Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
dinsdag 29 november 2016 in de Henneberg
Aanwezig

dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. W. van Elst (ROV), dhr. H. van Gelderen (WB),
mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV), dhr. B. Bakker, dhr. J. Kampfraat, dhr. S.
Rotteveel, dhr. H. van Schaijik, dhr. E. Jungschlager, mw. J. Jansen (Kom Loosduinen), dhr. H. van den Muijsenberg (Bohemen/ Waldeck/ Kijkduin/WB), dhr. J.
Hofker, mw. H. Hoogwout (Bohemen, Waldeck, Kijkduin), mw. T. Zee, mw. M.
van den Hoek (Kraayenstein), Mw. H. Besseling (Vroondaal), dhr. H. de Valk
(Nieuw-Waldeck), mw. L. Gordijn (Houtwijk), dhr. R. van den Broek (Politie Den
Haag), dhr. H. Benthem (directeur Stadsdeelkantoor), dhr. C. van der Helm
(Groep Van der Helm), dhr. M. Rogier (CDA), mw. M. van der Heijden (notulist)

Afwezig

dhr. W. Louwerens (winkelcentra Loosduinen), dhr. R. Meesters (Houtwijk ), dhr.
W. Bianchi (fietsersbond), dhr. A. Roosenboom

Gasten

mw. S. van Steenis, mw. S. Hamouchi ( bureau Graswortel)

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom evenals de gasten en de
bestuursleden en andere vrijwilligers van de verschillende bewonersorganisaties.
Hij deelt mee dat de lijst inkomende en uitgaande post niet meer wordt verspreid maar op de
website te lezen is. Stukken kunnen altijd worden opgevraagd.
De agenda wordt vastgesteld en de brieven worden uitgereikt aan mw. Van den Hoek.
2. Uitwerking Meerjarenplan CL
Het doel is het Meerjarenplan te vertalen in actiepunten voor de komende jaren. Mw. Van Steenis
heeft ondersteuning gegeven bij het schrijven het Meerjarenplan en zal vanavond leiding geven
aan het formuleren van de actiepunten.
Als eerste wordt de aanwezigen gevraagd aan te geven welke thema’s uit het plan op het gebied
van Ruimtelijke Ordening en Verkeer absolute prioriteit hebben. Ieder krijgt daartoe 13 kleine
papiertjes en op elk staat één van die thema’s. Er worden nog twee nieuwe thema’s genoemd:
bomenkap i.r.t. nieuwbouw en bouwplannen Narcislaan 4.
Elke papiertje kan op één van drie grote vellen geplakt worden: Volgen, Adviseren of Absolute
Prioriteit.
Thema’s, die gevolgd worden of waarover geadviseerd wordt, kunnen in de loop van de tijd
veranderen: sommige zijn niet meer aan de orde en nieuwe duiken op.
Slechts twee thema’s in het Meerjarenplan betreffen Welzijn en Beheer: ‘Oudere bewoners en de
zorg’ en ‘Samenleven met sociaal kwetsbare bewoners’. Deze thema’s hebben sowieso prioriteit.
Op het grote vel ‘absolute prioriteit’ blijken ‘parkeren’ en ‘winkelcentra’ het meest voor te
komen en ook aan ‘inrichting en beheer van de openbare ruimte’ wordt prioriteit gegeven.
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Doel is vanavond te komen tot concrete activiteiten voor de thema’s, die prioriteit hebben
en daarbij concreet doelgroep en het doel te benoemen evenals wie wat wanneer doet. Mw. Van
Steenis geeft als voorbeeld de activiteit ‘Symposium Toekomst voor Loosduinen’:
- doelgroep: alle bewoners van Loosduinen
- doel: met elkaar van gedachten wisselen waar ons stadsdeel naartoe gaat de komende 25 jaar,
op diverse aspecten en terreinen.
