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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinenvan dinsdag 27 maart 2012 
 

Aanwezig: dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg, dhr. A. Rooseboom, mw. T. Zee, 
dhr. R. Meesters, dhr. C. de Zeeuw, dhr. J. Bakker, mw. I. Weijs, dhr. H. de Valk, dhr. H. van Gelderen, 
dhr. L. Hofman, dhr. W. van Elst, mw. H. Franssen, dhr. M. van den Bosch (Politie Haaglanden), dhr. 
H. Bovenlander (DPZ) en dhr. H. Verzijden (DPZ) 

Afwezig: dhr. R. Wekker  
 
Verslag: mw. M.J. Krol 
 
1. Opening en mededelingen 
De heer Wijsman heet de aanwezigen van harte welkom, apart worden de mensen in het publiek en de 
heer Muller welkom geheten.  
 
a) Een brief van PolaLichtendal Dansstudio over de halte van tram 2 wordt doorgestuurd naar pg. 

ROV. 
b) Er is een verzoek tot advies gekomen vanuit wijkberaad Notenbuurt over een bouwzaak van 

Parnassia. De CL merkt op dat in de CL alleen wijk overstijgende zaken worden besproken. Een 
advies van de CL kan van belang zijn, niet alleen omdat het advies dan breed gedragen is maar ook 
voor profilering van de CL. Het advies komt terug in de pg. ROV. 

 
2. Kennismaking met dhr. T.J. Muller (algemeen directeur Dienst Publiekszaken) 
1) De heer Muller dankt de CL voor de uitnodiging, hij refereert aan zijn vorige bezoek tijdens de 

totstandkoming van de stadsdeelplannen.  
2) Als algemeen directeur Dienst Publiekszaken staat hij aan het hoofd van alle stadsdeeldirecteuren. 

Regelmatig bezoekt hij de stadsdeelorganisaties en tweewekelijks overlegt hij met de 
stadsdeeldirecteuren. Momenteel worden veelal de subsidies van de bewonersorganisaties 
besproken maar ook de thema’s Leefbaarheid en Veiligheid staan centraal.  

3) Op 25 april vindt een bijeenkomst plaats bij Boog, onderwerp van gesprek zijn de invoerings-
vraagstukken van de bewonersorganisaties en subsidieafhandelingen. Er lopen veel zaken goed 
maar er zijn ook zaken, die nog stroef verlopen. Hij nodigt alle aanwezigen uit naar de bijeenkomst 
te komen, zodat er kracht uit de stad komt. 

4) Desgevraagd meldt de heer Muller dat de stadsverlichting in Den Haag langdurig voor problemen 
heeft gezorgd. Hier is in 2011 een inhaalslag gedaan waarbij de problemen lijken opgelost. Verzoek 
blijft om te melden wanneer verlichting niet goed werkt. 

5) De CL vraagt in hoeverre de speciale positie van de CL wordt gewaardeerd en of er in Loosduinen 
niet geschoven kan worden met budgetten. Als voorbeeld wordt de onkruidbestrijding genoemd. 
Ook wordt weergegeven dat de CL het gevoel heeft dat de servicebereidheid bij de gemeente 
richting de CL niet goed loopt. Regelmatig wordt de CL niet of te laat betrokken of geïnformeerd 
dan lijkt adviseren niet meer van nut.  

6) De heer Muller geeft aan dat de CL wel degelijk serieus wordt genomen en wil dat gevoel bij de CL 
wegnemen. De gemeente wil de denk- en doe-kracht van de stad versterken en de CL is daarbij van 
groot belang. Wat betreft het informeren geeft de heer Muller aan dat binnen de gemeente 7000 
ambtenaren werken waarvan 120 in de stadsdeelkantoren. Er gebeurt veel en men doet zijn best om 
zaken tijdig voor het voetlicht te krijgen. De diensten beseffen nog niet altijd hoe zaken, die bedacht 
worden in de praktijk landen. De heer Muller beseft dat deze zaken beter georganiseerd kunnen 
worden. 

7) Wat betreft de budgetten merkt de heer Muller op dat in de stadsdeelplannen prioriteiten zijn gesteld 
en voor meer jarenplannen zijn uitgeschreven. Hij adviseert de CL om vóór de 
begrotingsbehandeling voorstellen te doen omtrent onkruidbestrijding. De CL kan dan inspreken bij 
de raadsvergadering. De onkruidbestrijding is als een voorbeeld benoemd.  

