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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen dinsdag  

4 oktober 2016  in de trouwzaal van Stadsdeelkantoor Loosduinen 

Aanwezig    dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. W. van Elst (ROV), dhr. H. van Gelderen (WB), 

dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. H. van den Muijsenberg (Bohemen/ 

Waldeck/ Kijkduin/WB), mw. T. Zee (Kraayenstein), dhr. W. Louwerens            

(winkelcentra Loosduinen), dhr. H. de Valk (Nieuw-Waldeck), mw. L. Gordijn, 

dhr. R. Meesters (Houtwijk), dhr. J. Hofker (Bohemen/ Waldeck/ Kijkduin ),           

dhr. R. van den Broek en dhr. Postma  (Politie Den Haag), mw. R. Heuseveldt 

(teammanager Stadsdeelkantoor),  dhr. S. develing ( Kom Loosduinen),              

mw. M. van der Heijden (notulist) 

Afwezig mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV), mw. M. van den Hoek (Kraayenstein),  

dhr. W. Bianchi (Fietsersbond), mw. N. Olvers (Notenbuurt) 

 Gasten mw. I. van Engelshoven (stadsdeelwethouder),                                                                    

dhr. R. van Coevorden (DSB Den Haag) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom evenals de gasten en 

mensen op de publieke tribune. 

- Een aantal CL-leden is aanwezig geweest bij de begrafenis van dhr. Hakemulder, oud CL-lid. 

Tijdens een minuut stilte wordt hij herdacht. 

 

2. Wethouder mw. I. van Engelshoven 

De voorzitter licht toe dat mw. Van Engelshoven stadsdeelwethouder is en vooral om die reden is 

uitgenodigd. Als eerste vraagt hij haar hoe zij als bewoonster en als wethouder het stadsdeel 

beleeft, welke ontwikkelingen ze ziet en welk werk voor de CL. 

Mw. Van Engelshoven is heel tevreden over het stadsdeel als woonplek. Omdat ze veel wandelt 

en hardloopt, kan zij het groene stadsdeel en de nabijheid van strand en duinen zeer waarderen.  

Het college wil ook aandacht aan de woonwijken besteden en niet alleen aan het centrum en 

Scheveningen. Het signaal uit Loosduinen, dat er iets moet gebeuren, o.a. in Kraayenstein, is 

gehoord en opgepakt.  

In het stadsdeel is veel groen dat met de blik van nu misschien niet altijd even handig is inge-

richt. In Waldeck is het soms te donker door te weelderig groen, evenals in Kraayenstein en 

Houtwijk. Verandering daarin is gewenst vanwege o.a. de sociale veiligheid. In de nieuwe 

gemeentelijke begroting is 2, 5 miljoen vrijgemaakt om i.i.g. in Kraayenstein een aantal zaken 

aan te pakken. Een deel van dat bedrag is bedoeld voor participatie van bewoners bij het 

vaststellen van de prioriteiten voor 2017. 

Mw. Zee vult aan dat er 26 oktober een bewonersvergadering zal zijn waar zowel de 

groenbeheerder als de wegbeheerder van het stadsdeel zijn uitgenodigd om vragen van bewoners 

te kunnen beantwoorden en opmerkingen van bewoners te kunnen meenemen. 

Daarna volgt de vraag: hoe nu verder met de Academie van de Stad? Studenten hebben 

afgelopen jaar samen met bewoners(organisaties) projecten op zich genomen. Mw. Van Engels-

hoven vertelt dat ook de gemeente betreurt dat Academie van de Stad heeft besloten in Den Haag 

te stoppen. Voor een vervolg is contact gelegd met de Haagse Hogeschool. Deze moet nog ‘ja’ 

zeggen. Het voorstel is dat i.o.m. mw. Heuseveldt wordt vastgesteld waar de studenten het best 

kunnen worden ingezet. 
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Over de leegstaande schoolgebouwen in Loosduinen zijn ook vragen. Bepaalde scholen zijn 

wissellocatie. Op het Cantateplein waren aanpassingen nodig om het verkeer te regelen. Wat is de 

situatie m.b.t. leegstaande scholen in dit stadsdeel en hoe wordt er rekening gehouden met de 

buurt, die om de school ligt? 

