
Namens het bestuur.
Ik wens u veel goeds en gezondheid toe
Uw voorzitter Pjer Wijsman.
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Vergadering 08-12-2020
De CL houdt een minuut stilte voor de slachtoffers van COVID-19.
Mededelingen:
- Dhr. Janssen is als lid van het Dagelijks Bestuur van de CL benoemd.
- De voorzitter maakt bekend dat Thijs Zaat, voorzitter van KOM Loosduinen, heel ernstig ziek is.
Een boeket wordt door de voorzitter thuis bezorgd.
- Bezoek wethouders: Ondanks corona hebben we regelmatig wethouders op bezoek gehad. Op 5
december heeft wethouder Balster verschillende projecten bezocht en daar met de mensen gesproken. Wat hem opviel was dat het stadsparkje bij het Wingsgebouw is aangelegd. De omwonenden zijn er erg blij mee. Wethouder Bredemeijer fietst af en toe een rondje om verschillende
objecten te bezoeken. Er vinden ook regelmatig gesprekjes plaats met buurtbewoners.
- We hebben kennis gemaakt met wethouder Anne Mulder.
Hij vervangt wethouder Revis. Dhr. Mulder is de nieuwe wethouder
voor financiën, gebiedsontwikkeling, kust en Scheveningen. Hij was
zeer onder de indruk over de manier, waarop we ons namens alle bewoners van Loosduinen en namens de Wijkorganisaties presenteerden.
- In 2023 vieren we het 100-jarige bestaan van de CL. We willen dit groots aanpakken en dat zal
het nodige geld kosten, veel tijd en moeite. We zullen in 2021 een werkgroep opzetten. Wethouder Mulder heeft tegen de CL gezegd dat er een mogelijkheid is om financiële ondersteuning aan
te vragen, als het ingediende plan ‘een goed plan’ is. We moeten als CL ook aandacht besteden
aan het 100-jarige bestaan van de Burgemeestersbuurt en het 300-jarige bestaan van de Molen.
- Nieuwjaarsreceptie: er is een andere opzet gekozen voor de Nieuwjaarstoespraken van de stadsdeelwethouder en voorzitter CL.
- Manifest: een aantal jaren geleden hebben we een goede sessie gehad en een manifest gemaakt.
Het manifest willen we herzien en in het DB hebben we voor ieder van de 6 thema’s gekeken
naar de actualiteit. Bureau ‘Graswortel’ heeft de vorige versie gemaakt en gaat ons helpen bij het
maken van een nieuwe versie. Op basis van het Manifest zullen we het vier-jarenplan van de CL
actualiseren.
- ZKD: er is een hele toestand geweest, welke zich afspeelde op het bedrijventerrein ZKD. Dit
betrof met name het gebouw van Haagwonen, dat al jaren leegstaat. De gedachte was om daar 69
mensen van het Leger des Heils te huisvesten. De CL heeft een paar keer ingesproken en de
gemeente heeft uiteindelijk een ‘beheercommissie’ in het convenant vast laten leggen. In de beheercommissie zitten naast de gemeente, het ZKD, de politie, een aantal welzijnsvereniging, die
op het terrein zijn gehuisvest en de CL. De huisvesting is voor een periode van 10 jaar; na 5 jaar
wordt het project geëvalueerd.
- Loosduinse Hof: Men wil bedrijfjes vestigen in de plint van het Loosduinse Hof. Heeft men leuke
ideeën voor de bedrijven, welke zich daar willen vestigen, geef dit door. Er wordt een digitale
vergadering gehouden.
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Koffieuurtje: De stadsdeeldirecteur, de teamchef van de politie en de voorzitter van de CL houden
iedere woensdagmiddag een spreekuur (koffie-uurtje). Zaken rond groen, wegen en communicatie worden tijdens het koffieuurtje be(afge)handeld. De mensen ervaren de snelle aanpak als zeer
prettig. De voorzitter stelt de mogelijkheid te bekijken of een lijstje met geanonimiseerde meldingen naar de wijkberaden gestuurd kunnen worden.
T-mobile: Een nieuw netwerk van kabels wordt aangelegd in Loosduinen. T-mobile heeft toestemming voor aanleg middels een APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Je hoeft in dit
geval niet samen te werken maar je moet de kabels beschikbaar stellen voor een derde. Het is
triest hoe de kabels gelegd worden. Dhr. Janssen zegt dat de gemeente in Kraayenstein net is
begonnen met het opknappen van o.a. de Dalen. Hopelijk wordt niet alles overhoop gehaald voor
het aanleggen van die vervelende kabeltjes. De stadsdeeldirecteur geeft aan dat de gemeente ermee bezig is om de werkzaamheden van T-mobile te schouwen.
Vestiging coffeeshop: er is mogelijke een bizarre toestand ontstaan m.b.t. de snackbar Monique
aan de Oude Haagweg. Het zal misschien een coffeeshop worden. Er is een beginselverklaring
aangevraagd voor het plaatsen van ‘iets nieuws’. Bewoners, alsmede Groep de Mos en BO Nieuw
Waldeck zijn bezig om bezwaar aan te tekenen.
Wijkagenda: De wijkagenda KOM Loosduinen is op een leuke manier gepresenteerd. De tweede
wijk welke aan de beurt is, is Houtwijk. Plannen zijn besproken en worden samengevoegd in de
wijkagenda. Er is veel betrokkenheid vanuit de gemeente en de wijk Houtwijk.
Namens de CL plaatsen we volgende week een Kerstgroet in de Posthoorn.
Beleidskader bewonersorganisaties: alle wijken worden gevraagd of ze het eens of oneens zijn
met de nieuwe regels van het beleidskader. Op basis hiervan gaat er straks een nieuw ‘Beleidskader bewonersorganisaties’ komen. Dhr. el Boumeshouli brengt de CL in contact met de bestuursgroep.
Stichting Media platform Loosduinen is opgericht. Ze zijn zeer actief bezig. Er is een documentaire gemaakt over eenzaamheid en connectie met de buurt in Loosduinen.
Het Stadsdeelkantoor heeft nu een facebook-pagina; de CL krijgt daar een plekje om dingen te
posten.

Nieuws uit projectgroepen WB en ROV
Welzijn en Beheer
WB is dit jaar drie keer bijgekomen. De laatste bijeenkomst ging over waar we nu zijn in deze Corona
situatie en waar we elkaar kunnen versterken. Alle wijken hebben heel veel gedaan: ze houden kwetsbare mensen in de gaten, ze brengen voedsel rond, delen bloemen uit en sommige wijken proberen
gezamenlijk iets te doen.
Ruimtelijke Ordening en Verkeer
ROV had niet veel kans om bijeen te komen. De voortgangslijst is naar alle leden en wijkberaden
gestuurd met het verzoek om deze te actualiseren. Staedion, Middin en Park Bloemendaal hebben
hun project bij DB gepresenteerd.

Jaarverslag 2020 Commissie Loosduinen

- 20 -

Rondje Wijkorganisaties:
Kraayenstein:
- Het gaat goed met het bestuur (nieuwe leden). Het bestuur is nu bezig met het verdelen van taken.
- De opknapbeurt in de Brasemdaal gaat goed en er moet een stapje gemaakt worden naar Karperdaal en Steurendaal. Dit project zit op de goede weg.
- Kraayenstein wil een slagvaardige gesprekpartner worden voor het Stadhuis en andere partijen.
- Er is een hele goede inventarisatie gemaakt van de burgerinitiatieven. Kraayenstein heeft hiervoor
goede contacten met de desbetreffende ambtenaren.
Houtwijk:
- Houtwijk is met Kraayenstein begonnen om Dickens kleding zelf te maken.
- Houtwijk en Kraayenstein staan komende zaterdag in de winkelstraten om kerstballen aan de
mensen te geven. De bedoeling is dat men er een mooie wens voor iemand op schrijft en de
kerstbal doorgeeft aan die persoon
- Ze gaan starten met de pilot met zwaaistenen. Die stenen worden in probleemgebieden geplaatst
om de sfeer te verbeteren.
- Het wijkberaad heeft sinds vandaag een Instagram account en het project ‘Houtwijk knapt op’
gaat goed.
- 5 jaar geleden is er een parkeerregeling ingevoerd. Er is in drie buurten een enquête gehouden
naar de behoefte voor een parkeerregeling. De Architectenbuurt heeft er behoefte aan en de andere twee buurten hebben er waarschijnlijk geen behoefte aan.
- Erfgoedpark: deze week start het Erfgoedpark met de enquêtes om mensen te vragen wat ze ervan
vinden. Zaterdag kun je bij het Loosduinse Hoofdplein de enquête invullen.
KOM Loosduinen:
- Het Wijkberaad heeft twee nieuwe enthousiaste bestuursleden.
- Op 11 december staat het Bestuur van de KOM Loosduinen samen met de winkeliersvereniging
op het Loosduinse Hoofdplein om mandarijntjes uit te delen en om mensen te groeten.

