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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

Dinsdag 17 november 2015 

In de trouwzaal van Stadsdeelkantoor Loosduinen 

Aanwezig    dhr. P. Wijsman (voorzitter), mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV), dhr. W. van 

Elst (ROV), dhr. R. Meesters (Houtwijk), dhr. H. van den Muijsenberg (Bohemen/ 

Waldeck/ Kijkduin/WB), mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. H. de Valk (Nieuw-

Waldeck), dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. H. Benthem 

(stadsdeeldirecteur), dhr. H. Postma (Politie Den Haag), dhr. W. Bianchi 

(Fietsersbond), mw. M. Waanders- van der Hoek (Kraayenstein) en mw. S. 

Lautenslager (notulist) 

Afwezig         dhr. W. Louwerens (Loosduinse winkelcentra), dhr. J. Hofker (Bohemen/ 

Waldeck/Kijkduin ), mw. L. Westerduin  (Houtwijk), dhr. H. van Gelderen (WB), 

mw. T. Zee (Kraayenstein), 

Gast dhr. J. Aartsen (burgemeester) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering, heet leden en insprekers welkom en doet een aantal 

mededelingen: 

 

2. Vaststellen concept-verslag 29 september 2015 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

3. Postlijst inkomende en uitgaande post 

Alle stukken kunnen te allen tijde worden opgevraagd en reacties erop zijn altijd mogelijk. 

 

4. Bespreekpunten burgemeester dhr. J. Aartsen 

De voorzitter heet dhr. Aartsen welkom en licht het doel toe: de burgemeester zal per punt 

een toelichting geven en er is daarna ruimte voor een korte discussie. 

 

Veiligheid: 

Strand (buiten het seizoen) 

Er komen steeds meer gebruikers van het strand, die elk hun eigen bedoeling hebben. Naast 

de ‘zonaanbidders’, de wandelaars, de sporters (kit surfers, zeilers, plankzeilen) enz. komen 

zo meteen ook de tijdelijke bewoners van de strandhuisjes en steeds meer toeristen na de 

herontwikkeling Kijkduin bad.  De vraag, die de voorzitter stelde, was; “Hoe kan dit alles in 

goede harmonie, afweging juiste veiligheid, allemaal gebruik maken van het strand.” Nu er 

een nieuwe strandvisie ontwikkeld gaat worden, dit valt onder wethouder Revis, is het van 

belang de veiligheid goed te regelen. De burgemeester onderkent het probleem en denkt dat 

o.a. zonering een mogelijk geeft om alles te regelen. Natuurlijk zijn mensen zelf ook 

verantwoordelijk, maar met de juiste afspraken, aanwezigheid binnen bepaalde zones, moet 

iedereen kunnen genieten. In tijd van direct gevaar zijn de politie, brandweer en 

reddingsbrigade aanwezig. Tijdens het natte najaar en de koude winterperiode kunnen andere 

diensten ingrijpen als dingen mis gaan; Dit geldt m.n. de KNRM,  brandweer en politie, mits 

op tijd gebeld. 
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Oud en Nieuw 

“Het hebben van vuren; waar, hoe en wat mag dit wel/niet”, vraagt de voorzitter zich af. De 

Commissie participeert ook in een overleg dat Decentrale-ACON (ambtelijk 

coördinatieorgaan Oud en Nieuw) heet en tijdens deze bijeenkomsten worden allerlei zaken 

besproken, die eventueel een rol kunnen spelen tijdens de oudjaarsviering. De burgemeester is 

heel helder betreffende het ‘hebben van een vuur’. Indien een groep mensen dit aangeeft en 

hiervoor de verantwoording op zich wilt nemen, dan is een vuur op het strand mogelijk, of 

indien er locaties te vinden zijn, die aan alle veiligheidsnormen voldoen, binnen een wijk, dan 

kan daar een vuur gemaakt worden. Men moet wel opschieten, omdat de termijn om dit te 

bespreken en te beslissen bijna voorbij is. Aanvragen via het stadsdeelkantoor. 