8) De CL vraagt hoe de besluitvormingspositie van de CL is ten opzichte van de gemeente. Momenteel 
komt de CL op de website van de gemeente niet terug. De heer Muller legt uit dat wanneer een zaak 
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in de gemeenteraad besproken wordt, hierbij door de betrokken dienst het niveau van participatie 
gekozen wordt. De zogenaamde participatieladder is ingevoerd om te kunnen zien hoe de bewoners 
worden betrokken. De CL blijft benoemen hoe belangrijk het is de burgers te infomeren en naar ze 
te luisteren. Er wordt ook een voorbeeld genoemd waarbij de heer Rooseboom direct invloed heeft 
gehad op het verbeteren van de subsidieaanvragen op de website. 

9) De CL heeft zelf ook het voornemen om de communicatie en de samenwerking te verbeteren om zo 
nog betere adviezen te kunnen geven. 

 
3. Verslag van 14 februari 2012 
Met een aantal tekstuele aanvullingen en wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. Een definitief 
verslag wordt nagezonden. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Mevrouw Hoogwout zal de CL vertegenwoordigen in de overleggen van de Natuurgebieden. 
Zandmotor: de CL vindt het betreurenswaardig dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de 
gezondheidsrisico’s die het stuifzand met zich meebrengt. De CL zal erop aandringen dat de gemeente 
zijn verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid van de burgers. 
 
4. Voortgangslijst DB, mededelingen uit projectgroepen en postlijst 
Ockenburgh: De CL is uitgenodigd voor een presentatie van de nieuwe plannen op 19 april 2012.  
Openbaar vervoer: De reacties op de wijzigingen van de buslijnen kunnen tot 6 april opgestuurd 
worden naar Stadsgewest Haaglanden. De CL geeft een overkoepelend advies, maar de afzonderlijke 
wijkverenigingen kunnen ook reageren. Er zal uitstel gevraagd worden voor het advies, de 
gemeentelijke diensten kunnen tot 20 april reageren. Pg. ROV wil de lijnen behouden zoals het nu is. De 
inspraaknotitie staat op internet. 
ROV: Pg. ROV heeft kennis gemaakt met de nieuwe gebiedsmanager de heer R. Jansen. Tijdens dit 
gesprek kwam de visie van de Loosduinse Vaart aan de orde.Hij wil hierover graag met het DB 
doorpraten. Vooralsnog gebeurt er niet veel op de Loosduinseweg. 
Vroondaal: er zijn plannen om maximaal 2100 woningen te bouwen;, de ontwikkelingen verlopen in 
verband met de recessie niet snel. 
 
Postlijst: 
Wat betreft de rechtszaak Jobcenter Haaglanden heeft de St. Bewonersbelangen Lozerlaanflats verloren. 
Het Jobcenter zal er komen.Ze zijn wel gedwongen fatsoenlijke voorlichting over de ins en outs van dit 
project aan de bewoners te geven. 
 
5. Concept-jaarverslag 2011 
De concepttekst is per mail verzonden aan de leden. Bij ROV en WB zijn de eigen jaarverslagen 
besproken.  
Begroting CL: er wordt verzocht om een teambuildingsactiviteit te organiseren voor de leden van de 
CL. Dit wordt door het DB toegezegd. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld door de gemeente. 
Wanneer geld over is, kan het niet meegenomen worden naar een volgend jaar.  
Het jaarverslag en de begroting worden vastgesteld. 
 
6.PR/website 
Op www.commissieloosduinen.nl worden de komende weken de definitieve teksten geplaatst. Als de 
site klaar is zullen er persberichten uitgaan. Ook de links van de wijkberaden komen op de website te 
staan.Verzoek is om als wijkberaden ook de link naar de CL te plaatsen. Ook verzoekt de voorzitter of 
de leden artikelen willen aanleveren voor de website. Ook graag artikelen van de politie en de gemeente. 
Leden van de CL kunnen inloggen om zodoende in een beveiligde omgeving concepten te bekijken.  
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7a. Mededelingen Stadsdeel 
a) De heer Bovenlander meldt dat het wegnemen van de fontein van het Loosduinse Hoofdplein nogal 

wat voeten in aarde heeft. Er zijn vele verschillende partijen betrokken bij de plaatsing en 
verwijdering van de fontein. Hierdoor duurt het lang, voordat de fontein verwijderd wordt, als deze 
überhaupt verwijderd wordt. De zaak is nu overgedragen aan de algemeen directeur Stedelijke 
Ontwikkeling. De CL maakt zich zorgen over de volksgezondheid; mensen gaan drinken uit de 
fontein terwijl er ook in geürineerd wordt. Vogels laten ook het nodige vallen en badderen erin! 

b) Het college van B&W heeft 4 sociale ambities. Vergroting van het aantal vrijwilligers naar 25%; 
buurthuizen van de toekomst; Loosduinen Centrum voor ouderen; en kindvriendelijke wijken. Wat 
betreft het laatste punt worden er wandelingen door de wijken gemaakt met een kinderbril op. 
Externe organisaties als Jantje Beton investeren in projecten. De pilot in Kraayenstein is door Jantje 
Beton uitverkoren en krijgt een donatie van 50.000 euro. Ook kinderen hebben inspraak in de 
plannen. 