- planning: voorjaar 2017. Bureau Graswortel neemt de organisatie op zich en de CL bepaalt de
inhoud. Workshops worden verzorgd door DSO, Stadsdeelmedewerkers, bewoners en
bewonersorganisaties. De laatste nodigen ook de bewoners uit.
Mw. Van Steenis stelt voor om voor het thema ’Inrichting en beheer van de openbare ruimte’ als
groepje of individueel concrete activiteiten te bedenken, waarmee de CL of de bewonersorganisaties (b.o.’s) een actieve rol in dit thema kunnen spelen. Een voorbeeld kan zijn een middag organiseren waar bewoners uit de verschillende wijken best practices op dit gebied presenteren waarbij ze vertellen hoe ze hun activiteit georganiseerd hebben en ze kunnen adviezen geven.
Bij een dergelijke activiteit wordt kennis gedeeld tussen de verschillende wijken en die rol als
platform wil de CL meer op zich nemen ( zie pag . 8 van het plan) naast haar rol om gevraagd en
ongevraagd advies uit te brengen over allerlei wijkoverstijgende zaken, zoals bijvoorbeeld over
de (procedure aangaande) de Wijkvisie Groen.
De voorgestelde concrete uitwerking van activiteiten komt niet echt op gang, wel ontspint zich
een gesprek.
Dhr. De Valk vraagt zich af of een platformfunctie wel de rol van de CL is. De voorzitter licht
toe dat de CL, het DB van de CL, van veel kanten informatie krijgt, welke regelmatig via de mail
of de post onder b.o.’s wordt verspreid. Andersom zouden de b.o.’s ook de CL/het DB kunnen
voeden door ook de informatie, die zij bezitten, door te sturen, c.q. te verspreiden of misschien
beter uitwisselingsbijeenkomsten organiseren. Volgens hem is dit informatiedragerschap de belangrijkste functie van de CL, ook door de deelname van politie en stadsdeelkantoor.
Dhr. De Valk en dhr. Van den Muijsenberg benadrukken dat de invloed op het gemeentelijk beleid beperkt is en dat de invloed van bewoners daarop groter zou moeten worden. Als voorbeelden worden genoemd de Wijkvisie Groen en de besteding van de WMO-gelden en van het geld
dat de welzijnsorganisatie ter beschikking staat voor haar activiteiten. Er worden a.g.v. de Wijkvisie veranderingen aangebracht in de openbare structuur waar bewoners het niet altijd mee eens
zijn en er is weinig zicht op aan wie de gelden voor welzijn en zorg besteed worden.
Mw. Van Steenis benadrukt dat in de ambtelijke planning veranderingen gaande zijn en dat er
ook nog meer veranderingen moeten komen, die meer ruimte geven aan invloed van bewoners,
maar dat bewoners en bewonersorganisatie ook vooral zelf een proactieve rol op zich kunnen
nemen door goed voorbereid tijdig het initiatief te nemen om aan de voorkant van de planning
met, in dit geval, de welzijnsorganisatie om tafel te gaan zitten voordat alle plannen door hen al
vastgesteld worden i.o.m stadsdeelkantoor en andere partijen.
Dhr. Van Gelderen benadrukt dat in de Uitvoeringsoverleggen de b.o.’s de welzijnsorganisatie
ook kunnen voeden. De welzijnsorganisatie baseert haar plannen op hetgeen in dat overleg naar
voren gebracht wordt. Maar wie, vraagt de voorzitter, heeft overzicht over wat in meerdere
wijken speelt? De CL zou kunnen verbinden wat in individuele wijken speelt en heeft ingangen
die wijken soms niet hebben.
De voorzitter is ook nieuwsgierig naar waarom de drie meest gekozen thema’s voor de aanwezigen absolute prioriteit hebben. Volgens mw. Van den Hoek heeft dat te maken met het feit dat
velen denken niet veel te zeggen te hebben bij beheer en inrichting van de openbare ruimte. Vaak
gaat het om plannen waar binnen 4 weken op moeten worden gereageerd.
