
 

Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen, dinsdag 

16 mei 2017, trouwzaal Stadsdeelkantoor Loosduinen 

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

(Notenbuurt), dhr. W. Louwerens (winkelcentra Loosduinen), dhr. R. Meesters 

(Houtwijk ), dhr. W. Bianchi (Fietsers-bond), dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. 

H. van den Muijsenberg (Bohemen Waldeck Kijkduin/ WB), dhr. J. Hofker (Bohemen 

Waldeck  Kijkduin), mw. T. Zee en mw. M. van den Hoek (Kraayenstein), dhr. H. de 

Valk (Nieuw-Waldeck), dhr. R. van den Broek (Politie Den Haag), mw. R. Heuseveldt 

(teammanager Stadsdeelkantoor),  dhr. C. van der Helm (Groep Van der Helm),                        

mw. M. van der Heijden (notulist) 

Afwezig dhr. W. van Elst (ROV), dhr. H. van Gelderen (WB), dhr. S. Develing (Kom 

Loosduinen,  mw. L. Westerduin (Houtwijk) , dhr. M. Rogier (CDA) 

 Gasten dhr. R. Koolstra en J. Hirs, molenaars                                                                                                                                                     

                        mw. S. Bruines, wethouder  

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering, heet allen van harte welkom en doet enkele mededelingen:                                                                                                                                                  

- De managementassistente, mw. Lautenslager, heeft een andere baan binnen de gemeente. Er 

wordt een opvolger voor haar gezocht. Er is nu een tijdelijk medewerker Jolanda Korving. 

- Het toneelstuk over Margaretha van Henneberg is zeer aan te bevelen en is een succes. 

- Dhr. Van Elst ligt in het ziekenhuis. Nadere informatie bij de voorzitter. 

Agendapunt 3 wordt naar voren gehaald en daarmee is de agenda vastgesteld. 

 

2. Ontwikkelingen Molen de Korenaer 

Zes en een half jaar geleden zijn dhr. Koolstra en Hirs molenaar geworden en hebben op een molen 

in Schiedam gewerkt tot ze twee en half jaar geleden molenaar werden in Loosduinen. Zij hebben 

daarbij de voorwaarden gesteld, dat de molen veilig zou worden voor vrijwilligers en bezoekers en 

dat ze zouden kunnen malen. De gemeente heeft er hard aan gewerkt om deze voorwaarden te 

realiseren. 

Een van de doelen van de gemeente is jongeren meer informatie te geven over het ontstaan en het 

doel van molens. De molenaars zouden daarom graag schoolklassen ontvangen in de molen en met 

de leerlingen malen en beneden in de schuur pannenkoeken bakken. Eerst moeten echter de molen 

en de schuur geïsoleerd worden. Het stadsdeel- kantoor stelt hiervoor geld beschikbaar en 

leerlingen van het ROC voeren dit uit.  

Het zogenaamde windrecht voor deze molen is vervallen waardoor niet meer met de molen 

rekening hoefde te worden gehouden bij beplanting en bebouwing. Het gevolg is dat er nu hoge 

bebouwing vlakbij staat evenals hoge bomen en dat de molen niet bij iedere wind kan malen. De 

molen staat in principe op een goede locatie, maar vangt weinig wind. 

De provincie heeft de vijf molens met de slechtste windomstandigheden geselecteerd en subsidie 

beschikbaar gesteld om een plan te ontwikkelen hoe die omstandigheden te verbeteren, hoe 

bijvoorbeeld de komende 20/30 jaar om te gaan met de bomen, die om de molen staan. Nog 

onduidelijk is of de provincie ook financiële steun geeft bij de uitvoering van de plannen. 

Aan de CL wordt door de molenaars hulp gevraagd om ook bij de gemeente steun te krijgen voor 

een dergelijk plan. De gemeente heeft al het beleid om de biotoop van de molen, zoals deze nu is, 

niet te laten verslechteren. Een aantal moerascipressen is bijvoorbeeld naar Madestein verhuisd, 

omdat deze te groot zullen worden voor de molenlocatie. Door de bomen is de molen in de zomer 

ook weinig zichtbaar. Doel is ook de molen in alle seizoenen meer zichtbaar te maken. 

