Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen van dinsdag 26 maart 2013
Aanwezig:
De heer P. Wijsman (voorzitter), de heer H. van Gelderen (WB), de heer W. van Elst (ROV),
de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw I. Weijs (Kom Loosduinen), de heer
L.J. Hofman (Kraayenstein), mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer H. de Valk (NieuwWaldeck), de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), de heer H. v/d Muijsenberg
(Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer J. Hofker (Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer R.
Meesters (Houtwijk), de heer M. v/d Bosch (Politie Haaglanden), de heer R. Wekker
(DPZ/Loosduinen), en mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig met kennisgeving: de heer H. Benthem (stadsdeeldirecteur Loosduinen), de heer
A.J. Rooseboom (Notenbuurt), de heer W. Louwerens (Kijkduin), mevrouw T. Henkelmann
(LOC).
1. Opening/Mededelingen
- Vaststelling agenda
De heer Wijsman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
- Op 22 februari 2013 is er een vergadering geweest met Kijkduin Stuurgroep/Kijkduin Bad,
i.v.m. de infrastructuur die in een groter geheel is bekeken. Er komt nog een uitnodiging van
SBK over de Zandmotor en de strandhuisjes.
- Het leesstuk van Groen Links, voor de liefhebber.
- Het stuk naamgeving straten: de CL neemt de voorstellen van de diverse wijken over en
stuurt dit door naar de gemeenteraad. De heer Brinkman geeft als reactie dat de termijn om te
reageren te kort is; meer voorbereidingstijd om goed op dit stuk te kunnen reageren was
wenselijk geweest. De voorzitter geeft aan dat gelukkig door de wijken snel op dit stuk is
gereageerd.
- E-mail van de heer Brinkman: bij de agendapunten graag een toelichting geven met
verwijzing waar deze stukken te vinden zijn. Leesstukken als verdere basis voor het voeren
van een discussie, zijn heel belangrijk.
- In het vervolg agendapunten beter toelichten.
- Uitnodiging woensdag 27 maart 2013 Buurthuis van de Toekomst van 19.00 - 22.30 uur,
Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10, 2552 SB Den Haag, opening door wethouder
Karsten Klein.
- Plannen/reacties van de heer A. Rooseboom over de Gamma-locatie, zijn goed ontvangen.
- 1 ½ á 2 jaar gelden is er een visie gegeven op de Loosduinse Vaart. Volgende week zal dit
opnieuw besproken worden binnen DB. Daarnaast wordt bepaald wat we verder willen gaan
doen.
- Ontwerp bestemmingsplan Oude Haagweg nr. 42/46. Houtwijk heeft initiatieven geleverd
voor dit stuk.
- Boekwerk 2006 – 2010 Kiezen & Delen. Het betreft een indeling/visie over stadsdelen. Het
plan van de gemeente is om van 8 naar 5 stadsdelen over te gaan.
- De voorzitter heeft een e-mail gestuurd aan de CL leden. De CL nodigt regelmatig gasten uit
op dinsdagmorgen om zaken door te spreken (vooroverleg). De CL leden krijgen een
gastenlijst toegestuurd. Dit overleg (DB-vergadering) is openbaar en vindt plaats in het
stadsdeelkantoor van 10.00 – 12.00 uur.
- De heer Benthem is op zoek naar een nieuwe plv. stadsdeeldirecteur. De heer Ilja Fritz zal
op 2 april in deze functie worden benoemd.
- Veiligheidsconvenant is getekend tussen scholen/gemeente/Ministerie van Justitie en andere
organisaties. De Internationale School heeft zich hier ook bij aangemeld. De deelnemende
scholen kunnen hiervoor een certificaat behalen.
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- Op 19 april 2013 is er in de Abdijkerk een Klein Gesprek met wethouder Karsten Klein,
aanvang 15.00 uur.