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Mw. Van Steenis hoort de vraag steeds terugkomen ook in andere wijken: Hoe als bewoners aan
de voorkant van het traject meer invloed te krijgen? Zij noemt het voorbeeld van het Mecklenburgplein. Bewoners hebben daar aan de voorkant van het traject mee kunnen denken. Deze good
practice komt de wijk niet uit, wordt niet gedeeld met andere wijken. Die bewoners zouden kunnen worden uitgenodigd bij een CL-vergadering om te vertellen hoe ze het hebben aangepakt om
daarna wellicht ook te kunnen komen tot vaste procedureafspraken met de gemeente of het stadsdeelkantoor, die voor meerdere wijken gelden.
Kleinschalige initiatieven zijn niet zozeer het probleem, volgens mw. Van den Hoek, het gaat om
invloed op plannen voor grootschalige herstructurering. Anderen beamen dat het de bedoeling is
dat bewoners participeren terwijl het stramien van de gemeente niet verandert.
Dhr. Hofker heeft in het inspraaktraject rond de Noordwestelijke Hoofdroute ervaren dat ambtenaren heel goed luisterden naar bewoners en hen goed van informatie voorzagen. Het college
moet z.i. de ambtenaren aangeven hoe zij met bewoners moeten samenwerken. Het moet niet
afhankelijk zijn van de betreffende ambtenaar.
Bewoners kunnen ook altijd proberen hun punt op de agenda te krijgen van een commissie- of
raadsvergadering, benadrukt dhr. Van der Helm. De commissieplanning is openbaar en een half
jaar van tevoren bekend. Ook bij politieke partijen kunnen zaken geagendeerd worden evenals bij
de raadsfracties. En, adviseert hij, houd het niet bij agenderen maar houdt zaken ook warm.
Mw. Van Steenis stelt voor dat zij een opzetje maakt met concrete voorbeelden van activiteiten
en dat ze die zal presenteren in een volgende CLvergadering. Daarnaast oppert zij dat dan ook
besloten kan worden of de platformfunctie van de CL nog even blijft liggen.
Het volgende punt is de communicatie.
Drie vormen worden onderscheiden:
1. Tussen b.o.’s onderling en met de CL
2. Over wijkoverstijgende zaken richting bewoners
3. Tussen de CL en de gemeentelijke politiek/ het ambtelijk apparaat.
Zijn er op dit gebied zaken die we missen, die beter moeten?
Mw. Olvers mist een overzicht van welke informatie zich waar bevindt. Volgens andere aanwezigen biedt de website van de CL dat overzicht, namelijk alle projecten die in de verschillende
wijken lopen en links naar de aangesloten b.o.’s.
De mogelijkheden van een Google doc. worden genoemd en lidmaatschap van Nextdoor.nl. Mw.
Van Steenis meent dat het zinvol kan zijn ideeen uit te wisselen over het gebruik van deze media
en de resultaten ervan.
3. Samenvatting uitwerking Meerjarenplan CL
Doel en verloop van de avond worden samengevat en de vraag wordt gesteld:
Worden er thema’s gemist in het Meerjarenplan?
Dhr. De Valk mist de vluchtelingen en arbeidsmigranten bij de kwetsbare bewoners.
Sommigen missen het onderwerp veiligheid. Er zijn wijken waar veel bewoners zich onveilig
voelen.
Mw. Olvers pleit ervoor behoud en hergebruik van oude leegstaande gebouwen op te nemen.
Deze aanvullingen kunnen, aldus dhr. Van Gelderen, wel in het uitvoeringsplan opgenomen maar
niet alsnog in het Meerjarenplan.
Mw. Hamouchi en mw. Van Steenis zullen n.a.v. de thema’s vanavond met voorstellen komen.
De voorzitter stelt wel voor dat ieder, die een idee kan en wil uitwerken, het formulier voor
concrete activiteiten nog invult of het idee op andere wijze uitwerkt en het aan de CL stuurt. De
concrete activiteiten kunnen betrekking hebben op de adviesfunctie van de CL en op de
platformfunctie.
