Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen van dinsdag 26 juni 2012
Aanwezig: dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg, dhr. A. Rooseboom,
mw. T. Zee, dhr. R. Meesters, 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),
Afwezig: Dhr. J. Hofker, dhr. R. Wekker (SDK), dhr. H. Bovenlander (DPZ) en dhr. H.
Verzijden (DPZ)
Verslag: mw. M.J. Krol
1. Opening en mededelingen
De heer Wijsman heet de aanwezigen van harte welkom. De CL betreurt het dat er wederom
niemand van de gemeente aanwezig is.
o De CL heeft een brief ontvangen van wethouder Smit waarin hij bedankt voor het akkoord
voor betaald parkeren in de Vruchtenbuurt. De opmerkingen over de Thorbeckelaan neemt
hij mee. In de Notenbuurt wordt geen enquête meer gehouden onder de bewoners. Het
betaald parkeren wordt daar ingevoerd en een jaar na invoering mogelijk geëvalueerd. Er
komen nog definitieve ontwerpen voor de parkeerplaatsen in de Okkernootstraat en de
Walnootstraat, daarna wordt de CL alsnog om advies gevraagd. Dhr Wijsman stuurt een
bedankje en vraagt nader betreffende deze evaluatie.
o Er is een brief gekomen waarbij het SBK aangeeft niet tevreden te zijn met het voorstel om
bij belangrijke onderwerpen mee te spreken in de CL. Zolang zij door de gemeente niet
worden erkend als formeel wijkberaad mogen zij geen afgevaardigde in de CL hebben. De
CL staat open voor hun inspraak tijdens de vergadering en de voorzitter zal de heer Van
Baarsel bezoeken om hierover afspraken te maken. Tijdens een ROV vergadering kan de
plaats worden ingenomen door een lid van de SBK, zolang hierover overleg is met BWK.
o De notulist van de CL, mevrouw Krol, heeft aangegeven te stoppen met het notuleren van de
CL. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar diensten. De CL gaat op zoek naar een nieuwe
notulist.
o De acties van de diverse wijkberaden en de CL met betrekking tot de buslijnen 26 en 21
hebben hun vruchten afgeworpen. Buslijn 26 blijft nagenoeg dezelfde route rijden en bus 21
blijft dezelfde route rijden. Mocht iemand signalen opvangen van wijzigingen dan is de
vraag deze door te geven aan de CL.
o Stadsboerderijen: Voor beide boerderijen zijn plannen ingediend en voor Hoeve Bijdorp is
de keuze gevallen op Parnassia. De CL en wijkberaad KOM Loosduinen zijn steeds
betrokken geweest bij de ontwikkelingen, echter in de laatste fase is geen overleg meer
geweest met CL noch KOM Loosduinen. De gekozen partij lijkt goede plannen te hebben;
ze zijn echter nog niet inzichtelijk.
Vanuit het publiek wordt de zorg uitgesproken, dat er plannen zouden zijn om op die plek
een verslavingskliniek te situeren. Er wordt benadrukt dat de opzet van de gemeente was om
het gebied te blijven gebruiken als stadsboerderij; minimaal. zou het gebied groen blijven.
De heer Van Gelderen geeft aan dat in de volgende WB vergadering iemand van Parnassia
wordt uitgenodigd om de plannen toe te lichten.
2. Vaststelling verslag van 8 mei 2012
Tekstueel blz. 1: Door opstappen van bestuursleden Nieuw Waldeck: De vertrekkende leden
van de CL kunnen niet meer in hun CL-functie deelnemen. Voor de penningmeester van de CL
wordt vervanging gezocht.
Naar aanleiding van hetzelfde punt meldt de heer Valk dat ook wijkberaad Nieuw Waldeck op
zoek is naar een nieuwe penningmeester.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.