Bohemen-Waldeck-Kijkduin:
- Kijkduin-Bad gaat goed, fase 1 loopt aardig op schema. Het wordt binnenkort opgeleverd. Er is
achterstand opgelopen bij fase 2 door de vergunning. Maar ze zijn nu bezig met het verwijderen
van asbest en binnenkort wordt er gesloopt.
- Een belangrijk punt is de Eef. Er moet een verkeersveilige oplossing komen. Het hotel begint het
derde kwartaal van volgend jaar (2021) met de verbouwing. Het tweede punt is verlichting. Er
zijn te veel donkere hoekjes.
- Wingsterrein: het ‘stadspark’ is bijna klaar. Het is een groot succes voor de omgeving.
- Ontmoetingskerk: het ging inderdaad heel goed met het plan. De ontwikkelaar heeft naar de omgeving geluisterd en het plan aangepast. Het is aan de projectontwikkelaar om aan de slag te gaan.
Op dit moment is er een discussie ontstaan of deze kerk behoort tot het religieus erfgoed en dus
niet gesloopt kan/mag worden.
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Notenbuurt:
De voorzitter deelt mee dat het bestuur van de Notenbuurt is gestopt. Omstandigheden zorgden ervoor dat de bestuursleden zelf vonden, dat zij hun taken niet naar behoren konden uitvoeren. De CL
houdt de Notenbuurt zoveel mogelijk in de gaten. Er spelen 2 dingen:
1. Staedion heeft drie opties neergelegd: 1. sloop-nieuwbouw; 2. een hele grote renovatie en 3. een
kleinschalige renovatie. De mensen hebben voor de laatste optie gekozen. Na 10 jaar wordt er echt
sloop-/nieuwbouw toegepast.
2. Harvest-gebouw: Wethouder Balster, dhr. Wijsman en dhr. el Boumeshouli hebben een bezoek
gebracht. De mensen waren erg enthousiast, de moestuin is gereed, maar in de tweede fase worden
nu Tiny houses geplaatst. Wordt dit een bedreiging voor de tuin? Dhr. P. Vialé, een betrokken
bewoner, wil actief blijven in de projectgroep ROV en ons op de hoogte houden.
Opmerking: de grond was/is zwaar vervuild. De vraag is of deze grond geschikt is voor het kweken
van groentes.
Nieuw Waldeck:
Het WB heeft vandaag de ledenvergadering gepland. Henk de Valk is afgetreden als voorzitter en er
zijn twee nieuwe (co- voorzitterschap) voorzitters. De CL wil zo snel mogelijk met hen kennismaken.
Mededelingen Stadsdeel, dhr. M. el Boumeshouli
Door de Stadsdeeldirecteur wordt de stand van zaken toegelicht.
Kijkduin: De gemeente heeft de bewoners en ondernemers geïnformeerd over inrichting, bereikbaarheid en tijdelijke maatregelen over verkeersveiligheid. De mensen zijn erg trots op hoe het strandseizoen verlopen is mede dankzij inzet politie, handhaving en collega’s van verschillende diensten.
Wingsgebouw: De ultieme poging om de maatschappelijke functies van het gebouw te behouden, zal
uiteindelijk gaan lukken. Een ding is zeker: de exploitatie is geen probleem. Er zijn genoeg geïnteresseerden.
Koffiespreekuur: De kracht van het spreekuur is dat mensen zich veilig kunnen voelen om te delen
wat ze willen delen. De terugkoppeling is een belangrijk aandachtspunt.
Communicatie: Een tv-uitzending over Loosduinen zal binnenkort worden uitgezonden via Omroep
West. De presentator van het programma was enorm onder de indruk van wat hij allemaal heeft gezien in Loosduinen: de collectieve trots voor de geschiedenis, de cultuur, de dorpssfeer en de authenticiteit van het Stadsdeel. We zijn in positieve en negatieve zin op SBS 6 geweest. Een vrouw is in
Kraayenstein gevallen, dat is heel vervelend. Het andere is het kookproject om jong en oud te verbinden.
Jongerenactiviteiten: SDK heeft enorm veel activiteiten georganiseerd, zodat de jongeren zich niet
gaan vervelen. Hij roept de bewoners op om signalen, welke ze zien of horen, aan het Stadsdeel door
te geven. Hij stuurt de lijst met jongerenactiviteiten.
Bewonersbrieven: De SDK-directeur wil een oproep doen om een soort van panel te vormen om de
leesbaarheid en toegankelijkheid van de bewonersbrieven te verbeteren.
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Mededelingen Politie, dhr. Van den Broek
 Loosduinen is tijdens de jaarwisseling in het algemeen vrij rustig gebleven in vergelijking met
Scheveningen, Segbroek. Vorig jaar waren er problemen i.v.m. brandstichting in de Notenbuurt
en ook op een aantal andere plekken. Het vuurwerkverbod is bedoeld om o.a. ziekenhuizen te
ontlasten. We zullen daar wel tegen optreden, maar de hoogste prioriteiten liggen bij de veiligheid, leefbaarheid en brandstichting.
 Er was een algemene daling in woninginbraken aan het begin van de Corona periode. In de zomer
was er echter een piek in Bohemen. De gemeente heeft preventieve acties gehouden, waardoor
de woninginbraken weer daalden.
 Er is op meerdere plaatsen chemisch afval gedumpt. Dankzij wijkbewoners en de wijkagent zijn
in een kelderbox dezelfde soort chemicaliën gevonden.
 Het stadsdeel heeft zijn best gedaan; bij alle opgangen naar het strand zijn fietsenstallingen gemaakt en er zijn verkeersregelaars ingezet tijdens het hoogseizoen.
 Eén van de 8 wijkagenten gaat de politie Loosduinen verlaten. Er mogen 2 wijkagenten bijkomen.
De opleiding is verkort van 4 naar 2 jaar. Er is nu echter nog een tekort aan blauw op straat.
 Er zijn meer aangiften over digitale fraude gedaan. Voor valse bankbrieven wordt ook veel gewaarschuwd. Opsporing van digital crime vindt landelijk plaats.
Mededelingen Fietsersbond, dhr. Bianchi
 Vanuit het Rijk is er veel geld binnen gekomen voor o.a. de ontsluiting van de Binckhorst.
 Er is nog geen update over de tramtunnel, die mogelijk naar Leyenburg wordt doorgetrokken.
 Er is ook discussie geweest over lijn 23 richting Kijkduin, nu gaat de bus niet verder dan het
zwembad. Mensen, die moeten overstappen van Bohemen naar tramhalte lijn 3, moeten een paar
honderd meter lopen.
 Er is met de wethouder gesproken over ‘ruim baan voor de fiets’ en over het voorstel van de
snelfietsroutes. Ruimbaan betekent dat fietsers ten koste van auto’s meer ruimte krijgen. Bij de
zevensprong zou 1 rijstrook minder zijn voor de auto’s en dubbele rijen voor fietsers. Bij het
Valkenbosplein wordt meer ruimte voor de fietsers gemaakt.
 Er is extra geld vanuit de Metropoolregio gekomen voor sterroutes naar de buitengebieden.
 Het verplaatsen van de bussluis is bijna achter de rug.
 Door dhr. Wijsman wordt gevraagd of dhr. Bianchi iets heeft gehoord over de Mient. In de Mient
komen parkeerplaatsen, mogelijk ten koste van het fietspad (het fietspad wordt verkleind). De CL
heeft hierover indertijd met wethouder Ton de Bruijn gesproken en ook nog een brief geschreven,
dat het een heel belangrijk fietspad is dat van de stad naar Loosduinen loopt. Een deel van het
plantsoengedeelte worden wel parkeerplaatsen. Dhr. Bianchi: je moet er echter wel op letten dat
er nu een andere actiegroep bezig is, die ‘ten koste van alles’, de bomen wil behouden.
Rondvraag
Dhr. van Elst spreekt zijn complimenten uit over groenbeheer, dat nu heel goed bezig is met het groen
in Houtwijk; er wordt netjes opgeruimd en er wordt gras ingezaaid.
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Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Door de coronamaatregelen heeft de projectgroep in 2020 slechts één vergadering gehad.
Vergadering 4 februari 2020
Gasten: dhr. A. Hams, Spring architecten, dhr. R. Stehmann, Hofstad Mavo Havo, dhr. H. de Haan,
Lucas Onderwijs, mw. S. van der Klugt en dhr. D. van Drunen, beiden gemeente Den Haag
Het bouwplan van Lucas Onderwijs
Dhr. Hams wordt welkom geheten, waarna hij een presentatie houdt over het bouwplan van het Lucas
Onderwijs. Spring Architecten is nu ruim één jaar bezig met dit bijzondere scholencomplex. Er zit
zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs in gecombineerd met speciaal basisonderwijs en een
kinderopvang. De gemeente heeft stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Dit gebouw
mag 3 lagen hebben en maximaal 14 meter hoog zijn. Het is een gebouw van 10.000 m2.
Kleinschaligheid is prettig voor onderwijsgebouwen, dus wordt het gebouw in blokken opgedeeld.
Ze houden rekening met energiebesparing, oppervlakte invulling en een goede verdeling van de ruimtes. Het dak is helemaal gevuld met zonnecollectoren en het gebouw krijgt luchtdichte gevels.
Er worden lichtbuizen in het dak geplaatst. In de lokalen komt heel veel licht binnen via deze lichtbuizen. Ruimtes, die niet onder lichtbuizen zitten, krijgen licht via vensters. Pleinen zijn aan de oostzijde om meer ochtendzon te hebben. Er wordt een energieneutraal gebouw neergezet. Niet omdat
het geen energie meer nodig heeft maar omdat het iets uitdrukt. Dit zijn luchtdichte gebouwen; waar
nodig is komt er daglicht binnen, waar het daglicht niet nodig is, wordt het beperkt.
De nieuwe gebouwen zullen niet zo ver van de plaats waar nu het gebouw staat, worden neergezet.
Daardoor kan er veel groen worden behouden.
Beantwoording vragen en discussie rondom het bouwplan
Desgevraagd geeft dhr. Hams aan dat op de Monseigneur Nolenslaan “kiss-and-ride” kan plaatsvinden, zoals dat nu gebeurt. Het gaat nu niet helemaal soepel, maar dat gaat verbeteren. Ze zijn hierover
met de gemeente in overleg. Ouders van jonge kinderen brengen en halen hun kinderen op die manier
op. Ze maken ook gebruik van fietsenstallingen. Kinderen van het voortgezet onderwijs komen via
de Alberdastraat. Daar is ook veel parkeergelegenheid en mogelijkheid om fietsen te stallen.
Dhr. Meesters spreekt zijn zorg uit dat het ’s-ochtends erg druk is. Er is vaak een verkeerschaos in
de Donker Curtiusstraat. Daarnaast is er wel parkeermogelijkheid aan de zijkant van de Alberdastraat
tegen Parnassia, maar het oversteken is daar heel gevaarlijk. Aan de achterkant van de kerk is er ook
mogelijkheid om te parkeren. Daar heb je wel insteekmogelijkheden, maar daar is het meestal vol.
Er wordt gesproken over “kiss and ride”, maar hij verwacht niet dat dat binnen dit plan opgelost zal
worden. Hoe draagt de gemeente bij aan het vinden van een fatsoenlijk oplossing? Dhr. Hams geeft
aan dat ze contact hebben gehad met de gemeente. Er is een voorstel aan de gemeente voorgelegd,
maar hij kan niets zeggen over welke oplossing de gemeente gaat kiezen.
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Dhr. Stehmann geeft aan dat de OASE nu plaats heeft voor 500 leerlingen en dat dat er 600 worden.
Tevens wordt de kinderopvang ook enigszins uitgebreid. Leerlingen van het voortgezet onderwijs
komen met de bus of met de fiets naar de Alberdastraat (50/50). Het voortgezet onderwijs start niet
tegelijkertijd, zodat er minder impact op de verkeersdrukte is.
Dhr. Hams geeft aan dat in de stedebouwkundige randvoorwaarden is vastgelegd dat de bouwdichtheid 45% moet zijn. Qua materiaalkeuze denken ze aan geanodiseerd aluminium voor het overgrote
deel, dat heeft een soort goud- en champagnekleur.
Dhr. Hams geeft aan dat ze een stikstofbalansberekening hebben gemaakt. Ze gaan een energieneutraal gebouw bouwen. De gebouwen, die straks worden verlaten, produceren veel meer stikstof dan
dat het nieuwe gebouw ooit gaat produceren.
Er moet in een tijdelijke huisvesting voorzien worden, maar dat is nog niet aangekaart. Het idee is
dat OASE in de zomervakantie zal verhuizen. Ze moeten de ruimte geschikt maken voor de bouw en
in 2021 wordt met de bouw gestart. Spring Architecten gaat een formele bouwaanvraag doen en als
het goed is, zal de bouwinspecteur de ROV vragen om advies uit te brengen.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Mw. van der Klugt presenteert het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).
Er zijn 240 schoolgebouwen, van monumentale panden tot splinternieuwe gebouwen. De gemiddelde
leeftijd van de gebouwen is 30 jaar. De gemeente bekostigt de investering in onderwijshuisvesting.
De schoolbesturen zorgen voor de instandhouding. Het IHP is een indicatief plan en het geeft richting
voor de komende 10 jaar. Voor Loosduinen is er 2 jaar geleden een IHP voor het basisonderwijs
vastgesteld. Ze hebben het resultaat van deze analyse in het plan opgenomen. Het plan is gebaseerd
op prognoses. Ondanks de vergrijzing groeit het aantal leerlingen nog steeds. Het basisonderwijs
groeit met 10%; het voortgezet en speciaal onderwijs groeien in een iets lager tempo in Loosduinen.
Ze hebben voor het hele bestand gekeken naar de bouwkundige staat, de leeftijd, en of er sprake is
van tekort of overcapaciteit van scholen en het financiële plaatje. Als laatste hebben ze gekeken of
het gebouw een rijksmonument is of dat het van beeldbepalende waarde is. In Loosduinen zijn 4
schoolgebouwen een rijksmonument. De gemeente investeert iedere 25 jaar 62.5 % van de nieuwbouwprijs in het monument. Zo’n school kost meer dan een normale school, die 60 jaar mee moet
gaan. Tegelijkertijd zijn er ook scholen, die een historische en architectonische waarde hebben, maar
geen monument zijn. Het is moeilijk om zo’n gebouw te bekostigen met het normbudget. Ze onderzoeken de waarde en zetten daar de kosten tegenover.
De schoolgebouwen in Loosduinen zijn merendeels uit de jaren ‘70 en ‘80; de technische kwaliteit
van die gebouwen is niet altijd even goed. De uitdaging voor Loosduinen is vooral om die schoolgebouwen op peil te houden. Tegelijkertijd houden ze rekening met de bevolkingsgroei in het stadsdeel.
Er zijn nieuwbouwvoorstellen voor het basisonderwijs: OASE, Koos Meindertsschool en Montessorischool Wonnebald. Ook krijgt Vroondaal een nieuw schoolgebouw en wordt de huidige school
uitgebreid.
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Voor het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat de scholen goed verdeeld zijn over Loosduinen.
Nu zitten de meeste scholen dicht bij de kustlijn. In de Binckhorst komt een nieuwe school en vervolgens komt er mogelijk ook een nieuwe school in Zuidwest.
Twee scholen krijgen vervangende nieuwe gebouwen: Hofstad Mavo/Havo en Maris Waldeck. Hofstad Mavo laat de oude locatie achter, het oude pand wordt gebruikt als onderwijslocatie/wisselschool. Bij speciaal onderwijs wordt er voor 2 scholen een nieuw gebouw gebouwd: Pastoor van Ars
en Pleysier College.
Beantwoording vragen rondom dit onderwerp:
Dhr. Van Drunen antwoordt dat er geen nieuwe scholen worden gebouwd in Kijkduin maar dat andere scholen die in de buurt liggen, de leerlingen zullen opvangen. Als dat niet kan, dan is het mogelijk om een school in het oude schoolpand te realiseren.
Er bestaat het idee om de internationale basisschool (de vrije school in Scheveningen) in het gebouw
van de Pastoor van Ars school te huisvesten.
Dhr. van der Valk zegt dat de ‘Internationale School of The Hague’ (ISH) enorm veel problemen
heeft met de verkeersafwikkeling. Dat komt omdat de gemeente niet voorziet in een adequaat wegennet rondom de school. De gemeente is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling. Hoe zit
het met de verkeersafwikkeling? Dhr. Van Drunen antwoordt dat de brug naast de school nu wordt
gerealiseerd; dat is een belangrijk punt. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van
vergunningen voor parkeren of kiss-and-ride. Er is een nieuw paraplu-bestemmingsplanregeling
waarin dat strakker geregeld is.
Mededelingen Openbaar Vervoer, dhr. Bianchi
Oversteek Escamplaan- aanpassing bussluis: dhr. Bianchi krijgt nog tekeningen van de oversteek bij
de Escamplaan. De bussluis ging gisteren gewoon open terwijl deze in onderhoud was.
Buslijn 23: dhr. W. Bianchi moet nog informatie ontvangen
Schaalsprong: hierover is op dit moment nog niets bekend.
Fietsenstalling Kijkduin: dit ligt stil vanwege de stikstof problematiek. Volgende week hebben ze
overleg met de gemeente over een aantal punten die onduidelijk zijn.
Mededelingen stadsdeelkantoor, dhr. Vrolijk
Gevaarlijke situatie kruispunt bij Hoogvliet in Kraayenstein: Aan het SDK is de opdracht verleend
om maatregelen te nemen. De maatregel is dat fietsers erop worden gewezen om af te remmen voor
de haaientanden. Het is nog niet bekend wanneer dat uitgevoerd zal worden.
Fietspad in Kijkduinsestraat richting Madestein: laatste stukje van het pad richting ISH is al een
tweerichtingenpad, de rest blijft een éénrichtingspad. Het is te smal om er een tweerichtingenpad van
te maken. Deze situatie blijft gevaarlijk en ROV wil hier iets aan doen. Er is geen regel over fietssnelheid, daarom moet er een tweerichtingenpad aangelegd worden om gevaarlijke situaties te voorkomen.
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Actualiseren voortgangslijst
De Commissie Loosduinen wil de voortgangslijst in het jaarverslag als een apart stuk opnemen. Het
hele jaarverslag wordt in maart in de commissievergadering besproken. Het verzoek is dat de Wijkberaden de wijzigingen in de voortgangslijst doorgeven aan het secretariaat van de CL.
Rondvraag en rondje bewonersorganisaties
Notenbuurt: Er is een buurtwacht gestart. De buurtwachters lopen 2-3 keer op verschillende tijden
door de wijk. Aanleiding was dat er veel onrust in de wijk was vanwege autobranden. De Notenbuurt
heeft toen een brainstorm bijeenkomst gehouden. De buurtwacht is nog niet officieel en ze willen
eerst zien hoeveel mensen er zullen blijven.
Houtwijk: Het Azivo gebouw ziet er goed uit. Houtwijk heeft contact opgenomen met een van de
ontwikkelaars om de buurt te informeren over de bouwplannen. Er komen alleen huurwoningen. 30%
zijn sociale huurwoningen, de rest huurwoningen in de wat hogere prijsklassen. Er was niet genoeg
ruimte om fatsoenlijke parkeerplaatsen te realiseren, dus ze hebben besloten om minder woningen te
bouwen. Op die manier hebben ze het parkeerprobleem opgelost. Er komen geen kantoorruimtes.
Kraayenstein: BOK is druk bezig met de Dalen, met name het achterstallig onderhoud. Wat de aanpak
betreft, gebeurt er eigenlijk niets, terwijl er wel budget voor vrijgemaakt is. Dhr. Janssen heeft er een
gesprek over gehad en het pragmatisch bekeken. Het belangrijkste is dat de gemeente aan de slag
gaat! De BOK zit nu tussen twee vuren: de teleurgestelde bewoners en de gemeente. BOK heeft ook
contact gehad met de groenbeheerders van het SDK en zij gaven aan dat er bomen weggehaald moeten worden. BOK gaf aan om zo snel mogelijk te beginnen. Als bewoners dit zien dan weten ze in
ieder geval dat de Gemeente gestart is. De suggestie / het advies van ROV is dat BOK dit moet
aankaarten bij onze stadsdeelwethouder.