Hij dankt de beide dames voor hun bijdrage en zal met hen een afspraak maken over het vervolg.
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4. Vaststellen concept-verslag van 4 oktober 2016
Pag. 2: aanvulling bij: ’Over de leegstaande schoolgebouwen in Loosduinen’: dhr. De Valk
vraagt nadrukkelijk om het gebouw niet te slopen.
Pag. 2: in laatste alinea: ‘dat gemeentelijke medewerkers geen budget hebben om uit te voeren
wat ze willen doen’ vervangt ‘dat de gemeentemedewerkers niet over de brug komen’.
Pag.5: 1e alinea,laatste zin: ‘er wordt uit auto’s gestolen’ i.p.v. ‘er worden auto’s gestolen’.
Pag.5: rondvraag: b.o. Houtwijk viert haar 35-jarig bestaan op 26 november en niet op 26 oktober. Plus een aanvulling: de wichelroede is een instrument, dat in handen van de juiste persoon
met de juiste gave, ons allemaal kan leiden naar rijkdom, zoals water, edelstenen of goud. De
Houtwijkse Zilveren Wichelroede heeft een soortgelijk doel ( in overdrachtelijke zin), en dat is
ons te leiden naar verbondenheid met onze buren. Dus alleen mensen met die gave verdienen
deze wichelroede.
Pag. 5: actie 1: het tweede deel vervalt.
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Vaststellen vergaderdata CL/WB/ROV
Een voorstel is aan ieder toegestuurd. Het voorstel wordt aangenomen behoudens de data die in
meivakantie lijken te vallen. Hiernaar wordt nog gekeken.
6. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
WB:
- De gebiedsscan Wonen en Zorg is aan de orde geweest. Het percentage ouderen in het
stadsdeel is hoog. Wat kunnen de b.o.’s doen en wat doen andere partijen?
- Vitaliteit in je wijkbestuur was het andere onderwerp. Veel ondersteuningsmogelijkhe- den via
PEP passeerden de revue. PEP gaat een 0-meting verrichten m.b.t. het functione-ren van de
verschillende besturen en daarna zal aandacht besteed worden, in een avond te organiseren
door PEP, aan de vraag: hoe het functioneren te verbeteren, hoe het bestuur te verjongen, hoe
het uit te breiden met meer leden?
Dhr. Van den Muijsenberg stelt voor dhr. Chung van PEP een keer in de CL uit te nodigen om
daar zijn verhaal ook te vertellen.
ROV:
- De ParnassiaGroep heeft de plannen om te gaan bouwen gepresenteerd. Een aantal paviljoens
wordt gesloopt en men wil op die plekken reguliere woningbouw realiseren. Veel bewoners
waren aanwezig. In het derde kwartaal van 2017 komt dhr. De Wilde terug met concretere
uitkomsten.
7. Openbaar vervoer/fietsersbond
De voorzitter heeft een vraag gestuurd aan de bestuursadviseur van wethouder De Bruijn over de
berichten dat het vrijliggend fietspad op de Mient opgeheven gaat worden. Dit pad is van belang
voor bewoners van het stadsdeel als route naar het stadscentrum en als route voor scholieren.
Het antwoord luidde dat het geruchten zijn, er nog niets is besloten en dat een werkgroep onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.
De wethouder komt over anderhalve week bij het DB.
8. Mededelingen stadsdeelkantoor
M.b.v. de koffiekar is er met veel bewoners contact geweest. Ieder die een idee gegeven heeft of
een vraag gesteld, zal persoonlijk een reactie krijgen. Een aantal thema’s wordt vaak genoemd: de
kwaliteit van de openbare ruimte, mishandeling van ouderen door kinderen (Kraayenstein), zorgen over mensen met psychiatrische achtergrond (Bohemen), gevoelens van onveiligheid en twijfels of er goed genoeg voor ouderen wordt gezorgd.