Het antwoord van de wethouder: wissellocaties worden gebruikt door scholen die bijv. met 

renovatie te maken krijgen. Er zijn niet veel van deze locaties. Het gebouw op het Cantateplein 

zal daarom als zodanig in gebruik blijven. De Da Costa basisschool zal er al eerste gebruik van 

maken en daarna het Mariscollege. De communicatie met de buurt is eerder niet goed gegaan. Nu 

zal de buurt op tijd geïnformeerd worden. 

Dhr. De Valk vraagt of de basisschool in Nieuw Waldeck wissellocatie blijft, maar daar is door 

de wethouder nog geen antwoord op te geven. Het hangt af van de geschiktheid van het gebouw 

en of er vraag is. Dhr. De Valk benadrukt dat in de wijk veel jonge stellen en gezinnen (zijn) 

komen wonen en dat de verwachting is dat een tweede basisschool in de wijk nodig is. Mw. Van 

Engelshoven benadrukt op haar beurt, dat een schoolbestuur beslist of ergens een school 

gevestigd wordt en dat het bestuur dat dan aanvraagt bij de gemeente. Dit geldt ook voor 

openbare scholen. Bij de beslissing tot toestemming door de gemeente gaat bestaande bouw altijd 

voor nieuwbouw. 

 

Op de vraag van dhr. Hofker  naar de stavaza m.b.t. bestrijding van overlast door v.o. leerlingen  

(activiteitenplan Loosduinen) antwoordt de wethouder dat per stadsdeel met v.o. scholen een vei-

ligheidsplan opgesteld wordt. Doel is een veilige omgeving voor de kinderen en geen onnodige 

overlast voor de buurt. Hiertoe worden afspraken met winkeliers en over verkeer en vervoer 

gemaakt. Recent zijn er volgens haar geen klachten uit het stadsdeel. Dhr. Hofker weet echter van 

klachten over jongeren en rommel in het Daltonplantsoen waardoor bewoners zich onveilig 

voelen. De wethouder heeft de indruk dat deze jongeren goed aanspreekbaar zijn. Dhr. Van den 

Broek (politie Den Haag) wijst ook op de 2 schoolwijkagenten. 

 

Dhr. Bakker heeft vragen over de grote hoeveelheid bewoners met sociale, psychiatrische en 

verslavingsproblemen in Kom Loosduinen. Hij is bang voor verpaupering van de wijk. Er is 

verkeers-, geluids- en afvaloverlast. Wijkagenten zeggen niets te kunnen doen. Veel bewoners 

voelen zich niet meer op hun gemak. Kan Staedion niet stoppen met het plaatsen van deze groep? 

De wethouder wil haar collega Wijsmuller vragen hieraan aandacht te besteden in zijn overleg 

met de corporatie. Mensen melden zich weliswaar via de website voor een woning, maar er moet 

voorkomen worden dat een te grote concentratie van problematische bewoners plaatsvindt die de 

leefbaarheid van een buurt in gevaar kan brengen. 

 

Mw. Van Engelshoven sluit af met het verzoek vooral te melden als er iets is en wanneer haar 

aanwezigheid gewenst is. Zij ziet een rol voor de CL bij het stellen van prioriteiten voor het werk 

aan de buitenruimte in het stadsdeel en voor de nieuwe wijkaanpak in Nieuw Waldeck. Als dhr. 

De Valk aangeeft dat de bewoners in deze wijk klaar staan, maar dat de gemeentemedewerkers 

niet over de brug komen, zegt zij toe hen aan te zullen sporen. Tot slot wil ze de bewoners 

complimenteren, die hebben meegedacht over het plan voor de Noord-Westelijke Hoofdroute.  

De voorzitter dankt hierop de wethouder voor haar komst en haar inzet voor het stadsdeel. 

 

3. Vaststellen concept verslag 28 juni 2016 

Pagina 3: ‘dhr. Postma’ vervangt ‘dhr. Hofstra’. 

N.a.v. pagina 2: 

-   De Haagse Feestkalender , zie www.haagsefeesten.nl. 