Verantwoordelijkheid en veiligheid zijn de key-woorden. Daarnaast werd een vraag gesteld 

over het vuurwerk en met name het zware vuurwerk. De burgemeester heeft hier een heel 

duidelijke mening over. Samen met de tien regio-burgemeesters heeft de dhr. Van Aartsen 

getracht in overleg met het ministerie voor veiligheid dit vuurwerk te verbieden. Dit is iets dat 

je nationaal moet regelen. Alleen is dit nog niet gelukt. Daarnaast is het bestrijden van dit 

zware vuurwerk, dat vaak uit de omringende landen wordt binnen gebracht, een moeilijke 

zaak. Maatregelen als later afsteken op de dag zelf, hebben zeker geholpen en vroegtijdig 

optreden helpt ook, maar het is aan de mensen zelf om hun gezonde verstand te gebruiken en 

met name voorzichtig te zijn. Er komen vuurwerk vrije zones zoals in de buurt van 

ziekenhuizen en omtrent dierenwelzijn zoals Stadsboerderij Kakelhof, Kinderboerderij Pluk 

en Vogelopvang Meer en Bos. Dhr. Wijsman geeft aan dat de afgelopen jaren de 

jaarwisseling goed verlopen is. Dit is mede te danken aan de samenwerking tussen 

jongerenwerk, politie, handhavingsteam, vrijwilligers en het stadsdeelkantoor. Mochten er 

calamiteiten zijn al in de aanloop naar oud en nieuw dan verzoekt dhr. Postma om hier gelijk 

melding van te maken. Gebruik het nummer 112 in die gevallen. 

 

Vluchtelingenproblematiek 

Loosduinen heeft intussen 40 alleenstaande minderjarige statushouders opgenomen. Dit alles 

is in goed overleg met de buurt gegaan en menigeen reageert enthousiast en probeert deze 

‘kinderen’ op allerlei manieren te helpen. Het debacle, dat zich afspeelde bij het ministerie 

van Sociale zaken, heeft geen goed gedaan, maar Den Haag heeft dit aangegrepen om de 

nationale regering en het COA nogmaals helder te maken dat Den Haag wel 2100 

vluchtelingen wil opnemen (stads breed), maar dan alleen in de groepen van alleenstaanden 

(50%) en gezinnen met jonge kinderen (50%). Er worden diverse plekken binnen Den Haag 

gezocht en er wordt heel duidelijk gekeken of het past binnen de omgeving, de diverse 

stadsdelen. Ons ZKD gebied, dat al winteropvang kent en andere opvang herbergt, is 

duidelijk niet geschikt en dat werd ook als boodschap meegegeven aan de burgemeester. We 

willen als Loosduinen zeker samenwerken, maar als locaties eventueel gevonden gaan 

worden, gaarne vroegtijdig de mensen informeren en een goede communicatie hierover 

starten. De burgemeester kan zich in dit laatste zeker vinden. Elkaar informeren en hierover 

communiceren is hierbij erg belangrijk. 

 

Samenwerking BIT teams 

Een goedwerkend mechanisme, dat eigenlijk in geen wijk mag ontbreken. Het zijn de oren en 

de ogen van de wijk; vaak in de avonduren en ze werken heel nauw samen met wijkagenten 

en het politiebureau Loosduinen. Zowel de politiechef dhr. Postma als burgemeester van 

Aartsen zijn trots op dit goedwerkende fenomeen en het is gewoon niet meer weg te denken. 

Er is extra subsidie aan te vragen voor de aanschaf van o.a. goed werkende 

communicatiemiddelen. Daarnaast werd geopperd om de Bit-teams van fietsen te voorzien; 

bepaalde wijken liggen relatief ver uit elkaar en een fiets kan helpen. Er was zelfs sprake van 

een ‘weesfiets’ te gaan uitgeven; fietsen in het gemeentedepot, waar niets meer mee wordt 

gedaan, omdat de rechtmatige eigenaar zich nooit gemeld heeft. “Geweldig idee”, vond de 

burgemeester en dit gaat hij verder uitzoeken.  
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Zo spelen de Bit-teams rond oud en nieuw ook een belangrijke rol. Het is wel duidelijk, dat 

de teams alleen maar moeten signaleren en zaken direct doorgeven aan de politie. De politie 

kan handelend optreden en orde op zaken stellen. De Bit-teams worden wel gezien als ‘een 

soort collega’s’ van de collega’s van het politiebureau Loosduinen. “We zijn er zuinig op, zei 

de politiechef dhr. Postma, en je moet er van afblijven. We hopen wel, dat meer jongeren 

kunnen en willen toetreden.” Mensen worden  gescreend en dat geeft soms een probleem. 

Misschien kan de politiek hier iets aan doen en mogelijk kan de afdeling Openbare Orde en 

Veiligheid van de gemeente hierin ondersteunen. 

