Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 25
maart 2014
Aanwezig:
de heer Wijsman ( voorzitter), de heer Van Gelderen (WB), de heer van Elst (ROV), de heer Bakker (Kom
Loosduinen), mevrouw Weijs (Kom Loosduinen), de heer Hofman (Kraayenstein), de heer van den
Muijsenberg ( Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer Hofker ( Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer
Meesters (Houtwijk), de heer Rooseboom (Notenbuurt), de heer Benthem (stadsdeeldirecteur), mevrouw
Zee (Kraayenstein), de heer Louwerens (Loosduinse winkelcentra), mevrouw Van der Heijden (notulist)
Afwezig met kennisgeving:
de heer De Valk ( Nieuw-Waldeck), de heer van den Bosch( Politie Haaglanden), mevrouw Henkelmann
(adviseur namens LOC)

1. Opening/mededelingen
De heer Wijsman opent de vergadering en doet een aantal mededelingen:
- Mevrouw Henkelmann is ernstig ziek. De heer van Elst neemt haar vertegenwoordiging in het
LOC over. DB leden zullen haar bezoeken.
- Voor het voorzitterschap heeft alleen de heer Wijsman zich kandidaat gesteld. Op zijn vraag of
de vergadering hem voordraagt, volgt een volmondig ‘ja’.
- De bewonersorganisaties moeten schriftelijk mededeling doen welke personen hen
vertegenwoordigen in de nieuwe zittingsperiode van de CL opdat zij officieel benoemd kunnen
worden.
- Vanavond is er een nieuwe notulist. Er zal nog gepast afscheid genomen worden van de vorige.
- Er is een uitnodiging voor de receptie op 11 april ter gelegenheid van het jubileum en tegelijk
afscheid van de koster van de Abdijkerk. DB draagt zorg voor een presentje.
- De procedure voor het toewijzen van straatnamen : de CL ontvangt het verzoek en speelt het door
naar het betreffende wijkberaad. Deze moet met een voorstel komen. Hoe ze tot dat voorstel
komt, maakt niet uit. Zij geeft het voorstel daarna aan de CL die het aan de Commissie
Straatnamen teruggeeft en deze legt het vervolgens aan B en W voor.
Ook de naam van nog in leven zijnde personen kan aan een straat gegeven worden.
- Er is een informateur benoemd voor Den Haag.
Naar aanleiding van de lage opkomst bij de gemeentelijke verkiezingen vraagt de heer
Rooseboom zich af of de CL bij een volgende verkiezing een rol kan spelen bij het motiveren
van bewoners om te gaan stemmen.
- Op 4 mei speelt de CL een belangrijke rol bij twee tochten. Eén vertrekt van de bloemenstal aan
de Ockenburghstraat en de ander van het Loosduinse Hoofdplein.
Er ligt een idee om met de eerste, voor wie wil, iets eerder te starten bij de nieuwe plaquette
(Wijndaelerstraat). De CL legt bij de begraafplaats zowel als bij het monument een boeket.
Leden van de CL, die een van de boeketten willen neerleggen, zijn uitgenodigd om zich te
melden.