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De resultaten zullen op wijkniveau worden gepresenteerd en er zal een verbinding worden gelegd
met de uitvoeringsplannen.
Mw. Van den Hoek wenst dat het stadsdeelkantoor de b.o.’s betrekt bij de voorbereiding daarvan.
Mededelingen politie
Dhr. Van den Broek geeft weer aan graag te horen wat de CL voor informatie van de politie wil.
Woninginbraken zijn dit jaar met 23% gedaald. Er zijn aanwijzingen dat dit reële cijfers zijn.
Over het algemeen gaan de criminaliteitscijfers naar beneden.
In de Loosduinse Krant heeft de politie zich gepresenteerd, alsook op Facebook, Twitter en Instagram. Deze media zullen ook gebruikt worden bij Oud en Nieuw.
Oud en Nieuw:
- Er geen aanleiding voor meer politie-inzet dan vorig jaar. De inzet blijft derhalve dezelfde.
- Jeugd en jongeren helpen mee t.b.v. veiligheid. Zij geven bijvoorbeeld ook zelf voorlichting.
- Vuur in vuurkorven mag alleen gemaakt worden door bewoners die vooraf daarover een
convenant hebben afgesloten met de gemeente. Mw. Olvers dringt aan om deze informatie
actief onder bewoners te verspreiden. Dhr. Benthem verzoekt haar daarop het contact te
leggen tussen bewoners en medewerkers Sdk.
- Loosduinen heeft dankzij het stadsdeelbestuur een eigen zgn. knijpwagen.
9. Rondvraag
- Mw. Weijs spreekt haar waardering uit voor de bewoners van Kom Loosduinen, die een BPT
team ( Buurt Preventie Team) van de grond hebben gekregen.
- Dhr. Rotteveel vindt zijn deelname aan deze vergadering een interessante ervaring.
- Mw. Van den Hoek: er staat nu een verlicht bord bij de Abdijkerk, de eerste stap in een
programma rond de geschiedenis van de kerk, van Loosduinen en van Den Haag. In mei zal er
een toneelstuk over Margaretha van Henneberg worden opgevoerd.
- Meerdere b.o.’s melden dat er door het stadsdeelkantoor niet veel ruchtbaarheid is gegeven
aan de ronde door het stadsdeel met de koffiekar.
- De viering van het 35-jarig bestaan van b.o. Houtwijk werd druk bezocht en was een groot
succes.
- In Bokkefort lopen dronken mensen. Kinderen voelen zich onveilig.
- Wethouder Baldewsingh opent op 17 december het nieuwe voorplein van Loosduinse Hof om
17.00 uur.
- 12 januari zal de nieuwjaarsreceptie zijn in Brasserie Ock. Uitnodiging volgt.
10. Sluiting
‘2016 was een bruisend jaar; er stond veel op het programma. Tijdens de viering van het 35-jarig
bestaan van b.o. Houtwijk was er contact met wethouders en raadsleden en kon worden vastgesteld dat de contacten goed zijn.’ Met deze woorden en met de oproep elkaar in 2017 te ondersteunen sluit de voorzitter de vergadering en nodigt hij allen uit voor een drankje na de vergadering om een toast op 2017 uit te brengen.

Acties:
- Mw. Van Steenis maakt een opzetje met concrete voorbeelden van activiteiten en ze zal deze
presenteren in een volgende CL vergadering. Daarnaast oppert zij dat dan ook besloten kan
worden of de platformfunctie van de CL nog even moet blijven liggen.
- De voorzitter stelt wel voor dat ieder, die een idee kan en wil uitwerken, het formulier voor
concrete activiteiten nog invult of het idee op andere wijze uitwerkt en het aan de CL stuurt.
De concrete activiteiten kunnen betrekking hebben op de adviesfunctie van de CL en op de
platformfunctie.
- Mw. Hamouchi en mw. Van Steenis gaan met het DB in overleg over de uitkomsten van deze
avond.
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