 

Prioriteiten politie en Handhavingsteams 

Niet besproken 

 

Visie Loosduinse Vaart 

Als laatste onderwerp in bijzijn van de burgemeester vertelt de voorzitter over de Visie 

Loosduinse Vaart, een geweldig burgerinitiatief dat tot stand kwam onder leiding van de 

Commissie, met de hulp van enthousiaste Loosduiners. De visie is door de politiek omarmd, 

maar het moet nog een prominentere rol gaan spelen in de daadwerkelijke ontwikkeling van 

plekken, voor bouw of herinrichting geschikt, langs de Oude Haag. We hadden de maquette 

meegenomen en de architecten konden hier nog een nadere uitleg bij geven. De voorzitter 

overhandigde de burgemeester het boekje, dat verdere uitleg geeft over hoe deze visie tot 

stand is gekomen en wat we werkelijk voorstaan. Hopelijk kan het ‘meegenomen’ worden in 

de gesprekken, die de verantwoordelijke wethouder gaat voeren met de stad met het thema: 

”Ruimte voor de stad”! 

 

Loosduins Museum 

Dhr. Aartsen vraagt hoe het gaat met het Loosduins museum. De voorzitter geeft aan dat het 

heel goed gaat. Er zijn veel vrijwilligers en er worden ook veel dingen gedoneerd aan het 

museum. Namens het museum geeft de voorzitter aan dat er wel de wens is om meer ruimte te 

maken voor het museum omdat het vol raakt en Loosduinen een rijke geschiedenis kent! 

 

5. Nieuws uit projectgroepvergaderingen 

WB: 

Dhr. H. van Gelderen is vanwege ziekte afwezig; dhr. van den Muijsenberg geeft een korte 

toelichting: 

- WMO praktijk tot nu toe. Heel verhelderend. Er is wat achterstand in maatwerksituaties.  

- Gebiedsprogramma’s zijn besproken en het proces is doorlopen. Problematiek van 

wijkgrenzen zorgt ervoor dat het niet goed leesbaar is. Hoe hier mee om te gaan en dit 

voor de volgende keer te verbeteren.  

 

ROV: 

- Voortgangslijst zal opgezet worden.  

- Opties bus buffer zijn gepresenteerd. Er zal geen voorkeur kenbaar gemaakt worden. Alle 

varianten voors en tegens worden aangegeven aan de politiek. Zij zullen uiteindelijk een 

beslissing moeten nemen. Plan met bus buffer zal naar de projectgroep Kijkduinbad 

gestuurd worden. Dan naar college en dan kan ook de CL een advies uitbrengen.   

 

6. Vaststellen wijkprogramma’s 

De wijkprogramma’s worden niet vastgesteld en zijn niet besproken, omdat het nog niet in 

het college is geweest en het dus nog geen openbaar stuk is. De wijkverwarring is wel 

belangrijk. De CL gaat kijken of we hier iets mee kunnen, zodat in de toekomst meer 

duidelijkheid komt over de gebieden waar over gesproken wordt. 
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7. Terugblik 2015 

Er is veel gedaan in 2015. De CL staat steeds beter op de kaart. Burgemeester en wethouders 

zijn steeds vaker aanwezig bij CL vergaderingen. Alle wethouders zullen weer opnieuw 

uitgenodigd worden in 2016. Er zijn zorgen over de bezetting van sommige besturen in de 

wijken. Er is hier zeker aandacht voor. Het is duidelijk dat het heel moeilijk is om hiervoor 

mensen aan te trekken.  

De CL is in 2015 bij minder projecten betrokken maar vaak is de betrokkenheid bij deze 

projecten juist veel diepgaander geweest. Ook dit jaar was het weer een hele goede 

samenwerking met het stadsdeelkantoor. Het contact met de stadsdeeldirecteur verloopt open 

en goed.   

 

8. Stavaza Meerjarenplan CL 

Er wordt hard gewerkt aan dit plan voor de periode 2016-2019. We zitten in de derde visie. 

Binnenkort wordt het plan aan de CL gepresenteerd.  

 

9. Openbaar vervoer/fietsersbond 

- In de week van 2 november werd de nieuwe tram Avenio op lijn 2 ingezet. 

Als deze trams weer op lijn 9 kunnen rijden, keren de RR-trams weer terug op lijn 2, dat een 

echte Randstadraillijn is. 

- Op het Centraal Station komt de E-lijn aangeland boven het busplatform. 

