Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen d.d
14 oktober 2014 in de trouwzaal van Stadsdeelkantoor Loosduinen
Aanwezig

dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. H. van Gelderen (WB), dhr. W. van Elst (ROV),
dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. S. Develing (Kom Loosduinen), B. Hofman
(Kraayenstein), dhr. M. van den Bosch (Politie Den Haag),. H. Benthem
(stadsdeeldirecteur), dhr. H. van den Muijsenberg (Bohemen/ Waldeck/Kijkduin/WB),
mw. T. Zee (Kraayenstein), mw. J. Witsiers (Kraayen-stein), dhr. H. de Valk (NieuwWaldeck), mw. L. Gordijn (Houtwijk),. R. Meesters (Houtwijk),
mw. M. van der Heijden (notulist)

Afwezig

dhr. A. Rooseboom (Notenbuurt), mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV), J. Hofker
(Bohemen/ Waldeck/Kijkduin ), dhr. W. Louwerens (Loosduinse winkelcentra), dhr. J.
van de Kruk ( Kraayenstein)

Gasten

dhr. J. van Aartsen (burgemeester), mw. L. Buwalda ( groenbeheerder stadsdeel
Loosduinen), mw A. Röwenkamp ( Dienst Stadsbeheer Den Haag), dhr. W. Duijs
(Dienst Openbare ruimte en Groen Den Haag), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor eenieder en in het bijzonder voor de
burgemeester die bereid is gevonden de nieuwe leden van de Commissie Loosduinen (CL)
vanavond te installeren. Voordat de burgemeester het woord krijgt, vestigt de voorzitter nog even
de aandacht op het feit dat de trouwzaal geruime tijd de vaste vergaderlocatie van de CL is
geweest. Vanwege bezuinigingen is hieraan enige tijd geleden helaas een einde gekomen en de CL
moet daarom uitwijken naar andere, te kleine, locaties. Op dit moment vergadert de CL meestal in
de Henneberg. De voorzitter spreekt dan ook de hoop uit dat in de nabije toekomst de trouwzaal
weer de vaste vergaderlocatie kan zijn.
2. Benoemingen CL 2014-2018
De burgemeester benadrukt het prettig te vinden om in Loosduinen te zijn, een stadsdeel waar hij
niet zo vaak komt omdat er niet zoveel problemen zijn als in sommige andere stadsdelen. Het
verzoek voor de installatie is door hem aan het college voorgelegd en dat heeft unaniem accoord
gegeven. De CL heeft een goede naam en moet in ere gehouden worden. De burge-meester dankt
de leden dat ze dit werk willen doen en wenst hen veel succes bij de uitvoering ervan. Daarna
worden alle aanwezige leden geïnstalleerd en op de foto gezet waarna een korte receptie volgt.
3. Afscheid van dhr. Hakemulder
Wethouder Klein is vanavond helaas verhinderd. Van hem zal in de volgende CLvergadering
afscheid worden genomen.
Dhr. Anton Hakemulder is wel aanwezig. Hij is jaren voorzitter geweest van de bewonersorganisatie (b.o.) Houtwijk en was vanuit die functie lid van de CL en van de projectgroep ROV.
Hij heeft de huidige voorzitter van de CL ooit weten te enthousiasmeren om actief te worden in de
b.o. en deze bedankt dhr. Hakemulder nu op zijn beurt voor zijn inzet. Dhr. Hakemulder heeft een
fijne tijd gehad en bedankt voor de samenwerking. In wijkaangelegen-heden zal hij niet meer
zoveel tijd steken als voorheen maar zijn interesse is onverminderd.
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4. Postlijst inkomende en uitgaande post
Er zijn geen opmerkingen.
5. Vaststellen concept verslag 24 juni 2014
Naar aanleiding van :
Pag. 1: de revitalisering van het Loosduinse Hoofdplein wordt voorlopig beschouwd als een
wijkaangelegenheid en is in handen van een werkgroep waarin de winkelmanager, de
winkeliersvereniging en wijkberaad Kom Loosduinen. Resultaten zullen t.z.t. gepresenteerd
worden aan de CL.
Pag. 2: VLV is de afkorting van Visie Loosduinse Vaart. Wethouder Wijsmuller is geïnteresseerd
in de Visie en wil de Visie op de politieke agenda plaatsen.
Pag. 5: de tijdbalk van dhr. Fritz betreffende het activiteitenplan is niet gekomen.