-   Is er bij Ruimte voor de Stad vanaf nu nog inbreng van bewoners mogelijk? Ja, regelmatig 

    zijn er bijeenkomsten Atelier voor de Stad, o.a. op 25 oktober a.s. Er zijn plannen gepre-   

    senteerd en deze worden door wethouder Wijsmuller bekeken op haalbaarheid. 

 

http://www.haagsefeesten.nl/
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    Op 6 oktober worden de plannen Ruimte voor de Stad in de Commissie Ruimte besproken.  

    Iedereen kan dan nog inspreken. Verwacht wordt dat de politieke partijen hun wensen en  

    opmerkingen zullen inbrengen. De Commissie Ruimte zal er daarna nog een keer 

    aandacht aan besteden ( de 2
e
  termijn). Daarna gaan de plannen naar de Raad. Er zit echter  

    in het hele traject ruimte; er blijft over gesproken worden, doel is een organisch proces. Het  

    gaat nu vooral om de richting, het raamwerk. 

De voorzitter spreek tot slot de hoop uit dat de Raad de plannen concreet maakt en samen met 

bewoners uitwerkt. CL blijft vinger aan de pols houden. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Postlijst inkomende en uitgaande post 

Door ziekte is de lijst niet voor handen. Deze kan altijd opgevraagd worden bij het secretari- 

aat. In de lijst o.a. correspondentie over het Windpark op Zee en over de Pokémontoeristen. 

 

5. ORAC’s 

Dhr. Van Coevorden was eerder in de projectgroep ROV en heeft toen een algemene presen-

tatie gegeven. Op dat moment werden de ORAC’s in Kom Loosduinen geplaatst. De 

ervaringen daar zijn gebruikt in Houtwijk. Samen met de afdeling Verkeer zijn daar bijeen-

komsten georganiseerd. Er is scherp meegedacht door bewoners en voor het gebied tussen de 

Houtwijklaan en de Leyweg is de procedure bijna afgerond. De plaatsing in Nieuw Waldeck 

is in voorbereiding, het voorontwerp is klaar en onderzoeken ter plekke zijn nu gaande. 

Waldeck komt waarschijnlijk in 2017 aan de beurt. Het ontwerp voor het gebied rond het De 

Savornin Lohman- plein gaat gemaakt worden. 

Vooraf aan een informatiebijeenkomst is er altijd eerst contact met de bewonersorganisatie. 

Dhr. De Valk brengt in dat in Nieuw Waldeck helaas ook proefsleuven in parkeerplaatsen 

gemaakt worden.  Dhr. Van Coevorden benadrukt dat het streven is parkeerplaatsen niet te 

betrekken bij onderzoek en niet op te heffen t.b.v. plaatsing ORAC’s. In Nieuw-Waldeck is 

het lastig om korte loopafstanden te realiseren. Bewoners wordt dan ook gevraagd mee te 

denken over alternatieve oplossingen. 

Volgens dhr. Meesters is er niet voldoende aandacht voor wat bewoners nodig hebben. De 

afstand is nogal eens te lang, vaak tegen het maximale (125 m) aan. Dhr. Van Coevorden 

licht toe dat voor overschrijding van de 125 m expliciete toestemming van de raad nodig is. In 

Houtwijk is een aantal straten niet toegankelijk voor de leegwagen. 

Op de vraag of financiën een rol spelen bij plaatsingskeuzes is het antwoord volmondig nee. 

Dhr. De Valk vraagt zich af waarom ook bij eengezinswoningen ORAC’s geplaatst worden. 

Per wijk blijkt gekozen te worden voor één vorm van ophalen. In de Vogelwijk is 99,9% 

eengezinswoning. Daar worden geen ORAC’s geplaatst. 

Dhr. Bakker constateert dat 

-  bij bepaalde ORAC’s altijd afval bijgeplaatst wordt. In het geval van bijplaatsing moeten 

bewoners een signaal afgeven aan het Stadsdeelkantoor.  HMS-medewerkers doen dat niet. 

Als regelmatig signalen van bijplaatsing komen, kan eventueel een ORAC bijge-plaatst 

worden. 

- het gft-afval niet meer wordt opgehaald. Dhr. Van Coevorden zal hierover navraag doen want 

gft moet worden opgehaald. 

