
Thema Vraagstuk / Ambitie Activiteit Planning
Rol Commissie 

Loosduinen

Samenwerkings-

partners

Geschatte 

kosten

Project- 

manager

Advies- en 

inspraak- 

mogelijkheden

Op tijd voldoende invloed 

uit kunnen oefenen op 

gemeentelijk beleid

Volgen en communiceren van 

relevante beleidsstukken en 

onderwerpen op de 

gemeentelijke 

besluitvormingsagenda

Eerste 

maand 

van ieder 

jaar

Samenstellen jaarplanning 

op onderwerpen die voor 

Loosduinen relevant zijn. 

Saskia checkt bij Renate 

(structurele activiteiten) 

Griffie, stadsdeel 

Loosduinen

nvt saskia checkt bij 

renate?

Wijkgrenzen Eenduidige wijkgrenzen die 

aansluiten op de 

belevingswereld van 

bewoners

Voorstel voor verschuiving van 

aantal wijkgrenzen op basis van 

signalen vanuit de 

bewonersorganisaties

2017 Inventariseren van 

knelpunten, opstellen 

advies richting gemeente 

en bespreken advies

BO's, Gemeente 

Den Haag, Politie 

Haaglanden, 

VOOR Welzijn

nvt DB -  Pjer 

Wijsman

Agendering 

Loosduinen 

bij politiek

Politieke partijen nemen een 

paragraaf over Loosduinen 

op in hun verkiezings-

programma

Organiseren van Symposium 

Toekomst van Loosduinen

27-6-'17 Coördinatie en presentatie Bureau 

Graswortel, 

politiek, 

Gemeente Den 

Haag

reeds 

gedekt door 

stadsdeel 

Loosduinen

DB -  Pjer 

Wijsman

Wijkover-

stijgende 

communicatie

Een communicatiemiddel 

waardoor de Commissie 

Loosduinen de BO's en hun 

achterban snel en doel-

treffend kan informeren over 

wijkoverstijgende zaken

Onderzoek naar wensen, 

behoeften en mogelijkheden en 

mogelijke implementatie

december 

2017

Coördinatie, opdracht-

verstrekking en deels 

uitvoering

BO's, wijkmedia 2000 

(event. 

aanschaf 

software of 

drukkosten)

DB - Pjer 

Wijsman

Uitvoeringsprogramma Commissie Loosduinen 2017 - 2019

Commissie Loosduinen

Structurele activiteiten

Projecten



Thema Vraagstuk / Ambitie Activiteit Planning
Rol Commissie 

Loosduinen

Samenwerkings-

partners

Geschatte 

kosten

Project- 

manager

Vroondaal Gepaste ontwikkeling van 

het gebied waarbij wensen / 

behoeften van bewoners 

tijdig worden meegenomen

Volgen van de ontwikkelingen 

en waar nodig bij knelpunten in 

gesprek gaan met Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling

2017 - 

2019

Volgen ontwikkelingen, 

adviseren waar nodig

Gemeente Den 

Haag / DSO, BO 

Kom Loosduinen 

/ Kraayenstein

nvt Ineke Weijs - 

Kom Loosduinen

Grote Groen- 

gebieden

Beheer en ontwikkeling van 

grote groengebieden 

Platform grote groengebieden 

kijkt wijkoverstijgend naar de 

gebieden en brengt hierover 

advies uit.

2017 - 

2019

Opvolgen of verder 

brengen adviezen platform

BO's, Platform, 

Gemeente Den 

Haag 

(groenbeheer)

nvt Bert Bakker & 

Hank Hoogwoud

Parkeer- 

problematiek

Voldoende betaalbare par-

keerruimte voor Loosduinse 

bewoners en ondernemers

Adviseren over bijzondere 

regelingen ten  behoeve van 

parkeerproblematiek

2017 - 

2019

Adviseren stadsdeel & 

politiek

BO's, Gemeente 

DH / Stadsdeel 

Loosduinen

nvt DB -  Pjer 

Wijsman

Ontwikkeling 

Kijkduin

Gepaste ontwikkeling van 

het gebied waarbij wensen / 

behoeften van bewoners 

tijdig worden meegenomen

Deelname aan diverse 

werkgroepen en formuleren van 

advies bij verschillende 

bouwfasen

2017 - 

2019

volgen ontwikkelingen, 

adviseren waar nodig

BO Walboduin, 

St. Bewoners-

belangen Kijk-

duin, 

Projectgroep 

Herontwikkeling 

Kijkduin Bad

nvt BBK (SBK) H. 