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Inspraak betreffende Plan B buitenplaats Ockenburgh
Mw. Petra Brekelmans vertelt kort over Plan B: een economisch rendabel en kleinschalig initiatief
van een aantal buurtbewoners. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief die wordt uitgedeeld
en op www.buitenplaatsockenburgh.nl.
Erfgoedorganisaties willen het plan steunen en ook door buurtbewoners is steun in de vorm van
geld en kennis toegezegd. Mw. Brekelmans heeft een aantal vragen over de tender aan de CL op
papier gezet. Zij vraagt zich o.a. af wat de CL weet over de uitkomst en welk advies de CL heeft
gegeven. Ook vraagt zij aan de CL om steun voor plan B.
Haar vragen worden bij dit verslag meegezonden. De voorzitter zegt een antwoord toe.
7. Visie Wijkgroen, stadsdeel Loosduinen
De visie, zoals door de gemeente op papier gezet, is aan de Cl en de 6 wijkorganisaties
toegezonden. Vandaag zullen diverse medewerkers van de gemeente informatie geven over deze
visie en kunnen b.o.’s reageren.
Dhr. Wim Duijs licht toe dat het vanavond gaat om m.n. wijk– en buurtgroen. Een visie daarop
ontbrak tot nu toe. Hij benadrukt dat het een visie moet worden die gedeeld wordt door de
bewoners.
Daarna krijgt eerst dhr. Bert van de Valk het woord die namens het wijkberaad Bohemen, Waldeck
en Kijkduin (BWK) een aantal reacties wil geven op de voorliggende visie:
- de visie maakt weinig onderscheid tussen wijken en delen van wijken.
- er zijn verbindingen tussen wijkgroen en omringend stadsgroen welke van grote ecologische
waarde zijn. In de visie wordt niet gesproken over verbetering van de verbindingen.
- het woord ‘kostenbesparing’ valt ongeveer éen keer per 3 pagina’s, zo lijkt dit het voornaamste
doel.
- bomen en gras lijken over te blijven in deze visie en dat beleid is al hier en daar terug te zien in
de uitvoering met als resultaat een ‘kale bedoening’.
- sociale veiligheid lijkt een belangrijk doel maar onderbouwing ontbreekt.
- de schoonheid van het, hier en daar ook natuurlijke, groen in het stadsdeel dreigt plaats te
moeten maken voor een eenheidsworst aan groen.
De reacties van BWK worden met dit verslag meegezonden.
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Dhr. Duijs vertelt dat kostenbesparing zeker een van de doelen is maar dat juist ook differentiatie
en kwaliteit andere belangrijke doelen zijn. Struiklagen gaan niet allemaal weg maar wel is het
streven differentiatie aan te brengen t.b.v. meer zicht op andere achter-liggende delen van het
groen.
Mw. Almut Röwenkamp, landschapsarchitect, werkzaam voor de gemeente Den Haag en
samensteller van de visie, geeft vervolgens een nadere toelichting: twee jaar geleden wilde de
gemeente het groen efficiënter gaan beheren. Daarmee begon het proces dat aan de visie ten
grondslag ligt. Gaandeweg werden steeds meer aspecten betrokken zoals wensen van bewoners,
o.a. m.b.t. sociale veiligheid, ecologie: verbindingen tussen groengebieden, en ruimtelijke
aspecten: gebruik en veiligheid. In de visie ligt inderdaad het accent op het wijkgroen en worden
de verschillende wijken onderscheiden waarbij het m.n. gaat over de wijken Waldeck,
Kraayenstein en Houtwijk omdat daar veel groen is en omdat dat groen ook aan renovatie toe is:
- sommige groengebieden hebben niet meer de functie waarvoor ze aanvankelijk ingericht zijn of
een nieuwe functie vraagt om een andere inrichting.
- in Bohemen liggen de groenstroken aan de voorkant van de huizen, in bijv. Waldeck aan de
achterkant en die ligging bepaalt de beleving en het gebruik ervan.
- de plantenkeuze zorgt op veel plaatsen voor een voor de bewoners te hoge, te weelderige, te
dichte begroeiing en vraagt intensief onderhoud om in het gareel te houden.
- er zijn veel dichtbegroeide oevers waardoor weinig waterbeleving, er zijn veel strakke gazons
en niet-functionele verharding.