Jaarverslag 2020 Commissie Loosduinen

- 29 -

Projecten

november 2020

Bew. organisatie:
BWK
De uitvoering van de herontwikkeling van Kijkduin Bad door
eigenaar/ontwikkelaar FRED Developers ligt voor wat betreft de
eerste drie gebouwen op schema. Fase 1 van het winkel- en horecagebied met appartementen omvat de eerste twee gebouwen aan
de noordzijde (tegenover het hotel) en omvat 31 koopappartementen aan de zeezijde )gebouw Poniënte) en 38 huurappartementen
aan de landzijde (gebouw Vendaval). en 5900 m² aan commerciële
ruimte en 130 parkeerplaatsen in een parkeergarage.
In gebouw Vendaval heeft Bakkerij Van Kempen inmiddels haar nieuwe locatie betrokken. Chase
zit daar nog tijdelijk, maar zal in het voorjaar van 2021 verhuizen naar Poniënte. Aansluitend aan
fase 1 is fase 1,5 (gebouw Gregale) gerealiseerd met 43 huurappartementen. De oplevering zal nog
dit jaar plaatsvinden. In de commerciële ruimte zal plaats worden geboden aan o.a. de versmarkt
Daily Taste en supermarkt Coöp. Daarnaast zijn door FRED contracten afgesloten met de Hema en
andere ondernemers als RAW Coffee en Tea en Calinda ’s dames- en herenkleding.
De start van fase 2 heeft enige vertraging opgelopen. Het verkrijgen van de vergunningen heeft
iets meer tijd gevraagd dan gedacht. Maar sinds half november is de aannemer daadwerkelijk
begonnen met het aanbrengen van een damwand langs de boulevard. Zodra die gereed is, kan na
de asbestsanering de sloop van het oude winkelcentrum worden uitgevoerd. De aanleg van de EeF
(Entree en Fietsenberging), de toegang naar de ondergrondse parkeergarages van FRED en
BOHA, is door de gemeente uitgesteld i.v.m. een geschil met BOHA over grond. Voor het eerste
deel van de garage onder fase 1 en 1,5 is een tijdelijke toegang gerealiseerd. Volgens de laatste
berichten van BOHA zal de renovatie en uitbreiding van het hotel naar verwachting in het vierde
kwartaal van 2021 plaatsvinden.
Kijkduin-Bad

Wijk: Kijkduin

Meer info: www.nieuwkijkduin.nl // www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin
Zie ook www.walboduin.nl/actueel/nieuws/nieuwsbrief Kijkduin 4

Schapenatjesduin-Oost

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie:BWK

Op 11 april 2019 heeft wethouder Liesbeth van Tongeren symbolisch de
eerste (houten)paal geslagen op de voormalige scheidsrechtersvelden.
Het terrein is inmiddels bouwrijp. Er komen 66 grondgebonden woningen, die in particulier "Kleinschalig Opdrachtgeverschap" worden gebouwd, alsmede 2 flatblokken met ca. 66 sociale huurwoningen. De
meeste kavels zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk bebouwd. Met de
flatgebouwen moet nog worden begonnen.
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Finest of Ockenburgh

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie: BWK

Op de voormalige tennisbanen Waldeck, worden 78 appartementen in 5 blokjes van 4 lagen en 54 grondgebonden woningen gebouwd.
De appartementsgebouwen zijn inmiddels opgeleverd; de
bouw van de overige woningen schiet al aardig op.
Meer info : www.finestofockenburgh.nl

ZuiderDuinen

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie: BWK

Op de hoek van de Ockenburghstraat en de Wijndaelerweg worden
61 appartementen in drie bouwblokken op een gemeenschappelijk plint gebouwd. In de plint worden o.a. een kinderdagverblijf
en een garage ondergebracht. Bouwbedrijf Schouten is in september failliet verklaard. Begin 2020 heeft Bouwbedrijf Niersman
het project overgenomen. De oplevering van de koopappartementen zal plaatsvinden in december 2020, zo heeft Niersman recent
aan de kopers laten weten.

Middin

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie: BWK

Zorgcentrum Middin, gelegen aan de Binnen- en Buitenklingen, bereidt sloop en nieuwbouw voor van de woongebouwen
en enkele wijzigingen aan het hoofdgebouw.
De bebouwing voldoet niet meer aan de huidige normen.

Uitbreiding ISH

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie: BWK

Op 10 mei opende wethouder Bruinis de uitbreiding van de ISH
voor de jongste groepen leerlingen. Het gebouw is op enkele kleinigheden na klaar. Rondom moet nog het nodige gebeuren.
Ook de toegang tot het complex moet nog worden aangepast.
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Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie: BWK

Rond alle nieuwbouwprojecten in Kijkduin-Binnen liggen ook
groene zones die verbetering behoeven. Als eerste is de waterpartij naast de ISH aangepakt. Door het oppervlak te vergroten is er
meer volume om neerslag te bergen. Voor de puinduinen zijn
plannen gemaakt voor de vegetatie en ook de padenstructuur
wordt verbeterd. De weg Schapenatjesduin is vernieuwd en sluit
nu ook aan op de Hoek van Hollandlaan; de definitieve aansluitingen van de ontwikkellocaties Schapenatjesduin en Finest of
Ockenburgh worden pas gemaakt als de bouwwerkzaamheden
klaar zijn. Resten nog aanpassingen van het puinduin langs de M.
Vrijenhoeklaan, het Wijndaelerduin en de Wijndaelerweg.
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/land
schappelijk raamwerk kijkduin binnen en bad

Wingsterrein

Wijk: Waldeck

Bew. organisatie: BWK

De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is afgeblazen. Een groep mensen uit de omgeving onder leiding van
een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te geven die past in de omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen instemmen.
Er is inmiddels een plan gemaakt. Oorspronkelijk zouden omwonenden voor een bijeenkomst worden uitgenodigd om het
ontwerp van het plantsoen te bespreken. Door de Coronamaatregelen was dit niet mogelijk en is een beperkte schriftelijke inspraakronde gehouden.
Omdat het beschikbare budget nog in 2020 diende te worden besteed is in oktober begonnen
met een versnelde uitvoering. Over de toekomst van het voormalige clubgebouw is nog geen
beslissing genomen: verkoop of toch gemeentelijk eigendom, in beide gevallen met de nadrukkelijke wens de maatschappelijke functie te behouden.
Landgoed Meer en Bos

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie: BWK

In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag van het achterstallig onderhoud van het landgoed. Een deel van de zogenaamde kloosterwal is hersteld, er zijn bomen en struiken aangeplant, de waterhuishouding is verbeterd en een deel van de paden
is voorzien van een (semi-) verharding. Ook in 2020 gaat het
proces verder: nog meer aanplant, padverharding en dunning van
het bosbestand. Over het beperken van het loslopen van honden
heeft de gemeente nog geen beslissing genomen
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Bethelkerk

Wijk: Bohemen

Bew. organisatie: BWK

Eind januari 2018 werd bekendgemaakt dat de Bethelkerk, hoek Mozartlaan/Händellaan, per 1 juli wordt overgenomen door een projectontwikkelaar. Het is de bedoeling dat in de kerkzaal ruimten
worden gecreëerd voor bijeenkomsten en diverse activiteiten. Aan
de zijde van de Mozartlaan komt een serre, die aansluit op de oorspronkelijke kerkzaal. De kosterswoning en de ruimten aan de Traviatastraat worden aanvankelijk gebruikt voor diverse activiteiten
en t.z.t. als de werkzaamheden aan de kerk zelf zijn afgerond, vervangen door een aantal woningen, bewoond door een woongroep.
Het begin van de sloop van kosterswoning en de laagbouw langs de Traviatastraat werd verwacht in maart 2020, maar door wisseling van eigenaar is er vertraging opgetreden.
Tot die tijd worden die ruimten o.a. gebruikt door Amadeus, de organisatie die vooral buurtactiviteiten stimuleert.
Meer info: www.bethelblijft.nl

Piet Vinkplantsoen

Wijk: Bohemen

Bew. organisatie: BWK

Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de Kijkduinstraat en de
Machiel Vrijenhoeklaan is na decennialange verwaarlozing op
aandringen van BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald aandringen van
bewoners en BWK is in september 2019 een nieuw plan gemaakt. Eind 2019 zijn die werkzaamheden afgerond. Inmiddels
is gebleken dat de uitvoering nog niet het beoogde resultaat
heeft opgeleverd en dienen er aanpassingen te komen.