Van den 

Muisenberg

Inrichting en 

Beheer 

Openbare 

Ruimte

Aanpak achterstallig 

onderhoud in Loosduinse 

wijken - Project 

Kraayenstein

Uitwisselen van kennis tussen 

verschillende wijken over 

participatie. Agenderen van de 

problematiek in Loosduinen bij 

politiek

voort-

durend

oa. Symposium Toekomst 

van Loosduinen, zie 

projecten

BO's, Gemeente 

Den Haag / 

Stadsdeel 

Loosduinen

nvt DB -  Pjer 

Wijsman.   

Marian  vd Hoek 

voor project 

Kraayenstein

Visie 

Loosduinse 

Vaart

De Loosduinse Vaart wordt 

een richtlijn voor nieuw te 

ontwikkelen bouwprojecten, 

een beeld-kwaliteitsplan

Onderzoek naar de huidige 

status van de visie

2017 In gesprek met wethouder 

en/of DSO onderzoeken 

welke status de visie heeft 

in de huidige 

omstandigheden

samenwerkings-

partners

nvt DB - Wouter van 

Elst

Structurele activiteiten

Ruimtelijke Ordening en Verkeer

Projecten



Landgoed en 

onroerende 

zaken in park 

Ockenburgh

Succesvolle ontwikkeling 

van het Landgoed 

Ockenburgh door een 

bewonersinitiatief (Plan B)

Volgen van de ontwikkelingen 

en adviseren waar nodig

2017-

2019

Volgen van 

ontwikkelingen

Bewonersinitia-

tief Plan B

nvt Kom Loosduinen 

- Ineke Weijs



Thema Vraagstuk / Ambitie Activiteit Planning
Rol Commissie 

Loosduinen

Samenwerkings-

partners

Geschatte 

kosten

Project- 

manager

Welzijn Een subsidieverzoek van 

VOOR Welzijn dat aansluit 

op de wensen en behoeften 

van bewoners

1. Input verzamelen en 

meegeven aan Stichting VOOR 

Welzijn voor het 

subsidieverzoek.                       

2. De bewonersorganisaties 

dienen voortdurend in de UVO's 

wensen / behoeften te melden 

aan VOOR Welzijn

Jaarlijks 

in maart 

en 

september

In de WB-vergadering van 

april wensen / behoeften 

inventariseren en zonodig 

doorgeven aan VOOR 

Welzijn

Stichting VOOR 

Welzijn, 

Stadsdeel 

Loosduinen 

(Welzijn, Jeugd 

en Participatie)

nvt DB - Hans van 

Gelderen

Ouderen & 

Zorg

Loosduinse Ouderen kunnen 

langer veilig thuis in de wijk 

blijven wonen, inclusief de 

benodigde huishoudelijke en 

verpleegkundige zorg

1. Volgen van alle ontwikke-

lingen op o.a. het gebied van 

WMO, vereenzaming, 

burenhulp.                                  

2. De bewonersorganisaties 

dienen voortdurend alert te zijn 

op signalen

voort-

durend

In de WB-vergaderingen 

zal tweejaarlijks het 

onderwerp worden 

besproken

ANBO Den Haag, 

Gemeente Den 

Haag, Stichting 

VOOR Welzijn

nvt WB - Hans van 

Gelderen

Samenleven 

met de sociaal 

kwetsbare 

groepen 

Betere integratie van 

bewoners met een kwetsbare 

achtergrond in de 

Loosduinse wijken

Deelname aan 

(netwerk)bijeenkomsten

voort-

durend

Deelname aan 

(netwerk)bijeenkomsten

VOOR Welzijn DB - Herman van 

den Muisenberg

Cultuur 1. Meer overzicht van en 

inzicht in de cultuurvormen 

in Loosduinen.                     

2. Opstellen van een 

culturele kaart

1. Inventariseren van alle 

cultuurelementen in 

Loosduinen.                         2. 

Publicitair bundelen. Deze 

activiteiten wellicht onderbren-

gen bij Cultuuranker / -platform

voort-

durend

1. Deelnemen aan Loos-

duins Cultuurplatform en 

(netwerk)bijeenkomsten.       

2. Participeren in de 

cultuurpagina in de 

Loosduinse krant

Cultuuranker nvt DB - Hans van 

Gelderen / Pjer 

Wijsman / 

Herman van den 

Muisenberg

Welzijn & Beheer

Structurele activiteiten

Projecten