De conclusie is dat er veel moet gebeuren. Bewoners nemen soms zelf initiatief tot onderhoud. De
wijze van snoeien door de gemeente levert vaak klachten van bewoners op.
Tot nu komen vooral de (vele) klachten bij de gemeente terecht.
Doel is nu dat er gesprekken worden gevoerd met bewoners over hun ideeën, dat het groen in
overleg met bewoners wordt ingericht en dat er zo ook verschillen gaan ontstaan.
Andere mogelijke vormen van differentiatie die in de visie worden beschreven:
- onderscheid in delen waar meer beheer plaatsvindt ( dichtbij de woningen) en delen met minder
beheer (verder weg van de bebouwing), oftewel meer verzorgde en meer natuurlijke delen
- specifieker wordt dan onderscheid gemaakt in :
a. woonerven waar, d.m.v. aaneensluiting van de versnipperde groengebiedjes, grotere,
gemeenschappelijke en verzorgde voortuinen kunnen ontstaan met lager groen en meer licht
in de bomen.
b. woonstraten met meer openheid en zicht van gevel naar gevel.
c. groene aders met water die opener kunnen worden en dan meer doorkijkjes geven
waarlangs fietspaden die beter op elkaar aansluiten dan nu het geval is.
d. groengebieden bij bijv. een kinderboerderij die meer landschappelijk, natuurlijker
kunnen zijn en minder gecultiveerd.
e. buurtparken die indien nodig geschikt gemaakt worden voor nieuwe functies zoals
spelen en die meer tot één geheel gemaakt worden.
f. de lange lijnen, de doorgaande wegen, die meer in de volle breedte zichtbaar gemaakt
kunnen worden door lagere, minder beplanting .
Benadrukt wordt dat de voorbeelden in de visie Wijkgroen mogelijke uitwerkingen zijn en geen
richtlijnen.
Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te maken:
- Ad c wordt door dhr. Vogelezang opgemerkt dat de fietspaden in Nieuw Waldeck ook veel
door voetgangers worden gebruikt wat tot gevaarlijke situaties leidt.
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Hoe wordt de keuze intensief/extensief beheer gemaakt? Kan differentiatie bereikt worden als
beheer uitgangspunt is?
Dhr. Duijs geeft aan dat zowel de visie als de inbreng van bewoners moeten gaan helpen goede
afwegingen te maken, ook financieel. Daarnaast is het succes van beplanting en wijze van
beheer afhankelijk van grondsoort en lichthoeveelheid. Meerdere afwegingen zullen meespelen
in de keuzes.
Dhr. Bianchi vraagt aandacht voor de planning van onderhoud. Zijn ervaring is dat hierover
geen overleg met bewoners gevoerd wordt. Vaak is dan ook onduidelijk waarom de gemeente
op een bepaalde wijze of volgorde onderhoud uitvoert. Hij pleit ervoor het betrekken van
bewoners bij de planning op te nemen in de visie.
Er is een verslag voor ieder van de opmerkingen van de werkgroep groen van Nieuw-Waldeck.
De uitgangspunten van de visie onderschrijft de werkgroep maar men is benieuwd naar de
uitvoering en vooral hoe daarover met de wijkberaden gecommuni-ceerd zal gaan worden. Ze
willen commentaar en ideeën kunnen leveren vooraf aan de uitvoering. Intussen wordt
namelijk hier en daar onderhoud gepleegd door de gemeente op een manier die niet altijd in
overeenstemming is met de ideeën van de bewoners.
De stadsdeeldirecteur krijgt vele klachten binnen over groenbeheer in het stadsdeel en
benadrukt dat b.o.’s geraadpleegd zullen worden, dat de visie een visie van de bewoners moet
worden en dat de bewoners actief gaan deelnemen aan de plannen voor de uitvoering. Hij roept
de bewoners dan ook op vooral zelf inbreng te leveren voor de ontwikkeling van de visie.
Commentaren op de visie moeten uiterlijk 28 oktober zijn ingediend bij mw. Buwalda,
stadsdeel Loosduinen.
De voorzitter roept tot slot gemeente en bewoners op vooral de samenwerking te zoeken, hij
wijst erop dat de visie een startdocument is bedoeld om de dialoog te openen en spreekt de
wens uit dat de visie een levend document blijft.