 



Twee en een half jaar geleden is er op initiatief van het Erfgoedhuis ( Provincie) een bijeenkomst 

geweest over de molenbiotoop waar ook bewoners aanwezig waren. Met de inbreng van toen is het 

plan uitgewerkt en zal in juni tijdens een nieuwe bijeenkomst worden gepresenteerd. Meer 

informatie bij het Erfgoedhuis. 

 

Meer reuring in en rond de molen is waar de molenaars naar streven. Er zijn plannen voor het 

oprichten van een stichting of voor een samenwerking met het museum t.b.v. de continuïteit. Nu 

zijn plannen en activiteiten nog teveel afhankelijk van de inzet van deze molenaars. Ook zullen 

meer vrijwilligers aangetrokken moeten worden. Er is behoefte aan mensen, die taken van de 

molenaars kunnen overnemen, zoals rondleidingen geven of een brochure maken. 

Op de website van de molen kunnen al afspraken gemaakt worden voor rondleidingen, ook voor de 

scholen.  Als nodig zal er meer publiciteit gegeven worden, maar niet voordat de molen klaar is 

voor ontvangst en de molenaars voldoende maalervaring hebben opgedaan met deze molen. De 

molen draait en is open voor publiek op donderdag en zaterdag. 

Er wordt meel verkocht uit Schiedam en het aantal thuisbakkers in het stadsdeel is gestegen.  

 

De voorzitter dankt de molenaars voor hun uitleg en hun inzet voor de molen. Hij geeft aan dat er 

in principe veel steun is voor ontwikkelingen rond de molen, maar dat bericht van de molenaars 

over het plan van de provincie wordt afgewacht, voordat de CL zich erover zal uitspreken naar de 

gemeente. 

Wel noemt de voorzitter het Cultuuranker, een initiatief vanuit de bibliotheek, waar de CL deel van 

uitmaakt. Het Cultuuranker wil een onderzoek starten naar mogelijkheden om  het Loosduins 

Museum uit te breiden. In dat kader zou ook steun voor de molen gegenereerd kunnen worden. 

 

3. Verslag CL 21 maart 2017 

- Aanvulling: dhr. M. Delneij was te gast. Hij is coördinator BPT Houtwijk. 

- Punt 2: mw. Olvers mist in het verslag over het gesprek over de WMO de vragen, die ze heeft 

gesteld over het ontbreken van spoedprocedures voor het aanvragen van huishoudelijke hulp 

bijvoorbeeld in het geval van vertrek uit het ziekenhuis en de vragen over wat te doen als hulp 

is ingezet en later alsnog geen indicatie wordt afgegeven. Er moet h.i. iets geregeld worden op 

deze punten. 

- Bij punt 7 vervalt de zin bij het een na laatste streepje. 

- Bij punt 8 is ook besproken dat er een plan is van bewoners en ondernemers t.b.v. de komst van 

nieuwe Pokémonbezoekers. 

- Bij punt 10 vervangt ‘dhr. Meesters’’dhr Meester’.         

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.   

Naar aanleiding van de eerste zin op pagina 4: veel bewoners zijn enthousiast over de 

herinrichtingsplannen voor de Dalen in Kraayenstein. Er volgt nog een eindpresentatie. Mw. Van 

den Hoek wil graag inspreken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in de hoop dat ook 3 

miljoen beschikbaar komt voor de andere kant van de wijk. De voorzitter zal namens de 

Commissie inspreken. 

4. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen 

WB: 

- Dhr. Massing heeft gesproken over duurzaamheidssubsidies. 

- Er is nu eindelijk een scan over het functioneren van Buurthuizen van de Toekomst. 