Ontmoetingskerk

Wijk: WaldeckZuid

Bew. organisatie: BWK

Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat wil ontwikkelaar Lingotto Vastgoed een woongebouw realiseren. Het aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast het tot garage verbouwde kerkgebouw, leidde tot
stormachtige protesten. Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter aansloot bij de omgeving en op 14/11/2018
is gepresenteerd.
Er zijn en worden nog enkele details gewijzigd en er zal een nieuwe presentatie plaatsvinden.
Coronamaatregelen en bezwaren van omwonenden hebben vertraging opgeleverd.
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De Savornin Lohmanplein
Wijk: Bohemen/Rosenburg
e.o. (winkelcentrum)

Bew. organisatie: BWK

Tot het werkgebied van BWK behoort het gedeelte tussen de Mgr.
Nolenslaan en de Daal en Bergselaan. Na de nodige protesten wordt
het gebiedje waarin het tankstation ligt (voorgrond), met rust gelaten. Het plantsoen op het de Savornin Lohmanplen heeft inmiddels
een metamorfose ondergaan. Het is veel opener geworden, de bestrating aangepast en ook de cafetaria is vernieuwd. Met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum is inmiddels begonnen. De
werkzaamheden op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de
Treublaan zijn vrijwel klaar. Op het Colijnplein is het fundament
van de uitbreiding aldaar begonnen.
Het patershuis aan de Treublaan wordt verbouwd voor groepswonen. Voor het voormalige kantoorgebouw van Hercelus/ING is alleen bekend dat daar een woonflat zal komen. Hoe de voormalige telefooncentrale aan de Thorbeckelaan verbouwd gaat worden is nog niet bekendgemaakt.

Aanleunwoningen
Campanulastraat

Wijk:
Bohemen

Bew. organisatie:
BWK

De voormalige aanleunwoningen van zorgcentrum
Dekkersduin staan al enkele jaren leeg.
De interieurs zijn al gesloopt, maar het wachten is op de
bouwvergunning. Bezwaarprocedures hebben veel vertraging opgeleverd, maar men hoopt begin 2021 te kunnen
starten met de verbouw tot etagewoningen.
Ontwikkeling Haagse
Beek

Wijk: Kijkduin

Bew. organisatie: BWK

Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van de hoofdroute
Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is het hele traject weer opengesteld voor het verkeer.
Langs de Sportlaan moet nog een kwaliteitsverbetering van de
Haagse Beek en de omliggende groenstrook worden uitgevoerd.
Dit ter compensatie van de versmalling van die strook om ruimte
te maken voor de parallelweg langs de huizen. I.v.m. vergunningen en de problemen rond stikstofverbindingen en grondverzet is
de realisatie uitgesteld.
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Aanleunwoningen
Campanulastraat

Wijk: Bohemen

Bew. organisatie: BWK

De voormalige aanleunwoningen van zorgcentrum
Dekkersduin staan al enkele jaren leeg.
De interieurs zijn al gesloopt, maar het wachten is op de
bouwvergunning. Bezwaarprocedures hebben veel vertraging opgeleverd, maar men hoopt begin 2021 te kunnen
starten met de verbouw tot etagewoningen.

Greenlab
Oude Haagweg 500

Wijk: Notenbuurt

Bew. organisatie: Notenbuurt

62 koop appartementen, 31 parkeerplaatsen onder het project.
Van der Vorm Vastgoed. Per 1 Februari is er gestart met slopen van het oude pand. Hierna zal de sanering starten. Verwacht tijdsbestek 8 weken.
Start bouw nog niet bekend.
Meer info:. www.greenlab-denhaag.nl

Harvest Oude Haagweg/
Wijk: Notenbuurt
Nieuw Rozenburgstraat

Bew. organisatie: Notenbuurt

Nieuwbouw van 29 kleine woningen binnenterrein Harvest.
Betreft fase 1, fase 1 bevat 14 woningen.
Het bestemmingsplan Nieuw Rozenburg laat bebouwing toe.
*huurwoningen zowel in de vrije als in de sociale sector.
*verwachting 40 bewoners. Sommige huisjes zijn geschikt voor
twee personen ( 6 bij 8 meter)
* De huisjes krijgen een hoogte van 6,70 m.
*Achtertuinen aansluitend aan de bestaande bebouwing.
*Concept Urban farming.
In het plan staat de moestuin in een andere vorm aangegeven.
De tuin en de schuur zijn bedoeld om
de sociale cohesie te bevorderen voor de gehele Notenbuurt.
Van der Vorm Vastgoed
Nieuw plan. 4 Maart Welstandscommissie. Het betreft nu 11
woningen in fase 1. Hierbij zal de moestuin behouden blijven
in zijn huidige vorm.
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Kindcentrum en
nieuwbouw Donker
Curtiusstraat 2,4 en 6

Wijk: Notenbuurt

Bew. organisatie: Notenbuurt

KDV en BSO Timo Dak
Kijk de Peuterkaravaan
SBO Pastoor van Ars
KBS De Oase
Hofstad MAVO
2020 sloop huidige schoolpand, start nieuwbouw.
2022 Oplevering nieuwbouw
Meer info: www.kbsdeoase.nl/informatie/kindcentrum-en
http://www.kbsdeoase.nl/informatie/kindcentrum-en-nieuwbouw/nieuwbouw/
www.spring-architecten.nl video van ontwerp

Staedion woningen
Notenbuurt

Wijk: Notenbuurt

Bew. organisatie: Notenbuurt

Drie opties.
Nieuwbouw: 330 nieuwe sociale huurwoningen
Grootschalige renovatie: 294 bestaande woningen
Kleinschalig onderhoud: 294 bestaande woningen
Bewonerscommissie Walnoot komt voor de huurders op en
heeft overleg met Staedion.

Landgoed Rosenburg

Wijk: Notenbuurt

Bew. organisatie: Notenbuurt

Herontwikkeling: Groot deel blijft in gebruik voor GGZ.
Ander deel woningbouw. Zie de site voor de drie fasen.
Meer info: www.woonzorgparkrosenburg.nl

Aanpassing Halte
Hovylaan Tram 2

Wijk: Kom Loosduinen

Bew. organisatie: Kom Loosduinen

Doel: Het rolstoel vriendelijk maken van de halte.

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. De vorenstaande brief wordt in de CL vergadering behandeld.
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Loosduinse HoofdWijk: Kom Loosduinen
Bew. organisatie: Kom Loosduinen
plein
Doel: Opknappen 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. De projectgroep ROV geeft als aandachtspunt voor de korte termijn mee, dat de
fietsnietjes bij de Wibra te dicht tegen de etalage aan staan.
Dit wordt genoteerd door mw. De Hoop.
Ten aanzien van de klacht dat een bankje is weggehaald bij Albert Heijn deelt dhr. Smit mee
dat er klachten waren over dronken mensen die uren op het bankje verbleven en daar alcohol
dronken en overlast veroorzaakten. Voorts staan er nog genoeg andere bankjes op het plein waar
de bezoekers van het winkelcentrum even kunnen gaan zitten.

Openbaarvervoer
Vroondaal

Wijk: Kom Loosduinen

Bew. organisatie: Kom Loosduinen

Doel: Het ontsluiten van Vroondaal met Openbaar vervoer

Onderhoud Dalen
(fase 1)

Wijk: Kraayenstein

Bew. organisatie: BOK

Doel: Het verbeteren van de openbare ruimte

Onderhoud Dalen
(fase 2)

Wijk: Kraayenstein

Bew. organisatie: BOK

Doel: Het verbeteren van de openbare ruimte

Onderhoud Molenbrink

Wijk: Kraayenstein

Bew. organisatie: BOK

Doel: Het vervangen bestrating doorgangsroute Molenbrink

Jaarverslag 2020 Commissie Loosduinen

- 37 -

Aanleg Waanzinnige
Waldecktuin

Wijk: Nieuw Waldeck

Bew. organisatie: Wijkberaad NW

De vervuilde grond wordt afgegraven en vervangen door geschikte aarde. Daarna wordt het
terrein ingericht volgens ontwerp. De werkzaamheden moeten eind 2018 zijn afgerond.
Update mei 2019: de inrichting van de locatie is nagenoeg klaar. Het gras is ingezaaid en groeit.
Op 9 mei is door stadsdeelwet-houder Rachid Guernaoui een Gulden Klinker ingestraat. Een
datum voor de officiële opening is nog niet bekend.

Aanleg Jetstream
King Olivereiland

Wijk: Nieuw Waldeck

Bew. organisatie: Wijkberaad NW

Vanaf 2014 ligt er al een plan om de doorstroomsnelheid van het water rond het King Olivereiland te verbeteren. Dit door grote vis- en vogelsterfte in 2010 wegens aangetoonde tekortkomingen in de waterkwaliteit. Uiteindelijk zouden de werkzaamheden starten in april 2018. Dit
is niet gebeurd om onduidelijke redenen en mede omdat de waterverbeterende maatregelen gecombineerd zouden moeten worden met een andere inrichting van de speelplek te plaatse en
vervanging van de stappaaltjes in de oversteek van het water. Gemeente zegt er mee bezig te
zijn.

Invoering
parkeerregeling

Wijk: Houtwijk

Bew. organisatie: WB Houtwijk

Invoering van een parkeerregeling in Leyenburg, verhoging van parkeertarieven op het Hagaziekenhuis en verdichting van de staat (meer inwoners per km2 dus meer auto’s) heeft geleid tot schaarste in de Mensenrechtenbuurt. Daar werd een parkeerregeling ingevoerd in 2015/2016.
Het gevolg is dat er een waterbedeffect heeft plaatsgevonden, met
schaarste aan parkeerplaatsen in de Architectenbuurt.
WB staat achter het voorstel, want huidige negatieve waterbedeffect
met gebrek aan parkeerplaatsen door gratis parkeerders zal uit dit gebied
verdwijnen.

Verplaatsing
Bussluis

Wijk: Houtwijk

Bew. organisatie: WB Houtwijk

Locatie: Escamplaan ter hoogte van ziekenhuis en Albert Schweitzerlaan. Het doel is tegengaan van sluipverkeer en het bereikbaar houden van bestemmingsverkeer.
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Transformatie Azivo/
Vredesteingebouw

Wijk: Houtwijk

Bew. organisatie: WB Houtwijk

Pand staat leeg en verloedert, stadsdeelkantoor en wijkberaad
trekken samen op om dat tegen te gaan. Met hulp van eigenaar
is onkruid verwijderd en muurschildering aangebracht. Ook een
lamp geplaatst waardoor het minder eng wordt.
Eigenaar Van der Vorm heeft omgevingsvergunning aangevraagd. Architect Ed van de Wetering zal na toekenning een informatieavond aanbieden aan omwonenden.
De beginselaanvraag is ingediend voor de bouw van ca 65 huurappartementen waarvan 30%
sociale huurwoningen, alsmede een ruimte voor de buurt.