Kun je je huisvuilcontainer houden als er ORAC’s geplaatst worden? Dat blijkt mogelijk te 

zijn en sommigen zien er zelfs het voordeel van dat je zakken afval ermee naar de ORAC kan 

vervoeren. Elk huishouden kan een aanvraag doen voor een container voor restafval, zowel 

als voor een voor plastic, een voor gft en een voor papier. 

Zullen er in Kijkduin ORAC’s geplaatst worden? Nee, want alle flats hebben een inpandige 

voorziening. Ook bij de te realiseren nieuwbouw moet voorzien worden in inpandige afval-

verzameling. Daarover is overleg met de projectontwikkelaars. 
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Hoe ervaren bewoners in andere stadsdelen de ORAC’s?  In bijvoorbeeld de Noordpolder-

buurt constateren zowel gemeente als bewoners dat 95 % van de wijk schoner is dan voor-

heen. 

N.a.v. een vraag over ORAC’s voor plasticafval meldt dhr. Van Coevorden dat in Leidschen-

veen een proef is waarbij één keer per 2 weken plastic wordt opgehaald. Elders in de stad is 

een proef met ORAC’s voor plastic. 

Scheiden van afval kan evengoed achteraf gebeuren, vooraf is alleen van belang om bewo-

ners meer bewust te maken! Dhr. Van Coevorden benadrukt dat Den Haag heeft gekozen voor 

scheiden aan de bron. Verschillende proeven laten zien dat bij scheiden vooraf de hoeveel-

heid restafval per huishouden vermindert. Eind 2017, begin 2018 wordt geëvalueerd of de 

geplande resultaten behaald zijn. 

Tot slot: voor heel Den Haag is een inventarisatie gemaakt en een plan voor afvalsorteerstra-

ten per wijk. Dhr. Van Coevorden zal later hierover later meer komen vertellen. 

 

6. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen 

WB: 

- Het project ‘We hebben elkaar nodig’ van Stichting ONS is gepresenteerd. Doel is vergroting 

van welbevinden van bewoners. Dhr. Van Gelderen gaat een tijdje de maan-delijkse 

bijeenkomsten bijwonen. 

- Stichting VÓÓR presenteerde de resultaten van 2016 en de plannen voor 2017. Het is nog 

moeilijk voor de projectgroep inzicht te krijgen welk deel van de budgetten aan welke ac-

tiviteiten besteed worden. De kwartaalrapportages zijn al een verbetering. Met het stads-

deelkantoor zal worden besproken hoe de projectgroep m.b.v. rapportage inzicht kan krijgen 

in de resultaten. Bewoners(organisaties) kunnen invloed hebben op de activiteiten  door in het 

uitvoeringsoverleg (UVO) te benadrukken wat ze belangrijk vinden. Mw. El Adlouni 

(stadsdeelkantoor) gaat voor alle wijken een UVO opzetten.  

ROV: 

- Het ontwerp voor het Haagse deel van de fietsroute van Zee naar Zwet is gepresenteerd. 

- Informatie is gegeven over de stavaza m.b.t. Buitenplaats Ockenburgh. 

 

7. Mededelingen van het stadsdeelkantoor en van de politie 

Stadsdeelkantoor: 

- Er komt een ‘koffiewagenproject’ waarbij medewerkers van het stadsdeelkantoor met de 

koffiekar langs drukbezochte plekken in de wijken gaan om te horen wat bewoners de 

belangrijkste activiteiten in het uitvoeringsplan 2017 vinden. Voor elke wijk wordt een dag 

en een plek, bijv. de markt, gepland. CL en  bewonersorganisaties worden uitge-nodigd zich 

aan te sluiten op die dagen. 

- Er is een rechtzaak op 11 oktober tegen de Pokémonspelleverancier. De inzet is dat Poké-

mons niet langer in het Westduinpark uitgezet worden en dat er geen vangsten mogelijk zijn 

tussen 23.00 uur en 7.00 uur. De gemeente wil de deelnemers ruimte bieden maar de 

uitwassen bestrijden. 