 
7b. Mededelingen Politie 
a) De heer Van den Bosch is niet ontevreden over de criminaliteit in Loosduinen. Het niveau ligt lager 

dan in de omliggende wijken. In Houtwijk en Nieuw Waldeck worden preventieprojecten gestart in 
samenwerking met BIT’s en de gemeente. Ook is er een samenwerking van de politie met het 
Mariscollege van de studierichting Orde en Veiligheid. 

b) In korte tijd zijn er twee overvallen geweest, bij de Lidl en bij de Domino’s in Houtwijk. Het gaat 
hier om impulsovervallen. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. 

c) Nu de lente weer aanbreekt, is er weer extra aandacht voor de overlastlocaties. De politie is 
zichtbaar aanwezig op deze locaties, ook ’s nachts. De politie blijft wel vragen om het doorgeven 
van signalen als er overlast is. 

d) Naar aanleiding van de situatie op de Dierenselaan vindt er een discussie plaats over het plaatsen 
van camera’s op kind onveilige plekken. De CL wil dit adviseren voor Loosduinen. De heer Van 
den Bosch geeft aan dat de kosten daarvan erg hoog zijn, daarnaast komt nog het uitkijken van de 
beelden wat tijd in beslag neemt. Een bijkomend issue is de privacy van de burgers. Bij dit soort 
situaties wordt wel altijd eerst gezocht naar beelden van camera’s van winkels. 

 
8. Ingekomen stukken: 
a. brief van KOM Loosduinen aan pg. WB over hondenlosloopgebied park Ockenburgh 
De heer Berendse spreekt in namens de informele organisatie “bezoekersgroep Ockenburgh”. Hij komt 
op voor de belangen van de hondenbezitters in de gemeente Den Haag. Zijn toespraak wordt bijgevoegd 
bij het verslag. De bezoekersgroep is het niet eens met het inkrimpen van uitlaatgebied tot de Koeweide 
en heeft meerdere argumenten om dit niet uit te voeren. De heer Berendse verzoekt de CL op te komen 
voor deze doelgroep. 
 
Wijkberaad KOM Loosduinen is benaderd door vele bewoners, zowel hondenbezitters als wandelaars. 
Het gaat hierbij niet alleen om mensen uit Loosduinen maar ook uit Monster en omstreken. Het is een 
sociale ontmoetingsplaats geworden voor Loosduinen en omstreken. Het wijkberaad vraagt of de CL 
kan instemmen met de inhoud van de brief. Vanuit de CL wordt benadrukt dat de handhaving van groot 
belang is. Ook vindt de CL de beperking onacceptabel. De brief wordt verzonden. 
 
b. brief van wethouder Smit over adviesaanvraag CL inzake betaald parkeren 
De heer Rooseboom heeft een conceptbrief opgesteld waarin de Donker Curtiusstraat wordt betrokken 
bij het voorgestelde gebied van betaald parkeren. Hij is ervan overtuigd dat daar anders het volgende 
probleem ontstaat. Er is onduidelijkheid over de ligging van de Donker Curtiusstraat, deze straat hoort 
bij de Notenbuurt.  
De CL wil positief adviseren met als opmerking dat het om de rijbaan van de Thorbeckelaan gaat. De 
heer Rooseboom is het hier niet mee eens en zal hier als wijkvereniging een aparte brief over sturen. 
Door de voorzitter wordt een voorstel opgesteld en naar de 2 betreffende wijken gestuurd: de 
Notenbuurt en BWK 
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9. Rondvraag 
De voortgangslijst van de CL wordt alleen toegezonden als er wijzigingen hebben plaatsgevonden. 
De heer Rooseboom vraagt of er in de begroting rekening gehouden kan worden met geluidsapparatuur 
voor opname van de vergaderingen. Hier wordt geen geld voor vrijgemaakt. 
 
10. Sluiting 
De heer Wijsman sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 