Herinrichting Houtwijk
Wijk: Houtwijk
Bew. organisatie: WB Houtwijk
(residentiekwaliteit)
Gemeenteraad heeft motie van Chris van der Helm aangenomen om de planning van de herinrichting al in 2019 op te starten (een jaar eerder dan voorgesteld door het college)
Als resultaat van de coalitiebesprekingen van 2017 werd er €10 miljoen voor 4 wijken voor de
komende 3 jaar gereserveerd. Dat is gemiddeld €2,5 miljoen voor Houtwijk.
Dit werd gezien als een érg laag bedrag om het grote achterstallige onderhoud (geraamd op 42
miljoen euro) op te lossen. Het bedrag van 2,5 miljoen euro werd gedurende de coalitiebesprekingen van november 2019 verder opgehoogd richting 7 miljoen euro.
C.L. adviseert de gemeente om de jaarlijkse budgetten voor onderhoud te verhogen, opdat achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

Invulling Connexxion
terrein

Wijk: Houtwijk

Bew. organisatie: WB Houtwijk

Het gebied is verkocht aan Schouten die het weer heeft
doorverkocht aan BPD. Het bestemmingsplan is nog
“Bedrijven”. BPD gebruikt het eerdere schetsontwerp
van Schouten als onderlegger. Het studeren op de locatie
is vooral toegespitst op hoeveel m2 bedrijfsterrein er terug moet komen. Het economisch beleid van de gemeente wil vooral meer kleinschalige bedrijfsruimte
voor starters, éénpitters en zzp-ers. De eigenaar wil graag
meer woningen.
Een invulling bestaande uit een combinatie van wonen en werken lijkt voor de hand liggend.
Pijnpunten / Advies Let bij eventuele (hoog)bouw op bezonning van tuintjes bewoners Laan van
Vredestein. Net voldoen aan de wettelijke norm (2 uur zonlicht per dag), zal groot bederf van
woongenot betekenen. Graag ook levensloopbestendige woningen bouwen.
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Oude Haagweg 4-32

Wijk: Houtwijk

Bew. organisatie: Houtwijk

Bedrijventerreineigenaren overwegen herontwikkeling van hun bezit. De afdeling Economie van
de gemeente Den Haag stelt als voorwaarde, dat
op de locatie een bepaald aantal m2 bedrijfsruimte moet worden gerealiseerd. Hoeveel dat
precies moet zijn, wordt nog berekend en vervolgens wordt dit voorgelegd aan de Raad.

Paviljoen op de weide
naast de Molen

Wijk: Kraayenstein

Bew. organisaties:
Houtwijk en Kraayenstein

* Stichting Erfgoedpark Loosduinen beoogt versterking van de sociaal-culturele functie van het Erfgoedpark met molen, museum en Abdijkerk - als ook de recreatieve werking van de natuurspeeltuin en het
historisch vaarwater.
* Een paviljoen/orangerie restaurant op de weide naast de molen zorgt
voor een positieve wisselwerking tussen de Loosduinse bewoners en
dit unieke erfgoedgebied. Kan tevens dienst doen als tref- en informatiepunt voor lopende en komende activiteiten op/rond het Erfgoedpark.

Samenstelling projectgroep ROV
Voorzitter

dhr. W. van Elst

portefeuillehouder ROV, lid DB

dhr. H. van den 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 den 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
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Projectgroep Welzijn en Beheer
De projectgroep, één van de twee projectgroepen van de Commissie Loosduinen, heeft met name tot
taak het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het gebied van Welzijn en Leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen.
Het internationale jaar van de vrijwillige inzet 2021 biedt mogelijkheden om vrijwilligers nog beter
in beeld te brengen bij de gemeente. De samenleving verandert in hoog tempo door individualisering,
globalisering, toenemende diversiteit, digitalisering en de energietransitie, waarbij we in sommige
wijken vergrijzing en problemen met zelfredzaamheid zien en in andere wijken meer te maken hebben met vraagstukken rondom jeugd en eenzaamheid
De projectgroep WB kwam door de coronamaatregelen 3 keer bijeen in 2020
Vergadering 28 januari 2020
Tegelweetjes
Tegelweetjes is een project om stoeptegels met een QR code te realiseren. Als je op de QR code kijkt,
zie je bijvoorbeeld wat er in die straat is gebeurd. Op de QR code kun je 250 karakters kwijt en die
kun je doorlinken naar een website. De vraag is natuurlijk hoe gaan we het hier in Loosduinen opzetten?
Er wordt afgesproken om een werkgroep met 5-6 mensen op te stellen. Ze kunnen informatie met
elkaar delen en gaan kijken waar informatie over wordt gegeven? De leden van de werkgroep Welzijn
en Beheer gaan het met hun eigen wijkraad bespreken en de namen doorgeven van de personen, die
in de werkgroep willen plaatsnemen. Voorstel is om dit binnen 2 maanden te realiseren. Gesuggereerd wordt: - i.v.m 75 jaar bevrijding - hiervoor tegelweetjes neer te leggen.
Aankondiging zal in de Posthoorn worden vermeld.
Manifest Commissie Loosduinen
De Commissie Loosduinen gaat het manifest “De toekomst
van Loosduinen” aanpassen. (Bijlage) Daarin komt ook
het onderwerp duurzaamheid aan bod.
Het hoofdthema van dit jaar vanuit het Manifest is “de
jeugd”, maar laten we vooral de andere aandachtsgebieden
niet vergeten: eenzaamheidbestrijding, veiligheid, sociale
cohesie en cultuur.
De wijkberaden gaan het manifest opnieuw bestuderen.
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Instagram
Het opstellen van een Instagram account: Youri Bekker heeft er één voor Houtwijk aangemaakt.
Door Youri Bekker wordt uitgelegd hoe je jongeren kunt bereiken via Instagram: - Hashtag gebruiken
voor meer bereik. - Korte berichten met hashtags plaatsen: # jongeren # Den Haag # Loosduinen #
strand. Als je Den Haag gebruikt, heb je meer bereik in heel Den Haag. Iedereen, die het woord
jongeren zoekt, tikt # jongeren. - Zorg voor een goede/interessante titel voor jongeren.
Discussie en suggestie rondom het opstellen van een jongerenraad en het bereiken van jongeren: Bewonersorganisaties kunnen een feest voor jongeren organiseren en daarover een bericht in hun
Instagramaccount posten. - Dit jaar bijvoorbeeld: jongeren stilstaan bij 75 jaar bevrijding. De scoutingsgroep is altijd aanwezig bij de herdenking. Op die manier kun je meer jongeren bereiken. Welzijnsorganisatie heeft dit jaar een opdracht gekregen om jeugdraden te formeren uit groepen 7 á 8
voor KOM Loosduinen, Nieuw Waldeck en Houtwijk. - Kinderen van jongerenraad Houtwijk zijn
10-12 jaar oud.
Houtwijk heeft een puberpanel in het leven geroepen via de WhatsApp tijdens het 25 jarige bestaan
van Houtwijk. De jongeren hebben een deel van het evenement georganiseerd o.a. schoonheidsspecialisten en een lasergame in het veld. Er waren daar ontzettend veel jongeren bij aanwezig. In de
volgende vergadering geven de wijkorganisaties de status aan van het onderwerp jongeren. Jongeren
staan constant op de agenda van de projectgroep WB.
Subsidieregeling 2020

-

Mw. el Adlouni geeft aan dat er een aantal veranderingen zijn in de subsidieregeling 2020.
In Loosduinen hebben we de subsidieregeling Leefbaarheid & Bewonersparticipatie. De initiatieven van de bewoners worden door dit budget ondersteund. Dit budget komt ook op de basissubsidie.
Enkele veranderingen zijn:
Initiatief van een natuurlijk persoon wordt gesubsidieerd tot maximaal € 750,00. Je hoeft daarvoor geen organisatie te hebben.

-

De subsidie is nooit structureel van aard.

-

De gemeente vraagt aan de initiatiefnemers om sponsors (financiers) te zoeken, bijvoorbeeld
winkeliersvereniging en fondsen.
Subsidie is bedoeld voor kleinschalige bewonersinitiatieven, die bijdragen aan de bevordering
van cultuur, welzijn, participatie, leefbaarheid en veiligheid. De gemeente heeft normbedragen
vastgesteld: een straatfeest € 750,00, een buurtfeest € 1.500,00 en een wijkfeest € 5.000,00.
Buurtkamers worden ook betaald door de gemeente. Hier is een budget van €5000 aan gekoppeld:
€ 2500 voor activiteiten en € 2500 voor het onderhoud. -Bij de aanvraag moet je het doel van de
activiteiten duidelijk stellen en dit moet een bijdrage leveren aan de wijkagenda, uitvoeringsplan
en wijkprogramma’s. Sociale ondernemers en ZZP’ers kunnen ook een aanvraag indienen. Dat
is een soort van opdracht verstrekking.