Helaas komt er maar één lift naar het busplatform. De passagier moet een stuk lopen om een 

andere lift te pakken naar de begane grond. Voor mensen die moeilijk ter been zijn, is dit erg 

vervelend. 

- Het tweerichtings fietspad op de Mient gaat verdwijnen ten behoeve van parkeerplaatsen. 

Dit voorstel stond verborgen als bijlage in de Parkeernota. Hier heeft de raad vragen over 

gesteld. 

- De onderhoudswerkzaamheden op de Groen van Prinsterenlaan zijn nauwelijks in de 

inspraak geweest. De Commissie Loosduinen, de BWO’s en de Fietsersbond zijn hier niet 

bij betrokken. Wel zijn punten aangereikt. Het fietspad ziet er goed uit. Het College heeft 

wel toegezegd om bij onderhoudswerkzaamheden ook betrokken organisaties in de 

inspraak te betrekken. 

 

10. Mededelingen stadsdeel 

- Dhr. H. de Valk en dhr. H. Benthem zijn druk met de nieuwe wijkaanpak van Nieuw 

Waldeck. Bekend is geworden dat de entree van het Loosduinse Hof aangepakt mag 

worden.  

- Investering ZKD terrein is akkoord bevonden. Er zal innovatieve smart verlichting 

geplaatst gaan worden.  

- Er zijn op het stadsdeel een aantal personele wisselingen. Er is een Wijkmanager Nieuw 

Waldeck aangesteld en de vacature voor Haagse kracht sociale domein is ingevuld. 

 

 

Mededelingen politie 
- Het totaal aantal misdaden tot en met oktober is met 10 % gedaald.  

- Er is een prima actie met fietsendiefstal op Loosduinse Hoofdplein geweest. 

- De bewonersavond Houtwijk over woninginbraken is zeer druk bezocht. Er waren 30 

personen op de 1
e
 avond en nu waren er 220 mensen. 

- SDNA project (preventieve maatregelen die men kan nemen) loopt. 1200 brieven zijn 

verstuurd en er zijn 400 reacties van mensen die mee willen doen met de pilot. 

- Jeugd gedraagt zich momenteel goed. 

- Personele bezetting: geen hele grote veranderingen n.a.v. reorganisatie 
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11. Rondvraag 

- Mw. Waanders- van den Hoek deelt mede dat op 10 december de opening van de 

Hoogvliet is in Kraayenstein. 

- Dhr. H. Franssen ziet graag dat in 2016 het goede voornemen zal zijn om ernaar te streven 

dat de Visie Loosduinse Vaart beleid wordt van de gemeente. 

- Dhr. Bianchi heeft een vraag over de plannen voor het gebied rond de Berthelkerk. Dhr. 

Benthem heeft hier al navraag over gedaan. Er zijn momenteel geen plannen voor het 

gebied. 

- Dhr. v.d. Muijsenberg geeft aan dat er geen goede communicatie is rondom de 

verdichting; daarom doen er veel speculaties de ronde. In Loosduinen komen al een aantal 

projecten. Het is goed om hier helderheid over te krijgen. Ook geeft hij aan dat er niet 

altijd naar de bronnen wordt gekeken alvorens iets in de Loosduinse Krant wordt 

geplaatst. 

- Dhr. Floris mailt zijn vragen aan het secretariaat van de CL. Tevens wil hij aandacht voor 

de euro, die betaald moet worden bij de kinderboerderij. Aangegeven wordt dat het geen 

entreegeld is voor bezoek/toegang aan de kinderboerderij, maar dat het voor het voeren 

van de dieren is.  

- Mw. Weijs zegt dat door wisseling van groenbeheerders, kleine aanpassingen in groen 

zijn gedaan. Mogen burgers, die groenstukjes onder de bomen planten, een andere 

beplanting krijgen. Dhr. Benthem geeft aan dit te bespreken valt met de groenbeheerder. 

- Mw. I. Weijs geeft aan dat er voor de eerste WB en ROV vergadering in 2016 een andere 

locatie gezocht moet worden, omdat er een verbouwing in de Henneberg plaatsvindt. Dhr. 

de Valk geeft aan dat hij ook informeert naar mogelijkheden. Contactpersoon in deze is 

mw. Lautenslager 

 

 

12. Sluiting 

Na deze oproep sluit de voorzitter de vergadering met dank aan ieder voor inzet en inbreng. 

 