- Nieuwe bewoners in de wijk. Uitnodigen voor vergaderingen, en een welkomstpakket
overhandigen. Dit wordt nader onderzocht.
2. Communicatie
Dinsdag 19 februari 2013 is er een vergadering op de Internationale School The Hague
geweest. De voorzitter heeft toen gevraagd wie er in de projectgroep wil deelnemen- 2
mensen hebben zich aangemeld.
3. Vaststelling verslag van 12 februari 2012
Pag. 1: punt 1, 2e *: projectontwikkelaar = projectleider.
Pag. 1: familie Lijnweber = familie Leinweber.
Pag. 1: 7e zin van onderaan = het woordje kan moet weg.
Pag. 2: punt 2 = de naam van mevrouw Vonk wordt teveel genoemd.
Pag. 2: punt 2, 7e zin van onderaan, WE = We.
Pag. 3: punt 2b, tramlijn 2 = tramhalte 2.
Pag. 3: punt 11, de alinea over Basis subsidieverzoek is niet duidelijk.
De voorzitter stelt voor om een actiepuntenlijst te maken. Op/aanmerkingen op het verslag
graag doorsturen naar de voorzitter.
4. Tramhalte lijn 2
Er heeft tijdens een DB bijeenkomst een overleg met reizigersvereniging Rover
plaatsgevonden over het onderwerp waar de ‘nieuwe halte’ moet komen en hoe veilig alles
is/wordt. De halte Loosduinse Hoofdstraat, wat gaat hier mee gebeuren. Er zijn veel onveilige
situaties. Een middenhalte komt er niet. De halte op de Lippe Biesterfeldweg blijft zoals het
nu is. Lijn 2 is nog steeds rolstoel-onvriendelijk. De oversteek bij het Loosduinse Hof is
levensgevaarlijk. De bestaande oversteekplaats naar halte Hovylaan is de meest veilige. Extra
aanpassing van die halte en behoudt van Lippe Biesterfeldweg is de oplossing, die Rover ook
steunt.
5. Vroondaal
Op vrijdag 22 maart 2013 zijn de heren Benthem en Wijsman en mevrouw Weijs, op bezoek
geweest bij Peter Engering en twee andere leden van de BVV. De kavelverkoop loopt niet
zoals gepland. In juni 2002 is een convenant gesloten om hier een exclusieve woonwijk van te
maken. Er is stagnatie in de verkoop. Donderdag 28 maart 2013 hoopt de CL, uitsluitsel te
krijgen over het stedenbouwkundig plan. De leden van de BVV en de CL vonden dit een
zinvol bezoek. Er heeft informatie-uitwisseling plaatsgevonden en onderwerpen, zoals
veiligheid en groen zijn besproken. Er leeft veel frustratie bij de bewoners i.v.m. de plannen,
die niet zijn nagekomen. Hierop wordt de gemeente aangesproken. De bewoners gaan door
met acties: zij voelen zich bedrogen door de gemeente. Een paar huizen staan al maanden in
dezelfde stand; er gebeurt niets mee. Het plan is om hier 2100 huizen te bouwen.
Vraag van de heer Brinkman: wie is de gesprekspartner voor de gemeente; de CL of de
bewoners van Vroondaal?
De bewonersvereniging Vroondaal communiceert met de gemeente. De CL is gesprekspartner
voor alle bewoners.
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6. Voortgangslijst DB (mededelingen uit de projectgroepen) en postlijst inkomende en
uitgaande post
* 98.04 Ockenburgh: Graag ideeën indienen omtrent Landgoed Ockenburgh.
* 10.05 Azivo-gebouw: Wat wordt de hoogte van de bouwlagen? Er zijn teveel vraagtekens
hierover.
* 11.01 Escamplaan: De heer Meesters heeft vragen gesteld over de te bouwen kavels aan de
heer Norder. Helaas geen reactie mogen ontvangen.