8. Activiteitenplan 2015
Dhr. Benthem meldt dat alle b.o.’s activiteiten hebben ingediend. Losse activiteiten kunnen altijd
nog ingediend worden. Op verzoek van de CL zal het eerste concept- plan in de projectgroep WB
worden besproken en het met opmerkingen aangevulde tweede concept zal in de volgende CL
vergadering besproken worden.
9. Openbaar vervoer/fietsersbond
In de dienstregeling voor 2015 komen geen bijzonderheden voor. In 2016 wil men bus 30 vanuit
het Westland doortrekken. Dit geeft risico’s voor bus 26. Dhr. Bianchi houdt het tijdpad in de
gaten. Een gesprek met wethouder de Bruijn die ook Verkeerszaken in zijn portefeuille heeft, is
van belang. De voorzitter vraagt iedereen, die iets over deze ontwikkelingen hoort, om het aan de
CL te melden.
10. Mededelingen stadsdeel, politie en voorzitter
-

bij de medewerkers van het stadsdeel is nu meer erkenning dat er in de openbare ruimte in
Kraayenstein veel moet gebeuren qua groen, veiligheid etc.
er wordt aan gewerkt om voor Nieuw-Waldeck in het kader van de wijkaanpak extra middelen
te krijgen voor openbare ruimte, armoedebestrijding en om werkloosheid te beperken.
Kijkduin is één van de veiligste winkelgebieden, schoon en toegankelijk.
waren er vóor de zomer 40% minder inbraken te melden, het aantal is nu helaas terug naar het
oude niveau waarbij opvallend veel meldingen van mensen, die terugkomen van vakantie.
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nog altijd wordt geprobeerd de woningbouwcorporaties te interesseren voor anti inbraak
maatregelen.
dhr. de Valk zoekt namens de b.o. ook contact met corporaties over de verbetering van
achterommetjes. Besloten wordt daarom tot samenwerking tussen politie en wijkberaad op dit
thema op het niveau van BIT en uitvoeringsoverleg.
verder is er in het stadsdeel geen structurele overlast, incidentele overlast wordt snel aangepakt,
er zijn relatief weinig fietsdiefstallen en autoinbraken lopen sterk terug.
de voorbereiding voor Oud en Nieuw is in gang, de aanpak zal dezelfde zijn als voorgaande
jaren.
het vergaderschema voor 2015 wordt rondgedeeld met het verzoek om naar Saskia, a.o. van de
CL, te reageren.
de bijeenkomst op 30 september met wethouder Baldewsingh is drukbezocht door alle
bewonersorganisaties.
er zal een bericht van zijn dienst aan de b.o.’s gestuurd worden over het feit dat de
aangekondigde subsidievermindering voor b.o.’s niet doorgaat.
digitaal platform is in gang gezet in de Notenbuurt, ook andere wijken zullen betrokken
worden.
namens de CL is een brief gestuurd aan het stadsbestuur over de tender Ockenburgh waarin de
CL schrijft dat ze de procedure netjes verlopen vindt.
het dossier tender doorloopt de daarvoor geëigende gemeentelijke procedure en zal in B en W
besproken worden.
voorzitter en stadsdeeldirecteur gaan op zoek naar andere vergaderlocatie voor de CL.

11. Rondvraag
-

mw. Brekelmans vraagt of de initiatiefnemers van Plan B door de CL geïnformeerd zullen
worden als er meer bekend wordt over de uitkomst van de tender.
de voorzitter stelt voor om elkaar over en weer te informeren.
dhr. de Valk vraagt of naamgeving fietspaden een wijkaangelegenheid blijft en dat blijkt zo te
zijn.
dhr. Meesters vraagt zich af hoe Loosduinen meer in de aandacht van de stadsdeelwet-houder
gebracht kan worden. Dhr. Benthem geeft aan dat hij daar een rol in kan spelen.
dhr. Vogelezang wordt voor informatie uit de “werkgroep Loosduinse Hoofdplein” verwezen
naar de websites van de b.o. KOM Loosduinen en van de CL.
aan mw. Brekelmans zal de naam van de contactpersoon van ‘Tussen Zweth en Zee’
doorgegeven worden omdat zij zich afvraagt hoe een deel van het budget van ’Tussen Zweth
en Zee’ aan het stadsdeel ten goede kan komen.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan ieder.

Acties




De vragen van mw. Brekelmans worden bij dit verslag meegezonden. De voorzitter zegt een
antwoord toe. Aan mw. Brekelmans zal de naam van de contactpersoon van ‘Tussen Zweth en
Zee’ doorgegeven worden.
De reacties van BWK op de Visie Wijkgroen worden met dit verslag meegezonden.
Het concept-activiteitenplan wordt in de projectgroep WB besproken en het met opmerkingen
aangevulde tweede concept zal in de volgende CL-vergadering besproken worden.
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