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3. Voortgangslijst DB, mededelingen uit projectgroepen en postlijst
Ockenburgh: Vanavond wordt een 3D presentatie gehouden, die al eerder is gezien door
wijkberaad KOM Loosduinen en de projectgroep ROV. KOM Loosduinen zal een aanvulling
sturen op de zienswijze, die zij reeds hadden ingediend. Dit zal gebeuren op basis van nieuwe
inzichten. De commissie zal hierop anticiperen.
Vroondaal: Er is onlangs een presentatie gehouden van de plannen in Vroondaal. Er zal een
flink oppervlak bebouwd gaan worden, dat uiteindelijk moet leiden tot 2150 woningen. Er zal
eerst een stedenbouwkundig plan ingediend worden in september/oktober. Er zal geen
hoogbouw komen en Madestein wordt ingekapseld. Vanuit het publiek wordt gevraagd wat het
standpunt is van de CL met betrekking tot het hoge aantal woningen. De CL zal na het
ontvangen van het stedenbouwkundig plan reageren. Met name ook de huizenprijzen in
vergelijking met de huidige woningen zijn verontrustend.
Daarnaast zijn in Vroondaal de hoofdwegen in onderhoud bij de gemeente en de andere wegen
in onderhoud bij de eigenaren. Omdat hier veel achterstallig onderhoud is, wordt getracht dit
beheer toch bij de gemeente te beleggen. Infrastructuur moet als een geheel gezien worden.
Er staat nu 1 flat, die De Brink heet. Dit is een dubbele benaming daar in Kraayenstein ook een
Brink is. Er wordt aangegeven dat er documenten bestaan bij Kraayenstein met het besluit dat
in Vroondaal geen Brink zou komen. Stichting bewonersoverleg Kraayenstein gaat dit
uitzoeken en stuurt haar bevindingen naar de portefeuillehouder ROV..
Tramlijn 2: Recentelijk was er een inspraakronde in de Loosduinse Hof. Het plan is
gepresenteerd om de haltes Burgemeester Hovylaan en Lippe Biesterfeld op te heffen en
daarvoor in de plaats een halte te maken ter hoogte van de dansschool Pola Lichtendahl.
Wethouder Smit heeft gezegd dat er eerst een nieuwe nota komt voor verdere uitleg. Bij het
laatste voorstel komt de veiligheid in het gedrang van de oversteekplekken en de fietspaden.
Vanuit KOM Loosduinen wordt een voorstel geschreven, dit voorstel wordt ondersteund door
Nieuw Waldeck en Houtwijk. De voorzitter nodigt wethouder Smit uit om tijdens de volgende
CL hierover te spreken. Hopelijk is de nota al gestuurd aan de Commissie.
Internationale Ring: De originele plannen voor de ringweg zijn losgelaten en de aandacht
wordt nu gevestigd op de drie inprikkers. De Rotterdamse baan bij de Binckhorst wordt de
belangrijkste. De CL heeft al een plan geschreven voor de Noordwestelijke route. Dit is de
Lozerlaan vanaf de Erasmusweg, de Laan van Meerdervoort tot aan de Muurbloemweg. Op
deze route vallen een aantal kruispunten die aandacht behoeven. De werkgroep Infra waarin de
heer Hofker actief is heeft een advies geschreven aan de CL, dit advies zal in de volgende CL
op de agenda komen. De voorzitter stuur wethouder Smit een verzoek om 2x per jaar een
voortgangsvergadering te houden.
Strandhuisjes: De heer Rooseboom vraagt of de CL meedoet in het participatietraject rondom
het plaatsen van strandhuisjes. Zijn voorstel is om wel een zienswijze in te dienen, waarbij de
natuurbescherming en de handhaving aan de orde komt. De voorzitter zal de heer Bovenlander
bevragen over de voortgang en een brief schrijven.
WB: De Buurtserviceteams zijn actief en dit loopt volgens planning.