De agenda
De agenda wordt vastgesteld.
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2. Het verslag van 11 februari 2014
Pag. 2: bij vierde *: nieuwe tekst: In Loosduinen zijn we tegen het invoeren van betaald parkeren.
Pag. 2: bij een na laatste *: ‘daardoor’ ipv ‘deconcentreren’
Pag. 3: bij eerste *: tweede zin wordt vervangen door: ‘Het is een ongelijk verdeeld speelveld. Nietgesubsidieerde lokaties verliezen namelijk huurders aan gesubsidieerde lokaties die lagere
huurprijzen kunnen vragen.
Pag. 3: bij tweede *: aanvulling: Loosduinse Vaart is in de onderste la terechtgekomen en dat
motiveert niet. ‘Uitvoering’ vervangt ‘uitvoer’.
Pag. 4: punt 6: tussentijds kan men tot de commissie toetreden (vervangt ‘ betreden’)
Pag. 4: punt 9: is onduidelijk maar blijft zo staan.
Pag. 5: Ockenburgh: ‘legt’ vervangt ‘ligt’ en ‘stemmingsronde’ vervangt ‘presentatieronde’.
Pag. 5: bij vierde *: de eerste zin vervalt.
Naar aanleiding van het verslag:
- De wethouders blijven voorlopig demissionair wethouder, totdat er nieuwe wethouders zijn
benoemd.
- De heer van den Muijsenberg wil graag binnenkort als apart agendapunt bespreken welke
mogelijkheden er zijn om meer bevoegdheden over te dragen naar de CL.
- er is een A4 met informatie over de ontwikkelingen in Kijkduin beschikbaar. De voorzitter zorgt
dat deze als bijlage met dit verslag meegestuurd kan worden. De heer van den Muijsenberg levert
het document digitaal aan voor plaatsing op de website.
3. Postlijst
De brief over het betaald parkeren betreft de Daal en Bergselaan, omdat deze in twee stadsdelen ligt.
4. Diverse projecten
Kijkduin:
zie bijlage bij het verslag.
Ockenburgh:
De aanbestedingsprocedure is in gang gezet ( zie de website van Den Haag). De heer Tokkie,
projectleider Ockenburgh, zal in juni de CL informeren over de stand van zaken. De CL heeft
gemeld zich het recht voor te behouden om haar mening te geven op de plannen die komen gaan. Die
ruimte zal haar ook worden geboden.
Op het landgoed wordt onderhoud gepleegd. Het losloopbeleid aangaande honden en het hiervoor
aangewezen hondenuitlaatgebied kan nog een discussiepunt worden.
Visie Loosduinse Vaart:
Er is een folder gemaakt door de werkgroep en er is een inloopavond geweest voor bewoners. Er was
een maquette en architect en projectleider waren o.a. aanwezig. De laatste zal ook een verslag maken
van die avond. Verderop in het jaar zal de folder aan de CL gepresenteerd worden.
De voorzitter meldt dat er hard wordt nagedacht over PR aangaande dit project. Het mag niet in de la
verdwijnen. Het streven is dat de visie zoveel mogelijk verankerd raakt binnen de gemeente en liefst
in het gemeenteprogramma opgenomen wordt. Er ligt een voorstel om de folder met een brief aan de
informateur te sturen opdat hij de visie meeneemt in de formatiebesprekingen. Beide zullen ook aan
de griffie gestuurd worden voor de raadsleden. Er zal opnieuw een stukje in de krant komen naar
aanleiding van deze stappen en ook zal daarin verslag gedaan worden van de inloopavond. Te zijner
tijd zal het plan aangeboden worden aan de nieuwe wethouder .
Uiteindelijk doel is een budget voor verdere uitwerking van de visie. Johan van Nieuwkerk,
projectleider, is hier ook al mee bezig samen met de stadsdeeldirecteur.
Zowel Gertjan Giele (projectleider DSO) als Ronald Janssen, gebiedsmanagers DSO zullen voor de
ROV vergadering worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over deze visie.
2

Vroondaal:
Er ligt nu een bestemmingsplan voor totaal 2200 woningen in het gebied, dat loopt tot aan de oude
Poeldijkse veiling. In het bestemmingsplan is ook sprake van een school, een klein winkelcentrum en
welzijnsvoorzieningen. Een aantal opmerkingen van de CL op het bestemmingsplan zijn
gehonoreerd.
De heer Knijnenburg vertelt dat zowel de Haagse winkeliers als de gemeente streven naar minder
maar sterke winkelcentra, die een diversiteit aan voorzieningen kunnen bieden. Met de heer
Louwerens is ook al een afspraak voor overleg hierover.
De vestiging van een buurtwinkel of andere winkels in Vroondaal kan niettemin tot de
mogelijkheden behoren als deze levensvatbaar lijken te zijn.
Binnenkort is er contact tussen de BVV, de stadsdeeldirecteur en mevrouw Weijs.
Verslag zal volgen.
5. Reglement en huishoudelijk reglement CL
De heer Wijsman zal een nieuw concept opstellen waarin hij de door verschillende leden schriftelijk
geformuleerde voorstellen zal verwerken alsmede de in deze vergadering afgesproken wijzigingen en
besproken voorstellen.
Mogelijk wordt dit op een alternatieve manier gepresenteerd.
Met name artikel 7 levert tijdens deze vergadering veel discussie op. Het betreft de deelname van de
onafhankelijk voorzitters projectgroepen aan het DB.
Deze zijn ooit benoemd omdat de portefeuillehouders teveel rollen tegelijk moesten vervullen en zo
geen onafhankelijk voorzitter konden zijn. De onafhankelijk voorzitters vertegenwoordigen niet hun
wijk, zij zijn extra toegevoegd. Hun onafhankelijkheid is van belang omdat er rond allerlei kwesties
diverse belangen spelen. De voorzitter ‘hangt boven die belangen’.
Zij zijn deel gaan nemen aan het DB omdat zij vaak bij het DB aanwezig zijn voor adviezen en
omdat het DB versterking kon gebruiken. Maar formeel zijn zij geen gekozen DB lid en hebben zij
geen stemrecht. Dat wringt volgens sommigen. Daarnaast is de onafhankelijkheid van de voorzitters
in het geding als zij deelnemen aan het DB.
Voor hun deelname aan het DB ontvangen zij vacatiegeld. Als voorzitter aanwezig bij het DB
ontvangen zij dat niet.
De aanwezigen willen het graag regelen zoals het hoort. Op de vraag hoe de gegroeide praktijk
daarin in te passen, is nog geen antwoord gevonden.
Vragen die worden opgeworpen: kunnen we heden ten dage nog zoveel inzet vragen van mensen
zonder financiële tegenprestatie? Moeten onafhankelijk voorzitters überhaupt deelnemen aan de CL
of is dat de rol van de portefeuillehouders en zijn de voorzitters alleen incidenteel te gast?
Afgesproken is dat ieder lid van de CL over artikel 7 nog zijn of haar gedachten laat gaan en een
mening formuleert in het licht van de gevoerde discussie.
6. Mededelingen
Stadsdeel:
- Een verzoek aan de bewonersorganisaties om data van de algemene bewonersavonden door te
geven.
- In diverse winkelcentra zal geïnvesteerd gaan worden.
- Hondenpoep is ergernis nummer 1. Stadsdeel wil samen met bewonersorganisaties een aanvraag
indienen voor opruimvoorzieningen, maar heeft vrijwilligers nodig om het als een
bewonersinitiatief te kunnen presenteren. Dat is de enige manier om geld te krijgen voor een
opruimmachine en professionele opruimers.
De vraag is dus aan de organisaties of zij vrijwilligers daarvoor kunnen werven.
- Naar aanleiding van een vraag legt de Stadsdeeldirecteur uit dat bewoners, die voor een
initiatief geld krijgen van de gemeente, niet verplicht zijn de bewonersorganisatie te betrekken
bij dat initiatief.
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Er is een vraag over een bestrating, die stopt bij de stadsdeelgrens, terwijl de straat wel verder
loopt. Het antwoord is dat dit het gevolg is van een strikte taakopvatting van de aannemer en dat
het door de gemeente hersteld zal worden.
Lydia Buwalda is de nieuwe medewerker groen stadsdeelkantoor.
Besloten wordt dat zij in de projectgroep ROV uitgenodigd zal worden.
Er is een vergunning aangevraagd voor een café aan de Loosduinse Hoofdstraat.
De stadsdeeldirecteur kan melden dat er mogelijk negatief geadviseerd zal worden.
Voorzieningen met dagopenstelling of restaurants zijn gewenst in dit gebied.