-

-
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Volgend jaar zullen er drie subsidieregelingen gemaakt worden, namelijk:
- subsidieregeling voor wijkbussen,
- subsidieregeling voor maatschappelijke ondernemers en ZZP’ers en
- subsidie via het nieuwe beleidskader bewonersorganisaties.
Mogen drie wijken het samen organiseren? Mw. Adlouni wil daarover een afspraak maken met de
bewonersorganisaties.
Vorig jaar is er een bijeenkomst Beleidskader bewonersorganisaties geweest met alle bewonersorganisaties van de hele stad. De gemeente wil nu graag een werkgroep formeren met bewonersorganisaties ook op het stedelijk niveau. Bewonersorganisaties krijgen binnenkort de uitnodiging.
www.fondsenwerving.nl
Het voornemen is een jaarabonnement te nemen via de Commissie Loosduinen.
Het mooie van deze site is dat ze adviseren welke fondsen je kunt aanschrijven en hoe je een projectplan schrijft. De bewonersorganisaties kunnen er gebruik van maken. Daarnaast adviseert de voorzitter de bewonersorganisaties dat ze gebruik kunnen maken van PEP. Er zijn veel mogelijkheden
binnen PEP; het cursusaanbod is groot.
Rondje Wijkorganisaties
Nieuw Waldeck:
- Net zoals de meeste wijken heeft Nieuw Waldeck ‘personeelsproblemen’, omdat er weinig mensen actief zijn. De voorzitter gaat binnenkort weg en bestuursvervanging is nodig.
- We hebben heel veel tijd besteed om de jongeren te bereiken.
- We zijn nu bezig met het opknappen van de wijk. In feite zijn er een heleboel participatieprojecten
ingezet, terwijl het eigenlijk achterstallige onderhoud is.
Notenbuurt:
We hebben een buurtwachter ingezet. Er is heel veel onrust in de wijk. We hebben een brainstormoproep gedaan. De hele buurtkamer zat vol met mensen. De buurtwachter is nog niet officieel. We
hebben contact gehad met de wijkagent en met een aantal bureaus in Loosduinen voor advies. We
willen een paar weken afwachten hoe het met de buurtwachters gaat.
KOM Loosduinen:
- We gaan Loosduinen weer gezellig maken met de bloemenbaskets. In de Loosduinse uitleg worden ook 3 baskets opgehangen.
- We zijn er achter gekomen dat veel mensen niet weten waar “Pluk” zit. We brengen een paar
mensen daar naar toe en onder genot van koffie en thee gaan we uitleg geven.
- Bromfietsmeeting wordt weer georganiseerd.
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Rondvraag
De voorzitter verzoekt bewonersorganisaties of ze de activiteiten op de CL website willen zetten?
Aan het eind van het jaar houden we een overzicht over wat er allemaal is gebeurd. Ze heeft een
afspraak gemaakt met een dame van JMO om nog een keertje langs te komen om over het welzijnsaanbod in Loosduinen te komen praten.
De voorzitter wil ook de kinderombudsvrouw uitnodigen voor de WB.
Duurzaamheid Mw. Adlouni deelt mee dat een collega van haar in contact wil komen met de bewonersgroepen, die daar aan willen werken. De collega kan tips en trucs geven hoe je je huis duurzaam
kunt maken.
Mediaplatform Dhr. Sikking zegt dat hij samen met het Stadsdeelkantoor en anderen een mediaplatform willen opzetten. Het is nu in een oprichtingsfase en ze willen elkaar versterken om de media in
Loosduinen op een andere (hoger) niveau te brengen.
Informatie en terugkoppeling De voorzitter geeft aan dat, vorig jaar, de wijkorganisaties heel veel
informatie hebben gekregen van diverse sprekers. Er zijn een hoop vragen m.b.t. die informatie: waar
hebben bewonersorganisaties behoefte aan? Hoe kunnen we dat specificeren?
Ze verzoekt de leden om binnen hun organisaties te bespreken wat bewonersorganisaties gaan doen
met al die informatie? Hoe breng je die informatie naar de bewoners?
Vergadering 11 maart
Naar aanleiding van het verslag: Pagina 2: Beter Thuis Loosduinen heeft een bijeenkomst georganiseerd en KOM Loosduinen heeft eraan deel genomen.
Tegelweetjes project Samenvatting presentatie dhr. Doorschot.
Tegelweetjes is een project/platform om stoeptegels met QR codes te realiseren. Via je smartphone
kom je bij leuke weetjes terecht. Op deze manier kunnen mensen de speciale plaatsen of gebeurtenissen in de wijk verkennen. Het project loopt nu in Segbroek en het gaat straks in Loosduinen gerealiseerd worden.
Dhr. Doorschot wil de bewoners in Loosduinen erbij betrekken. Hierdoor worden ze enerzijds trotser
op het Stadsdeel en anderzijds wil de projectgroep de bewoners inzetten om het platform te voeden
met informatie. Sommige bewoners weten heel leuke dingen over de wijk. Ze kunnen deze informatie
via dit platform met de andere bewoners delen. Deze tegelweetjes zijn ook erg educatief voor kinderen. De bedoeling is 25-50 tegels in Loosduinen te plaatsen. Ze vragen aan de bewonersorganisaties
of ze mensen kennen voor het volgende: pareltjes in de wijken en geschikte locaties om daar tegelweetjes neer te leggen. Sommige bewoners hebben interessante informatie over de wijken. - Mensen
die min of meer een medebeheerder willen worden. Er is afgesproken dat bewonersorganisaties in
contact gaan komen met het tegelweetjes-project via contact@tegelweetjes.nl.
Bewonersorganisaties zetten het tegelweetjes-project op de agenda van de bewonersvergadering. De
voorzitter dankt vervolgens dhr. Doorschot voor de interessante presentatie.
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Servicepunt XL van Voor Welzijn
Mevr. De Jong geeft uitleg over dit onderwerp.
Het Servicepunt XL Loosduinen is een serviceplein voor allerlei maatschappelijke
vraagstukken. Het Servicepunt XL bevindt zich in de Henneberg en bestaat uit
jongerenwerkers, ouderenwerkers, opbouwwerkers en maatschappelijke werkers.
Voor Welzijn heeft een brief van het SDK ontvangen, waarin o.a. vragen over hun doelstellingen
stonden. Een groot deel van het geld gaat naar jeugdwerk, waar kwetsbare kinderen terecht kunnen.
Verder hebben ze opbouwwerk. Het WMO-wijkteam helpt wijkbewoners.
De cliëntondersteuners van Voor Welzijn helpen mensen bij het doen van een aanvraag voor WMO.
Als WMO de aanvraag afwijst, zal de cliëntondersteuner samen met de aanvrager kijken wat ze gaan
doen.
Voor Welzijn is nu bezig met de netwerkmap van GGZ. Ze hebben de handen ineen geslagen met
REAKT, Parnassia en woningbouwvereniging om met elkaar te bedenken wat ze samen kunnen doen
voor deze groep mensen?
Voor Welzijn heeft een welkomstmap ontwikkeld. Als je ergens in de wijk komt wonen, leidt een
wijkmaatje je rond in Loosduinen. Ze hebben ook een netwerk eenzaamheid en ze hebben een Welzijnsrecept bedacht om echte eenzame mensen te bereiken. Stel dat iemand bij de huisarts komt die
een heleboel medische dingen heeft. Die medische dingen blijken uiteindelijk niet medisch te zijn,
maar door eenzaamheid te komen. Die persoon krijgt het Welzijnsrecept en Voor Welzijn gaat samen
met die persoon kijken wat ze kunnen doen. Ze hebben informatie-cafés samen met zorg en ze hebben
net een netwerk armoede opgezet. Mensen zeggen dat echt arme mensen niet bereikt worden. Zo zegt
de voedselbank dat ze plek voor 1100 mensen hebben, maar dat er slechts 200 mensen komen. De
eisen van de voedselbank zijn zo hoog, dat bijna niemand in aanmerking komt. Dat zijn dingen die
allemaal met elkaar verbonden zijn. Voor Welzijn wil dat onderzoeken.
Veel oudere mensen kunnen de computer niet gebruiken en daarom is er een service-plein in de
Henneberg ingericht. Het serviceplein plaatst soms dingen in de Posthoorn en in de wijkkrantjes. De
gemeente heeft een brief gestuurd naar 75+ ers of ze huisbezoek willen. Als ze dat willen, stuurt de
gemeente een brief naar Voor Welzijn. Wegens de privacywet mag Voor Welzijn geen brief sturen.
Er zijn op dit moment weinig loketten voor de mantelzorgers. Vorig jaar had Voor Welzijn een informatiebalie voor de mantelzorger, maar dat is dit jaar gestopt. De mantelzorgers kunnen bij het
Serviceplein terecht.
Mw. De Jong geeft aan dat Voor Welzijn graag bij wijkorganisaties uitgenodigd wil worden, maar
op dit moment heeft men een wachtlijst van 2.5 maand. Ze kunnen een keertje aansluiten, maar niet
structureel. Mw. De Jong verzoekt wijkorganisaties commentaar te geven via de website van Servicepunt XL: https://servicepuntxl.nl/
De voorzitter dankt mw. de Jong voor haar toelichting.
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Sociale Kaart Voorliggend Veld
Mw. Van Vollevelde wordt gevraagd om iets te vertellen over de Sociale Kaart.
Ze hebben vorig jaar een JMO bijeenkomst gehad voor professionals.
Deze kaart is toegestuurd naar de deelnemers van deze bijeenkomst en naar de voorzitter van de CL.
De CL heeft dit verspreid onder voorzitters van de wijkberaden. Deze Sociale Kaart is echter bestemd
voor professionals. Ze verzoekt de bewonersorganisaties deze Sociale Kaart niet meer te delen, omdat
het delen voor veel verwarring zorgt. In plaats daarvan heeft ze papieren flyers meegenomen met 45 nuttige websites. Dat zijn hulpwebsites voor bewoners.
Dhr. Maasland geeft aan dat de WMO een inloopspreekuur in Servicepunt XL heeft.
De casemanagers van WMO zitten maandagochtend van 9-12 uur in de Henneberg. WMO kan dus
ter plekke hulp aanbieden voor allerlei WMO gerichte vragen en problemen. Ze denken dit uit te
breiden met een extra dagdeel.
WMO heeft een sociaal raadslid. Het sociaal raadslid helpt mensen vanuit een sociaal-juridisch aspect. Hij/Zij neemt zaken niet over want hij/zij heeft een adviserende rol. Hij/Zij helpt bijvoorbeeld
bij een aanvraag van UWV en echtscheiding etc. .
Vraag: Hoe ligt het pad van hulproute?
In principe moeten mensen eerst naar het serviceplein gaan. De onafhankelijke clientondersteuners
van het serviceplein helpen mensen bij het doen van een aanvraag.
De aanvraag wordt via de website van de gemeente gedaan, maar er zijn vragen over de aard van de
hulpvraag, die voorgefilterd moeten worden door het servicepunt.
WMO is onderdeel van de gemeente en beoordeelt de aanvragen. Als de aanvrager een afwijzing
krijgt, kan hij samen met de mensen van het servicepunt naar andere oplossing kijken.
WMO casemanagers geven advies en zijn de contactpersoon van de klanten.
Mw. van Vollevelde brengt in dat JMO van de gemeente een politieke opdracht heeft gekregen om
levensbeschouwelijke organisaties met focus op religie in kaart te brengen. JMO gaat contact leggen
met kerken, moskeeën, tempels en humanistische verenigingen in Loosduinen. Ze vraagt aan bewonersorganisaties om namen van ’zulke organisaties’ aan te leveren?
De voorzitter dankt voor de toelichting en ze wil de sprekers over JMO en WMO aan het eind van
het jaar nog eens uitnodigen voor de WB vergadering. (Dit is achteraf niet gelukt i.v.m. Corona).
Wijkagenda Presentatie dhr. de Hoog
Het SDK maakte afgelopen jaren altijd wijkprogramma’s. Het stadhuis en dus ook het SDK gaat
overstappen van Wijkprogramma’s naar Wijkagenda’s.
Een wijkagenda is een integraal plan van verschillende diensten binnen de gemeente: DSO, DSB,
OCW en SZW. Het SDK wil samen met deze diensten grote projecten in de wijken oppakken. Het
SDK begint met de wijkagenda van de KOM Loosduinen:
Er is eerst gekeken welke data beschikbaar zijn en verhalen uit de wijk zijn opgehaald.
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Op basis van de data en de verhalen uit de wijk is er een wijkprofiel gemaakt. Het SDK is ook aangeschoven bij de bewonersbijeenkomst van de KOM Loosduinen en heeft gevraagd wat de prioriteiten in de wijken voor de komende 5 jaar zijn?
Daar kwamen een paar zaken naar boven: o.a. dat het winkelcentrum weer moet gaan bruisen en dat
iedereen zich thuis moet gaan voelen in Loosduinen.
Het SDK heeft vervolgens de prioriteiten vastgesteld. Het SDK Loosduinen wil ook in alle andere
wijken aan de slag gaan met zo’n wijkagenda. Dhr de Hoog heeft wel de data, maar waar hij nu
tegenaan loopt, is het ophalen van verhalen uit de wijken. Daarvoor wil het SDK de hulp van bewonersorganisaties gebruiken. Dhr. de Hoog vraagt aan de bewonersorganisaties of zij een lijst met 10
mensen, die de wijk heel goed kennen, willen aanleveren.
Externe partijen gaan de interviews afnemen met deze mensen. Volgt iedere wijk in Loosduinen
hetzelfde pad?
KOM Loosduinen maakt nu deel uit van een pilot. KOM Loosduinen is 1 van de 8 wijken in heel
Den Haag, die hieraan meedoen. De wijkagenda voor de KOM Loosduinen is nu zo goed als klaar
en ze willen snel doorpakken.
Vraag met betrekking tot de hier gebruikte data: De data zijn openbaar toegankelijk. Via de website
van de gemeente Den Haag vind je de data.
Vraag inzake ambitie m.b.t. Loosduinse Hoofdstraat, winkelcentrum: In de presentatie hebben ze hun
ambitie beschreven. Ze weten nu nog niet in hoeverre ze deze ambitie gaan realiseren.
Vraag: Hoe kunnen jullie het resultaat te weten komen? Ze gaan het meten of de sociale cohesie
toegenomen is in KOM.
Rondje wijkorganisaties
Nieuw Waldeck:
 Nieuw Waldeck gaat dit jaar ‘De Parels van Loosduinen’ niet organiseren.
 De reden is het tekort aan medewerking van andere organisaties, die dit samen gaan organiseren.
Hetzelfde geldt voor de website www.mijnloosduinen.nl. Dhr. Sikking gaat helaas de website
sluiten, mede omdat hij het afgelopen jaar bijna geen informatie voor de website heeft ontvangen.
Hij is op zoek naar een persoon, die de website voort wil zetten.
 Dhr. Sikking deelt ook mee dat de Posthoorn een heel sympathieke prijs biedt aan de BO’s voor
het gebruik van een hele pagina in de krant. Nieuw Waldeck wil een pagina van de Posthoorn
vullen ipv het muziekkrantje. Verder gaat hij op 17 april in de Loosduinsehof een lezing over de
drijvende stad (Utopisten lezing) geven.
Walboduin: Op de laatste maandag van de maand (23 maart 2020) houdt Walboduin een lezing over
‘De gevolgen van de luchtoorlog op Ockenburgh’. Het staat in de wijkinfo en op de website.
Houtwijk: Het wijkberaad gaat Houthage verlaten en zal in voetbalvereniging SV Houtwijk onderdak
krijgen. De eerste ledenvergadering zal al in SV Houtwijk zijn. SV Houtwijk heeft geen lift. Ze hopen
dat ze door het partnerschap met WB Houtwijk en de gemeente DH aan een lift kunnen komen.
Suggestie van de WB-vergadering: dat is een leuke vraag voor de wethouder wanneer hij hier is. Het
gaat over toegankelijkheid van DH en sport.
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KOM Loosduinen:
 Op 11 mei is er een bewonersvergadering.
 De activiteiten gaan gewoon door: boottocht en bromfietsmeeting.
 Op 5 mei zal de gemeente een Vrijheidsontbijt organiseren. Dit jaar is 5 mei belangrijk, omdat
75 jaar bevrijding gevierd wordt. Het LSD hoofdplein wordt vol gezet met tafeltjes voor het Vrijheidsontbijt.
 Op 9 mei is er weer de Bloemenroute. We lopen vanaf de Molen naar het LSD hoofdplein en er is
muziek bij.
Notenbuurt:
 De buurtwacht surveilleert nog steeds; de buurt is op dit moment rustig. Ze gaan een buurtpreventieteam oprichten.
 Staedion heeft een enquête uitgezet onder de buurtbewoners. Staedion heeft 3 opties voorgelegd:
- Nieuwbouw - Grootschalige renovatie - Kleinschalig onderhoud. Bij een grootschalige renovatie kunnen de meeste mensen terugkeren naar hun huis, maar dat is niet 100% zeker.
De huren worden dan wel hoger. Bij een kleinschalig onderhoud moeten de mensen 3 weken uit
hun woning, maar de huur wordt dan niet verhoogd. De meeste mensen hebben voor een kleinschalig onderhoud gekozen. De meeste bewoners hebben een heel laag inkomen.
 Waar kunnen we de activiteitenkalender van bewonersorganisatie vinden? Op de website van de
gemeente staat een link naar de activiteitenkalender van BO’s. Het verzoek is, dat elke BO zijn
activiteit daarin vermeldt. Mw. el Adlouni stuurt de link naar de BO’s.