De heer Van Gelderen doet onderzoek naar de subsidie rondom de wijkbladen bij alle
bewonersorganisaties in Den Haag. Zo wordt inzichtelijk of er wijkberaden wel of niet subsidie
ontvangen en waarom.
Ook is het DB een overzicht aan het creëren ten behoeve van inzicht in de activiteiten binnen
Loosduinen. Alle wijkberaden wordt gevraagd gegevens in te leveren. Het DB hoopt na de
vakantie inzicht te hebben.
4. 3D presentatie Ockenburgh
De heren Rob Crouwell (bouwkundige), Leon Thier (architect) en Rigobert Nicillac (architect)
zijn aanwezig om hun inzichten te delen met de CL. De heren nemen dit initiatief als burgers
van Loosduinen. Zij zijn zeer begaan met het landgoed Ockenburgh en hebben veel kennis
omtrent historie van het gebied.
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Zij hebben een zienswijze ingediend en hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd. De
laatste keer is bij de presentatie van de gemeente de omvang van de nieuwbouw duidelijk
geworden en het volume bleek schrikbarend groot. Zij vinden dit ten koste gaan van de waarde
van het oude landhuis dat een beschermd rijksmonument is. Bij een monument als dit is het
gebruikelijk dat de oorspronkelijke structuur behouden blijft. Wanneer er nieuwbouw wordt
gepleegd zou dit in harmonie moeten zijn met het landhuis. Er zou respectvol met de
omgeving van het monument om gegaan moeten worden, dit wordt nu gemist. Op de
presentatie wordt duidelijk hoe groot het gebouw wordt. Bovendien komt er een grote
parkeerplaats en wordt een laad- en losplaats gecreëerd vlak naast het fietspad. Er wordt
benadrukt dat met tekeningen (2D) gemanipuleerd kan worden, met 3D presentaties niet.
De heren hebben een petitie opgestart, waarbij zij via borden in het park mensen uitnodigen te
tekenen om de plannen tegen te houden. De CL staat achter de acties en zal deze ondersteunen
door het te benoemen op de websites van de wijkberaden..
De CL heeft formeel geen positie meer om invloed uit te oefenen op de plannen. Wel kan er
invloed en druk uitgeoefend worden op de politiek. Hier zal de nadruk op komen te liggen.
Vanuit het CDA wordt aangegeven dat zij, na verschijning van het bestemmingsplan een
bijeenkomst wil organiseren in samenwerking met de CL. Deze bijeenkomst kan mogelijk in
het landhuis georganiseerd worden.
De CL overweegt een aanvulling te doen op zijn eigen zienswijze op basis van nieuwe
inzichten.
5. PR/website
Volgende week is er nog een overleg met de beheerders van de website over de inrichting van
de site. Er moet een goede leeswijzer zijn, die het benaderen van de berichten toegankelijk
maakt. Daarna zal er PR in de Loosduinse Krant komen. Verzoek is om zoveel mogelijk
informatie te delen en om de websites van de wijkberaden te linken.
6a. Mededelingen Stadsdeel
Helaas is er wederom niemand aanwezig van het stadsdeel, waardoor er geen mededelingen
zijn.
De heer van den Muijsenberg wil benadrukken dat met de afwezigheid vanuit de gemeente de
CL van mei tot oktober is verstoken van informatie uit de gemeente. De CL vindt dit
onacceptabel en vraagt de voorzitter hierover een opmerking te maken richting de gemeente.