7. Rondvraag
- Mevrouw Zee stelt voor om samen met Kom Loosduinen een keer met de molenaar van
gedachten te wisselen over de toekomst van de molen.
- Er is binnenkort een gesprek met wethouder Ingrid van Engelshoven over de CL, de leegstand
van scholen en over mogelijke subsidies.
- In oktober overlegt de winkeliersvereniging met diverse partijen, opdat er volgend jaar mei wel
weer een taptoe kan plaatsvinden.
- 10 maart was de aftrap van het brancheringsonderzoek winkelcentrum Loosduinen. Doel is een
goede invulling van het winkelcentrum. Makelaars, vastgoedeigenaren en winkeliers zijn met
elkaar in gesprek hierover. Later zal een presentatie volgen.
- Vraag aan de stadsdeeldirecteur: kan de fontein op het Loosduinse Hoofdplein afgemaakt
worden? Het gaat om nog slechts één onderdeel; bevestiging van een plaatje. De
stadsdeeldirecteur zal dit regelen.
8. Om half elf sluit de voorzitter de vergadering.

Acties:
-

-

Bewonersorganisaties doen schriftelijk mededeling aan het secretariaat over de personen, die hen
vertegenwoordigen in de CL.
De voorzitter zorgt dat de bijlage Kijkduin bij dit verslag meegestuurd kan worden.
Heer van den Muijsenberg levert de bijlage digitaal aan voor de website.
De voorzitter zal een nieuw concept reglement en - huishoudelijk reglement opstellen waarin hij
de door verschillende leden schriftelijk geformuleerde voorstellen zal verwerken alsmede de in
deze vergadering afgesproken wijzigingen. Presentatiewijze wordt nog besproken.
Ieder lid van de CL laat nog zijn of haar gedachten gaan over artikel 7 van het reglement en
formuleert een mening in het licht van de gevoerde discussie.
Projectgroep ROV nodigt mevrouw L. Buwalda ter kennismaking uit.
DB regelt een presentje voor de koster van de Abdijkerk.
DB brengt een bezoek aan mevrouw Henkelmann.
De stadsdeeldirecteur draagt zorg voor de plaatsing van het laatste onderdeel van de fontein op
het Loosduinse Hoofdplein.

Interessante/handige websites:
www.denhaag.allekandidaten.nl
www.overheid.nl ( lopende vergunningaanvragen)
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