* 11.04 Kantoorgebouw en winkelcentrum De Savornin Lohmanplein:
Er is aandacht voor de viskraam/bloemenkraam. Op dit stuk wordt verder niet gebouwd.
BWK gaat een brief sturen naar de gemeente over de begrenzing.
* 13.01 Ockenrode: Er zijn interne ontwikkelingen op het terrein van PARNASSIA. Het
nieuwe gebouw TRIPLE-EX zal eind april worden geopend. De CL-leden krijgen hiervoor
een uitnodiging.
* 12.02 Ontwikkelingen Kijkduin: Nieuwe projectgroep. Ontwikkeling rond het plein zit in de
vertraging.
* Ontwikkeling windmolens: Er is een beperkt budget hiervoor. In de vergadering van SBK is
het hele plan besproken.
* Zandmotor: 11 april 2013 is de laatste vergadering.
* Op het strand komt ook een buurthuis van de Toekomst. Het initiatief hiervoor komt vanuit
SBRK. Dit is een experiment met o.a. speelactiviteiten en een bibliotheek. (De
strandbibliotheek is nu in het Atlantic Hotel te vinden.) Dit buurthuis moet worden
aangesloten op de riolering.
- Vraag van de heer Brinkman: wat moet de CL hiervan vinden?
- Dhr. Meesters: laat een strandtent het buurthuis van de toekomst gaan spelen.
- Dhr. Hofker: Dit zal het vijfde buurthuis van de toekomst worden. Iets teveel van het goede.
De voorzitter informeert nader bij de heer Benthem.
- Dhr. van Gelderen: iemand van de gemeente uitnodigen in de volgende WB-vergadering.
* 12.04 Project Armoedebestrijding: In de volgende WB-vergadering komen er gasten die
hierover gaan praten. Alle informatie hierover staat op de web-site van de CL.
Inkomende post: - geen vragen c.q. opmerkingen.
7. Concept – Jaarverslag CL 2012
ROV/WB hebben het verslag vastgesteld. Dit verslag in de toekomst graag digitaal opsturen
naar de CL-leden.
8. 90-jarig bestaan CL
De voorzitter heeft met de wijkberaden een kalender vastgesteld. Wat is de begroting? De
heer van Gelderen bewaakt de financiën. De voorzitter vraagt de CL-leden op/aanmerkingen
op te sturen naar Elly en hij zal zelf een mail doorsturen met een grove opzet van de kalender.
Er is geen vergoeding beschikbaar vanuit de CL voor deze feestdag(en). De gemeente zal een
bedrag bijdragen, en er zullen sponsoren gezocht moeten worden
- Dhr. v/d Muijsenberg: Het imago van deze verjaardag dient wel beperkt te blijven. De
voorzitter beaamt dit, maar hij wil het niet zomaar voorbij laten gaan.
- Dhr. Meesters: Wat wil je dat de mensen gaan horen?
- Dhr. van Gelderen: De CL en de bewonersorganisaties moeten zich profileren.
“Samenpakken” in bijv. een slogan!
- Dhr. Brinkman: Wat willen we bereiken: Waarom gaan wij 90-jaar vieren?
De voorzitter wil een plan snel bespreken.
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9. Vergaderlocatie
De voorzitter geeft aan dat deze ruimte niet goed is voor de CL. De CL is gekort op haar
begroting en deze locatie is gratis, alleen de koffie/thee moet betaald worden, maar het moet
wel wat uitstraling hebben.
- Dhr. Brinkman: Waarom moeten we zo vroeg deze locatie verlaten? Dit heeft te maken met
de ingestelde beveiliging van het gebouw.
De voorzitter wil graag terug naar de Abdijkerk. Hij gaat uitzoeken waar er een locatie vrij is.
In de Wiekslag is een grote ruimte, het Eiland aan het Cantateplein is beschikbaar; we gaan
een inventarisatie doen.
10. Mededelingen
a. Stadsdeel
Op woensdag 27 maart 2013 is er een vrijwilligersparade in verzorgingshuis Houthaghe.