6b. Mededelingen Politie
a) Voor woninginbraak worden preventieve adviezen gegeven door het stadsdeel i.s.m. de
BIT’s. Er lijkt meer effect te zijn wanneer er vlak na een inbraak geadviseerd wordt. Hier
worden gerichte acties op uitgevoerd.
b) Jeugdoverlast: er zijn geen structurele klachten bekend bij de politie. Bij de
aandachtslocaties is de politie zichtbaar aanwezig. Vanuit de CL wordt het hemelgewelf op
Kijkduin en de parkeerplaats van Ockenburgh aangegeven als hangplaatsen.
c) Het totale criminaliteitsbeeld is 14% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2011. De
woninginbraken zijn met 7% gedaald en het aantal straatroven en overvallen is nihil. Dit is
een resultaat waar de politie trots op is. Hierbij opgemerkt dat het altijd beter kan.
d) In de zomer worden de gebruikelijk campagnes gevoerd rondom vakanties. Tijdens de EK
is er een voetstapjesactie uitgevoerd bij open deuren.
e) Vanuit de CL wordt aangegeven dat wanneer op twitter wordt aangekondigd dat zij actief
zijn op Kijkduin dit kan suggereren dat in de andere wijken geen toezicht is. De heer Van
den Bosch neemt dit punt mee. Twitter is nog in een experimentele fase en de politie staat
open voor suggesties.
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7. Ingekomen stukken:
Deze zijn reeds behandeld bij de mededelingen.
8. Rondvraag
1) De heer Meesters heeft de onveilige situatie van de Q.A. Nederpelstraat bekeken met
wethouder Norder. Dit heeft geleid tot een opdracht richting DSO om extra
verkeersdrempels aan het begin van bovengenoemde straat neer te leggen.
2) De heer Rooseboom vraagt of de planning van activiteiten voor het stadsdeelplan voor 2013
bij de volgende CL op de agenda kunnen. De heer Van Gelderen zal bij het stadsdeel
informeren naar de tijdsplanning van het stadsdeelplan. Daarna worden de CL leden
aangeschreven om een planning kenbaar te maken. Op 2 oktober komt dit op de agenda van
de CL.
3) De heer Rooseboom stelt voor om het graffitibeheer kenbaar te maken met een persbericht.
De CL vindt dit een goed idee en mevrouw Weijs spreekt binnenkort de heer Van den Berg,
zij zal het ook nog met hem bespreken.
4) De heer Van den Muijsenberg wijst het DB op de begrotingscyclus 2013. Er is aangegeven
dat de CL invloed kan uitoefenen op de verdeling van de budgetten. De voorzitter gaat
informeren over de inspraakrondes van de stadsdeelbudgetten.
5) De heer Meesters stelt voor om wethouder Smit vóór de vakantie een uitnodiging te sturen
voor de CL van 2 oktober. Dan is hij geattendeerd op de gewenste inspraak van de CL
rondom tramlijn 2 en zal er minder kans zijn op onverwachte acties vanuit de gemeente.
6) De heer Valk heeft een brief terug ontvangen van de Dienst Publiekszaken omtrent het
inhouden van loonbelasting. In de brief is de heer Valk in het gelijk gesteld en de
loonbelasting wordt niet meer ingehouden. Hij stuurt een kopie van de brief naar de CL.
7) De heer Van den Muijsenberg meldt dat de werkgroep Bad de plannen van Kijkduin heeft
bekeken. De werkgroep heeft een advies geschreven aan de CL, dit advies zal in de CL van
2 oktober afgehandeld worden.
8) Mevrouw Weijs meldt dat wijkberaad KOM Loosduinen ontevreden is over het passeren
van de CL en het wijkberaad bij de plannen voor stadsboerderij Hoeve Bijdorp. Het
wijkberaad gaat hierover een brief schrijven, waarbij zij haar zorgen uit over de
toegankelijkheid voor kinderen bij de plannen van Parnassia. Mevrouw Zee meldt dat zij de
actie ondersteunt en weinig vertrouwen heeft, met name over de financiële situatie van
Parnassia.
9) De heer Van Gelderen meldt dat maandag de sportweek 50+ aanvangt met een opening van
wethouder Klein. Alle dagen is er een sportieve activiteit en vrijdag is een feestelijke
afsluiting.
10. Sluiting
De heer Wijsman sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Vanwege de
afsluiting van het eerste semester is er een hapje en een drankje.
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