Vergadering 29 september
Mededelingen
- Mw. Weeda zal voortaan op verzoek van de voorzitter de wijk Notenbuurt vertegenwoordigen in
WB, omdat de BO Notenbuurt niet meer bestaat. Mw.Weeda vindt het leuk om de buurt hier te
vertegenwoordigen en probeert nu de buurt beter te leren kennen en ingangen te vinden.
- De voorzitter verwijst naar TV-loosduinen waar zes documentaires zijn gemaakt over het onderwerp eenzaamheid. De week van 1-10 oktober is de week van eenzaamheid en er worden in
Loosduinen veel activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd.
- KOM Loosduinen. De wijkagenda is klaar en is gepresenteerd. Krijgen andere wijken ook een
wijkplan? KOM Loosduinen was een pilot. Nu is de gemeente bezig met Nieuw Waldeck en
Houtwijk. Overige wijkagenda’s zijn in ontwikkeling.
- In de Notenbuurt heeft Staedion, na overleg met bewoners, besloten dat zij kleinschalig onderhoud doet. De bewoners vinden het erg fijn, maar over 10 jaar komt er echt sloop-/nieuwbouw.
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Waar lopen de Wijkorganisaties tegenaan in de Corona periode?
Kraayenstein: Er is geen georganiseerde aanpak t.a.v. wat er allemaal speelt. Er is een project van de
gemeente ‘Sociale vitamines’ geweest. Wel zijn er veel buren die voor elkaar opkomen en zorgen.
Nieuw Waldeck:
- Sinds collectieve activiteiten niet mogen, zijn ze bezig met dingen waarvoor geen direct contact
met mensen nodig is, o.a. het vernieuwen van de krant en mensen in het zonnetje zetten.
Er worden binnenkort vogelhuisjes geplaatst.
- Dhr. Sikking heeft zich verdiept in de straatnamen. De namen zijn van componisten uit verschillende landen en hij gaat hierover stukjes in het blad zetten.
- Kunstkring Loosduinen is bij dhr.Sikking geweest en ze gaan volgend jaar waarschijnlijk ‘Parels
in Loosduinen’ oppakken.
- Daarnaast is de ‘Stichting mediaplatform Loosduinen’ opgericht, die belangstelling heeft om de
website www.mijnloosduinen.nl over te nemen.
- Nieuw Waldeck heeft een nieuw bestuur. Henk de Valk is afgetreden en wordt secretaris. Er is
een co-voorzitterschap van Wouter van den Ende en Anemiek Koester gekomen.
Bohemen-Waldeck-Kijkduin:
-

Er zijn geen collectieve activiteiten geweest sinds de corona-uitbraak.

-

In juni, juli en september zijn er bestuursvergaderingen geweest.

-

Allerlei projecten lopen nog.

KOM Loosduinen:
- Er loopt het project om Loosduinse Hoofdplein bruisender te maken. Binnenkort worden luifels
van de winkels en bedrijven gemoderniseerd.
- De KOM Loosduinen heeft nu twee jonge bestuursleden.
- Op 19 december staat de KOM Loosduinen met een Kerstman op het Loosduinse Hoofdplein om
mandarijntjes uit te delen.
Houtwijk:
- In het begin van de coronaperiode heeft Houtwijk ‘een raam-kunstroute’ gemaakt. Mensen kunnen hun mooie schilderijen en dergelijke voor hun raam neerzetten. Anderen wandelen door de
wijk om die raam-kunstwerken te bewonderen.
- Het bestuur heeft een ‘kids 4 daagse’ georganiseerd op advies van de kinderraad. Op 4 maandagen
hebben ze verschillende coronaproof-activiteiten georganiseerd.
- In november zal de Dickens naaiclub beginnen. Mw. Beeloo-Planken geeft aan dat de Dickens
naaiclub een gezamenlijk project is Samen met |Kraayenstein en de Kom Loosduinen is dit oopgezet, maar alle wijkberaden worden hierbij uitgenodigd.
- Tegen eenzaamheid doet Houtwijk de pilot zwaaistenen. Als iemand zich eenzaam voelt, dan
kunnen zwaaistenen voor de deur neergelegd worden. De mensen, die langslopen, zwaaien dan.
- De gemeente is al lang bezig in de Burgemeestersbuurt om de vriendelijkheid van de buurt te
verbeteren.
De voorzitter stelt dat de wijkorganisaties activiteiten kunnen doorgeven om op de website van de
CL te laten plaatsen.
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Ouderen en jongeren:
- Voor Welzijn zit bij het WB Nieuw Waldeck en doet heel veel voor ouderen en jongeren. Op dit
moment is er geen lopend project vanuit VoorWelzijn, maar de medewerkster van VoorWelzijn
wil contact houden. Zelfredzaamheid is afhankelijk van veel zaken, die nu (deels) wegvallen,
zoals sociale contacten, werken en vormen van vrijetijdsbesteding.
- Nieuw Waldeck heeft de indruk dat de Welzijnorganisaties projecten en plannen zelfstandig willen uitvoeren, omdat ze met dergelijke projecten subsidies ontvangen van de gemeente. Overleg
met het wijkberaad is wenselijk.
- Wijkberaad Kraayenstein heeft contact gehad met de opbouwwerkers van Voor Welzijn en de
community builder van het stadsdeel. Het wijkberaad wil Kraayenstein meer op de kaart zetten.
Advies om punten te agenderen op het spreekuur met de stadsdeeldirecteur.
- Houtwijk heeft regelmatig contact met de kinder- en jongerenwerker van Voor Welzijn. Samen
met het kinder- en jongerenwerk heeft het wijkberaad in Houtwijk activiteiten georganiseerd voor
kinderen- en jongeren.
- De voorzitter geeft aan dat in de wijkagenda het onderwerp ‘Sociale Cohesie’ één van de speerpunten is. Welzijn speelt hierin een belangrijke rol. De wijkberaden kunnen meedenken over wat
in de wijkagenda opgenomen wordt. Met alle wijkpartners, w.o. Voor Welzijn, wordt afgesproken hoe zaken opgepakt gaan worden.
- Er is geen ouderraad of specifieke ouderencommissie bij sommige bewonersorganisaties om hun
mening te laten horen. Dat is een aandachtspunt.

Rondje wijkorganisaties
Nieuw Waldeck:
- Er zijn diverse Gulden Klinkers in de wijk Nieuw Waldeck. De gemeente gaat in de wijk een
‘Gulden Klinkerroute’ maken. Gulden klinker is een project met als doelstelling: Als een groep
bewoners bijv. jarenlang de straat schoonhoudt, de berg schoonhoudt of de prullenbak leegmaakt,
dan kunnen ze hiervoor een Gulden Klinker krijgen. De ‘GK’ is een kleine tegeltje. Het wordt
neergelegd door de gemeente en als aanvrager(s) krijg je een bedrag van rond € 1000,00. Dit
bedrag kun je gebruiken om de wijk op te vrolijken.
- Mogelijk zal er op de plek van de patattent een voorziening worden gerealisserd om hash te gaan
verkopen. Dit probeert Nieuw Waldeck tegen te houden.
Notenbuurt:
- De parkeerdruk is erg hoog. Er is een onderzoek gestart om te kijken of er draagvlak is om betaald
parkeren in te voeren.
- De buurtwacht is helaas gestopt. Ze heeft het project ‘help de helpers’ gehad. Veel mensen hebben zich aangemeld als helper, heel weinig mensen willen echter geholpen worden.
Bohemen-Waldeck-Kijkduin: de Nederlandse Diabetes Challenge is gestart in Loosduinen. Aanmelders kunnen verschillende dagen wandelingen doen. Er ontstaan groepen, waarbij bijvoorbeeld de
ene groep een 4 daagse wandeling wil doen en de andere groep alleen een dag wil wandelen. Meer
info volgt nog.
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Houtwijk: Stephen is gestopt na 10 jaar inzet voor o.a. de jongeren in Houtwijk. Er hebben zich drie
nieuwe bestuursleden aangemeld en 3 kijkers.
Kraayenstein:
- Het nieuwe bestuur zit nu in de startfase. Zij wil de website en alles opnieuw doen en een aantal
sleutelfiguren van de gemeente ontmoeten.
- Kraayenstein wil met de communitybuilding echt werk maken van het welzijn in de wijk.
- In de evenementencommissie zitten vier moeders die iets voor kinderen willen gaan organiseren.
- Er wordt gediscussieerd over het nemen van een pagina in de Posthoorn i.p.v. je eigen blad.
Posthoorn biedt de Bewonersorganisaties een sympathieke prijs aan. Het bereik is uiterst belangrijk. Je mag de Posthoorn niet in de brievenbus met ‘nee’ sticker doen, terwijl dat wel mag met
het blad van de BO’s. Sommige bewonersorganisaties hebben veel belangstelling van bedrijven
om advertenties in hun wijkblad te laten plaatsen
Samenstelling
Onafhankelijk opererend voorzitter

mw. M. Griffioen - van den Hoek

Bewonersoverleg Kraayenstein

lid: dhr. M. den Exter

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-Kijkduin

lid: dhr. S. Brinkhorst

Wijkberaad Notenbuurt

lid: mw. M. Brands *
.

Wijkberaad Houtwijk

dhr. P. Weeda, adviseur
lid: mw. F. Beeloo - Planken

plv. lid: mw. S. Beelo - Bekkema
Seniorencollectief

lid: dhr. L. Esser

Dienst Publiekszaken/stadsdeelkantoor

mw. M. el Adlouni



Jaarverslag 2020 Commissie Loosduinen

= in de loop van het jaar afgetreden

- 51 -

Financiën

2018

2019

2020

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Vacatiegelden

15.000

17.309

15.000

9.683

15.000

8.533

Secretariaat

35.000

27.048

35.000

19.872

37.000

31.567

450

299

450

288

450

250

Vergaderingen CL

1.000

1.504

1.000

1.118

1.000

723

Notuleren

2.000

386

2.000

4.950

0

499

Dagelijks Bestuur

1.500

715

1.500

1.178

1.500

1.386

Drukkosten/Porti

150

436

150

531

150

212

Bankkosten

150

128

150

127

150

149

Algemeen

300

201

300

108

300

0

Representatie

500

518

500

466

500

444

Kerst / Jaarwisseling

500

0

500

0

500

375

Website

150

0

150

721

150

928

1.039

4.839

1.039

0

1.039

1.000

57.739

53.383

57.739

39.042

57.739

46.067

Vergaderingen Projectgroepen

Projecten
Totaal

Toelichting:
 Door de coronacrisis hebben in 2020 helaas slechts weinig vergaderingen plaatsgevonden.
Hierdoor zijn met name de vergaderkosten en de vacatiegelden lager dan begroot.
 Vacatiegelden zijn presentiegelden en worden, op grond van een gemeentelijke regeling, toegekend aan leden van de Commissie Loosduinen en leden van het Dagelijks Bestuur. Plaatsvervangende leden zijn hiervan uitgesloten indien de vaste leden aanwezig zijn.
 Doordat de secretariaatsmedewerker/accountmanager niet alle vergaderingen kon notuleren, is
incidenteel een externe notuliste ingehuurd.
 Onder de post representatie vallen o.a. ook de kosten verbonden aan de kranslegging tijdens de
dodenherdenking op 4 mei bij het Loosduins monument en de begraafplaats Westduin.
 Voor de website waren de kosten hoger dan begroot, hetgeen vooral veroorzaakt is door een grote
update van de site.
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Lijst met afkortingen:
Algemeen
DSO
DSB
OCW
SZW
JMO
WMO
Lsd
CL
SDK
ZKD
APV
WOB
ADS
HDS