Politie: 

Dhr. Postma heeft een andere functie op het hoofdbureau en is niet langer werkzaam bij het 

bureau Loosduinen. De voorzitter bedankt hem hartelijk voor alles wat hij voor het stadsdeel 

heeft betekend, voor zijn laagdrempeligheid, voor de samenwerking en voor zijn aanwezig-

heid bij de CL-vergaderingen. Hij overhandigt hem een ‘CL- geschenk’. 

      Dhr. Postma heeft de samenwerking met de CL en met andere partijen in het stadsdeel altijd  

       als heel prettig en belangrijk ervaren en beschouwt deze als een goed voorbeeld voor andere  

       stadsdelen. Hij bedankt een ieder dan ook voor het vertrouwen en voor de samenwerking. 

       Dhr. Van den Broek heeft de functie van dhr. Postma overgenomen. Hij werkt sinds 1981 bij 

       de politie en was eerder werkzaam in Loosduinen. Ook was hij teamchef in Scheveningen.    
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       Hij wil graag samenwerken, zal voorlopig  de politie in de CL-vergaderingen vertegenwoor-  

       digen en wil graag weten waarover de CL  van hem informatie wil krijgen. 

- Tot nu is in 2016 het aantal woninginbraken wat verminderd en over de laatste paar jaar 

gezien is het aantal aanzienlijk verminderd. 

- Voor geweldsmisdrijven geldt hetzelfde. 

- Het aantal fietsdiefstallen is gelijk gebleven en auto’s worden iets vaker gestolen. 

 

8. Rondvraag 

- Dhr. De Valk: klopt het bericht dat het handhavingsteam in Nieuw Waldeck anders gaat 

optreden m.b.t. parkeerovertredingen? Dat wat tot nu gedoogd werd zal nu als overtreding 

aangemerkt worden? Het antwoord van dhr. Van den Broek: bij beleids-veranderingen wordt 

er altijd eerst informatie gegeven en zal er overleg zijn met de bewonersorganisatie. 

Opgetreden wordt er altijd als door overtredingen de doorgang voor hulpdiensten versperd 

wordt. Handhavers werken op het politiebureau en worden aange-stuurd door de politie-

inspecteur. In het veiligheidsoverleg dat de inspecteur heeft met hen wordt het 

handhaafprogramma vastgesteld en zo nodig bijgesteld. Handhavers bekeuren dus vanuit op 

het bureau vastgestelde kaders. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan dhr. Benthem, 

stadsdeeldirecteur, of mw. Heuseveldt, teammanager stadsdeelkantoor. 

            Dhr. Louwerens vraagt of de foutparkeerders op de groenstrook in de Meer en Boschlaan  

            wel beboet moeten worden. Er is immers voor niemand gevaar. 

Dhr. Meesters:  

- Er is een schouw geweest in Houtwijk samen met dhr. Appeldoorn, groenbeheerder. Er zijn 

foto’s gemaakt van situaties, die verbetering behoeven. 

- Volgende week is er een algemene ledenvergadering, daar zal ook, in groepjes, bewoners  

gevraagd worden welke activiteiten in het Uitvoeringsplan volgens hen prioriteit hebben. 

- Op 26 oktober viert de bewonersorganisatie haar 35-jarig bestaan. Zilveren Wichelroe-des 

zullen door wethouder Van Engelshoven worden uitgereikt aan bewoners die voor-trekkers 

zijn m.b.t. leefbaarheid. De wichelroede symboliseert de kracht om goud, rijk-dom en water 

te vinden. 

- Betaald parkeren is in Houtwijk van start gegaan en het is nu rustiger in de straten. 

- Dhr. Wijsman meldt tot slot dat een aantal wijken uit het stadsdeel met name worden 

genoemd in de begroting van de gemeente Den Haag. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt allen voor aanwezigheid, inzet en motivatie en sluit de vergadering. 

 

 

Acties: 

 

- De wethouder wil haar collega Wijsmuller vragen om in zijn overleg met de 

woningcorporatie het aantal problematische bewoners in (delen van) Kom loosduinen te  

bekijken en zij zegt toe medewerkers aan te zullen manen om met de wijkaanpak aan de slag 

te gaan in Nieuw Waldeck. 

- Dhr. Van Coevorden zal navraag doen over het ontbreken van een gft ophaalservice in Kom 

Loosduinen sinds de komst van ORAC’s want gft moet worden opgehaald. 

 