Op vrijdag 19 april 2013 is er van 14.30 – 17.00 uur een Klein Gesprek in de Abdijkerk,
onderwerp is: ouderen tellen mee.
- Dhr. Brinkman: Wat is de bedoeling van het thema ouderen tellen mee?
Er zijn ook jonge senioren. Ouderen tellen mee, kunnen ook nuttig zijn voor de samenleving.
WMO/Bezuinigingen: De overheid kan niet alles vergoeden. De burgers worden meer
benaderd om mee te werken.
Op vrijdag 28 juni 2013 is het thema Jeugd aan de orde.
Voor dit jaar is er een extra budget vanuit het stadsdeel voor de onderwerpen: overgewicht,
cultuur en het percentage inwoners in relatie tot de WMO.
- Dhr. Meesters: Krijgt dit stadsdeel meer budget dan andere stadsdelen?
Dit punt zal worden meegenomen naar de volgende WB-vergadering.
b. Politie
* Overlast structureel – graag melden.
* Woninginbraken – vorige week niet één.
* Vorig jaar in Kraaijenstein – blauwe luiken inbraken. Er zijn briefjes rondgegaan. Men heeft
hier zelf ook veel aan kunnen doen. De boef is inmiddels opgepakt.
* Overvallen – dit jaar nog nul. Vorig jaar bij Albert Heijn; deze boef is ook opgepakt.
Er is een goede samenwerking tussen de politie en de gemeente.
* Mw. Weijs: in de krant stond een artikel over belletjes vastmaken aan je beurs: graag nadere
informatie hierover.
11. Rondvraag
* Dhr. v/d Muijsenberg: Aan het CDA vragen gesteld over groen en het bevorderen van
participatie? Zou de CL binnen het budget iets mogen doen?
* Dhr. Meesters: Plan Haga-Ziekenhuis: parkeeroverlast, graag hierbij betrokken blijven.
* Dhr. v. Elst: Evenementen organiseren in sporthal (beheeradviesraad Loosduinen).
* Mw. Weijs: Aanbestedingen (wethouder Smit). Buslijn 26 behouden, buslijn 21 door
Waldeck laten rijden.
* Dhr. van Gelderen: Mw. Henkelmann is ziek (97 jaar). Zij zal bij de volgende vergadering
weer aanwezig zijn.
* E-mail van dhr. A. Rooseboom (Notenbuurt) op verslag van 12 februari 2013, blz. 4:
Er zijn de laatste tijd veel honden doodgereden op Kijkduin, door ambtenaren van
Rijkswaterstaat (dit was een opmerking vanaf de tribune van bestuurslid Houtwijk
Dhr. Hakemulder). Kan er vanuit de CL een protestbrief worden gestuurd naar de
stadsdeelwethouder, dat er op Kijkduin een honden uitlaatgebied is.
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Er kan gevraagd worden aan de strandbeheerders, rustiger te rijden, i.v.m. de loslopende
honden.
Er is inmiddels een website waar wandelaars hun melding kunnen plaatsen, met foto en film.
http://haaglanden.dierenbescherming.nl/hardrijdersophetstrand

Vragen/mededelingen van de publieke tribune.
- Op de Monsterseweg liggen kabeltjes open. Graag telefoon 14070 bellen.
- Een bloemetje sturen naar mevrouw Henkelmann.
- Boekje uitbrengen over het 90-jarig bestaan van de CL (dit kan je i.s.m. het Loosduins
Museum maken).
12. Sluiting
De heer Wijsman sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.
Besluiten
. Verslag 12 februari 2013 aanpassen/verbeterpunten
aanleveren door CL leden.
. Jaarverslag 2012 – binnen 14 dagen op/aanmerkingen
aanleveren
. Graag Gert-Jan Bakker uitnodigen i.v.m. groen

Aktie
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
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