Dienst Stedelijk Ontwikkeling
Dienst StadsBeheer
Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jeugd Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
stadsdeel Loosduinen
Commissie Loosduinen
Stadsdeelkantoor Loosduinen
bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek
Algemene Plaatselijke Verordening
Wet Openbaarheid Bestuur
voormalige voetbalclub in Madestein
hockeyclub in Madestein

Projectgroep ROV
ROV
projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
IHP
Integraal HuisvestingsPlan voor scholen binnen Den Haag
ISH
International School of The Hague
BOK
Bewoners Overleg Kraayenstein; naam is veranderd in Wijkberaad Kraayenstein

Projectgroep WB
WB
Projectgroep Welzijn en Beheer
QR-code
Quick Response. De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn
PEP
Participatie Emancipatie Professionals. Kenniscentrum voor organisaties
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering
BO
Bewoners Organisatie
GK
Gulden Klinker
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Manifest “De toekomst van Loosduinen
INLEIDING
Dit manifest is tot stand gekomen via het Symposium “De
Toekomst van Loosduinen” op 27 juni jl. in Beachclub
Habana. Op dit symposium werd in zes themagroepen allereerst een “longlist” prioriteiten per thema vastgesteld.
Tijdens de pauze mochten andere belanghebbenden hun
input geven op deze longlist. In de tweede sessie werd de
longlist vervolgens gecomprimeerd tot maximaal vijf prioriteiten per thema. Aan de verschillende themasessies
hebben in totaal 57 Loosduinse stakeholders deelgenomen: van bewoners, leden van bewonersorganisaties en
vrijwilligersorganisaties tot ambtenaren en welzijnswerkers.
THEMA 1: OPENBARE RUIMTE
1. Houd aandacht voor de gevolgen van verdichting en toename van activiteiten in Loosduinen voor de druk op de openbare ruimte
Er zijn zorgen over onder andere alsmaar toenemende parkeerdruk, drukte op
het strand van Kijkduin, files en groen dat in de verdrukking komt.
2. Wij willen het Loosduinse Hoofdplein als bruisend historisch dorpshart
De fysieke inrichting, de winkelleegstand en de algehele uitstraling maken dat
het Loosduinse Hoofdplein deze functie nog niet vervult.
3. Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op zodat er weer volop ruimte ontstaat voor initiatief van bewoners
Bewoners willen graag de handschoen oppakken om zelf aan de slag te gaan in de openbare ruimte,
maar dan moet die openbare ruimte eerst op orde zijn. Dit geldt voor het hele stadsdeel. In sommige
delen van het stadsdeel is de achterstand groter. Hierbij valt te denken aan Kraayenstein, waar inmiddels een deel van de wijk wordt aangepakt, maar het geldt voor Houtwijk, Nieuw Waldeck en de
Notenbuurt.
4. Hou Loosduinen bereikbaar voor iedereen
De matige OV-verbindingen in combinatie met een vergrijzende bevolking geven zorgen om de bereikbaarheid van bepaalde delen van het stadsdeel.
5. Verbeter de realisatietermijn bij bewonersinitiatieven in de openbare ruimte
Het duurt soms wel heel lang voordat bewoners een antwoord krijgen op wensen of ideeën voor de
openbare ruimte. Ook als iets niet kan worden gerealiseerd, is een snel antwoord wenselijk.
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THEMA 2: OUDEREN
1. Faciliteer groepswonen in de breedste zin
Maak groepswonen mogelijk voor verschillende leeftijden, het liefst in betaalbare woningen. Laat ook de jongere generatie meedenken over de mogelijkheden voor groepswonen. Op deze manier faciliteren we dat men langer veilig
thuis kan blijven wonen in ons stadsdeel.
2. Blijf vrijwilligersinitiatieven die ouderen ondersteunen financieren
Er zijn veel succesvolle projecten nu en in het verleden waarbij vrijwilligers
uiteenlopende ondersteuning bieden aan ouderen, zoals bijvoorbeeld buddyprojecten. Laten we ervoor zorgen dat er continuïteit blijft in deze activiteiten.
3. Maak meer woningen in Loosduinen seniorvriendelijk en levensloopbestendig
Met bijvoorbeeld gebruik van domotica kunnen bestaande woningen in het stadsdeel nog beter geschikt gemaakt worden voor ouderen. Daarnaast vragen wij aandacht voor levensloopbestendigheid
bij renovatie en nieuwbouw in Loosduinen, zodat iedereen in ons mooie stadsdeel kan blijven wonen.
4. Zorg voor voldoende toegang en informatie over het beschikbare aanbod voor ouderen in
Loosduinen
Met alle gemeentelijke regelingen, maar ook alle verschillende activiteiten die er worden georganiseerd voor ouderen, is het voor veel mensen onoverzichtelijk geworden. Een seniorvriendelijk en upto-date overzicht van alles wat er in Loosduinen is te doen en te regelen voor ouderen is daarom
onontbeerlijk.
THEMA 3: VEILIGHEID
Wij willen meer ogen en oren in de wijken!
Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid, zoals
Buurt Interventie Teams, WhatsApp groepen en social media toepassingen. Op
deze manier zorgen wij samen met de politie voor een sociaal veilig Loosduinen.
1.
Meer aandacht voor voorlichting en preventie
In ons stadsdeel woont een grote groep bewoners die kwetsbaar is voor bijvoorbeeld babbeltrucs. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat bewoners weerbaar zijn om met dit soort criminaliteit om te gaan.
2. Vergroot de verkeersveiligheid
Investeer in een betere en veiligere weginrichting waarmee bijvoorbeeld het “wild parkeren” wordt
tegengegaan. Denk hierbij ook aan veilige zones en verlichting.
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3. Zorg voor goede bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan nieuwbouwprojecten
Bij bijvoorbeeld de werkzaamheden op Kijkduin is het belangrijk te zorgen voor een heldere bewegwijzering voor alle gebruikers: fietsers, overstekende kinderen, ouderen met rollators etc..
4. Wij willen graag een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning
In diverse delen van Loosduinen is er een groot aantal verwarde personen, die soms voor overlast of
zorgelijke situaties zorgen. Laten we ervoor zorgen dat iedereen rustig en veilig met elkaar in ons
mooie stadsdeel kan wonen.
THEMA 4: JONG IN LOOSDUINEN
Maak een goede analyse van de leefwereld van jongeren
In Loosduinen heeft lange tijd de nadruk gelegen op de oudere doelgroep, omdat
die wat groter is in ons stadsdeel. De bevolkingssamenstelling van Loosduinen
is aan het veranderen. Er komen steeds meer jongeren bij die wellicht andere
wensen hebben aangaande hun leefomgeving.
1. Stel interesses en behoeften van jongeren centraal
Geef jongeren een stem in het stadsdeel, waardoor ze zelf invloed uit kunnen
oefenen op de ontwikkelingen in Loosduinen
2. Vergroot mediawijsheid bij jongeren en ouders
De toename van het gebruik van social media en internet vraagt aandacht om jongeren en ouders zo
goed mogelijk toe te rusten hier weerbaar mee om te gaan.
3. Maak het bestaande aanbod voor jongeren beter zichtbaar en toegankelijk
Laten we ervoor zorgen dat Loosduinse jongeren de weg weten te bewandelen naar activiteiten, hulp
en advies.
THEMA 5: CULTUUR
1. Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle
doelgroepen
Stimuleer de realisatie van diversiteit in het cultureel aanbod in Loosduinen:
Van een festival voor jongeren tot een opera voor ouderen.
2. Versterk de talentontwikkeling in Loosduinen
Met onder andere het Haags Pop Centrum is er veel talent actief in Loosduinen. Stimuleer deze talentontwikkeling op verschillende vlakken.
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3. Herwaardeer het cultureel erfgoed van Loosduinen
De molen, de Abdijkerk en het Loosduins Museum: Loosduinen kent een rijk cultureel erfgoed. Zorg
ervoor dat dit de aandacht krijgt, die het verdient!
4. Stimuleer samenwerking en verbinding tussen verschillende initiatieven
In het culturele landschap kan versnippering optreden, waarmee niet altijd het optimale resultaat
wordt bereikt. Een goede aanzet om dit te voorkomen is het inmiddels functionerende cultuurplatform.
5. Wij willen een Cultuurhuis!
Op dit moment worden de mogelijkheden verkend voor een Cultuurhuis op Kijkduin. Hiermee zou
Kijkduin naast een vernieuwde economische en woonimpuls ook cultureel opnieuw op de kaart kunnen worden gezet.
THEMA 6: SOCIALE COHESIE
Wij willen meer samenwerken!
Een beter overzicht van activiteiten in het stadsdeel zou samenwerking kunnen
versterken. Daarnaast bouwen we aan ons stadsdeelbrede netwerk van bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen en andere stakeholders om samen de
sociale cohesie te vergroten.
1. Wij willen elkaar meer ontmoeten in de wijken
In sommige wijken, zoals bijvoorbeeld in Bohemen, Meer & Bos, is het soms
zoeken naar een goede centrale ontmoetingsplek waar bewoners met elkaar activiteiten kunnen ontwikkelen.
2. Er is meer verbinding nodig tussen verschillende doelgroepen
In Loosduinen wonen veel verschillende mensen: Jong en oud, kansrijk en kansarm, verschillende
kwetsbare doelgroepen en mensen met heel verschillende leefstijlen. Graag zorgen wij ervoor dat al
deze bewoners met elkaar in ons stadsdeel kunnen wonen op een leefbare manier.
3. De Dag van Loosduinen
Organiseer een Dag van Loosduinen, waarop op alle pleinen in Loosduinen activiteiten worden georganiseerd met een centraal thema.
4. Stimuleer vrijwillige inzet
Vraag bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen naar hoe men vrijwilligers gaat interesseren om dit project te realiseren.
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Verplicht in Duitsland.

‘Verplicht in Duitsland’ is een boek dat geschreven is door Theo van Daalhoff en
dat donderdag 30 april aangeboden werd aan de voorzitter van de Commissie Loosduinen, Pjer Wijsman en aan de stadsdeeldirecteur, Mustapha el Boumeshouli.
Het aanbieden gebeurde bij het Loosduins Museum, dat sinds
enkele maanden een tentoonstelling heeft ingericht over de 2e
WO, 1940-1945. Het boek past hier heel goed bij en de schrijver vertelde tijdens het aanbieden ook over zijn familie, waarvan een lid als verzetsstrijder uiteindelijk terecht is gesteld en
een ander familielid dat in Duitsland moest gaan werken.
Mevr. Hoekstra, voorzitter van het Loosduins museum, opende met de mededeling dat helaas weinig
mensen aanwezig mochten zijn, maar het weer was goed en de setting was de juiste.
Zij had typisch Loosduins gereedschap gevonden, waardoor de boeken op afstand aangeboden konden worden. Na het onthullen d.m.v. het oplichten van de Loosduinse vlag, kon Theo een schoffel
ter hand nemen en de boeken aanreiken.
Met trots werden de boeken in ontvangst genomen.
‘Verplicht in Duitsland’ gaat over de ‘Arbeitseinsatz’. Het verrichten van dwangarbeid in Duitsland,
omdat er een tekort aan werklieden was, die moesten werken in de Duitse oorlogsindustrie. Vanuit
de bezette gebieden werden mensen gedwongen te gaan werken in deze industrie, zodat de Duitsers
zelf naar het front konden om te vechten.
Sommigen waren in de gelukkige omstandigheid dat ze konden onderduiken, maar niet iedereen lukte
dit. Herman van Daalhoff was een van de velen die gingen en zij probeerden het beste ervan te maken.
Gelukkig zijn er velen teruggekeerd, maar er zijn helaas ook slachtoffers gevallen onder deze dwangarbeiders.
De Duitsers dreigden zelfs om op te treden als je niet kwam opdagen, onderweg probeerde te vluchten
of tijdens het werk sabotage pleegde. Dit laatste werd gedaan, zodat het materieel, dat voor het oorlog
voeren bestemd was, niet altijd even goed werkte of totaal niet werkte. Als je gesnapt werd, wachtte
helaas in veel gevallen de kogel!
Een helder geschreven boek, meeslepend en indringend.
Het blijft nodig om hierover te schrijven, zodat niet alleen het gedachtegoed bewaard blijft, maar je
maakt ook duidelijk hoe fout dingen kunnen gaan en hoe wij van onze vrijheid moeten genieten.
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