- Mw. Ipek heeft gesproken over de Mantelkring, die tot doel heeft contact tussen en steun en 

ontspanning voor mantelzorgers te verzorgen. Zij zou graag op een bewonersvergadering 

vertellen over het project of in de bewonerskrant.                                                  

ROV:                                                                                                                                                 Er 

wordt gewerkt aan een voortgangslijst: per wijk worden alle lopende herinrichtings-, 

ontwikkelings- en bouwprojecten/plannen geïnventariseerd en steeds geactualiseerd. Wederom 

wordt gevraagd of de wijkorganisatie een stukje tekst kan aanleveren bijhorend bij het bouwproject 

(voortgangsverslag). 



5. Openbaar vervoer/fietsersbond 

- Bij de herinrichting Mient/ Appelstraat zijn Bewonersorganisatie Notenbuurt en CL nu ook 

betrokken, evenals bij de klankbordgroep herinrichting Alberdastraat. 

- Er komen fietspaden langs de Dedemsvaartweg, vergelijkbaar met die langs de Groen van 

Prinstererlaan. 

- Morgen is er weer een Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) – overleg. 

- Er is contact met de HTM over fietsstalfaciliteiten bij de eindpunten en de haltes van lijn 2 en 

3. Er staan te weinig nietjes. Klachten kunnen bij dhr. Bianchi worden gemeld. 

- De gemeente Den Haag is niet blij met de verdeling van gelden tussen Rotterdam en Den Haag 

door MRDH. Wethouder De Bruin heeft in een overleg met de bewoners-organisatie van BWK 

aangegeven dat bussen blijven rijden zoals nu. 

- Er komt een lightrailverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland en sommige Haagse 

partijen wensen ook een dergelijke verbinding van HvH naar Den Haag. 

 

6. Ontwikkelingen ondernemers 

- De nieuwe invulling voor Kijkduin-Bad zal een andere keer uitgebreid aan bod komen. 

- Dhr. Louwerens is benieuwd naar het verloop van de zondagopening van het winkel-centrum 

Loosduinse Hoofdstraat op de eerste zondag van de maand. Het plan is om per zondag een 

thema te introduceren. Volgens de winkelmanager was de eerste keer een succes. Niet alle 

winkels waren open. Er was een vrijmarkt voor Loosduiners. 

- Volgens dhr. Louwerens is er een ‘revolutie’ gaande in de detailhandel. Het gaat bij het 

winkelen steeds meer om de beleving. De detailhandel maar ook de grotere  

warenhuizen reageren vaak te laat op de ontwikkelingen. 

 

7. Mededelingen Stadsdeel 

- Kritiek en ideeën voor het herinrichtingsplan voor de Dalen in Kraayenstein kunnen ook per 

app doorgegeven worden. 

- Het stadsdeelteam heeft zich in de Loosduinse Krant voorgesteld en de koffiekar- ronde 

geïntroduceerd. 

- Tijdens die ronde zijn er veel gesprekken gevoerd met bewoners over wat het team zoal doet en 

kan betekenen en wat bewoners kunnen doen en betekenen. 

Dhr. De Valk vraagt mw. Heuseveldt om meer afstemming met de bewonersorgani- saties over 

de koffiekarrondes. De b.o. had zelf ook plannen een ronde te maken. 

Mw. Heuseveldt staat open voor overleg erover. Dit keer was de ronde bedoeld om bewoners 

met het team kennis te laten maken. 

- Er is een folder, waarin voorbeelden van participatie in het stadsdeel worden gegeven, 

meegestuurd met de Loosduinse Krant. 

- Ergernis nr. 1 van bewoners is de hondenpoep. 

Er is een actie geweest om op plekken met veel poep de achtergelaten poep duidelijk zichtbaar 

te markeren en op die plekken extra te handhaven. 

Opgemerkt wordt dat door plaatsing van ORAC’s hondenpoepbakken niet moeten ver-dwijnen 

want hondenbezitters gebruiken de ORAC niet en gooien de poepzakjes op straat.                                                                                                      

     Mededelingen politie 

- Er was een goede samenwerking met andere diensten rond het Turks referendum. 

- Elke week wordt op de facebookpagina een bericht geplaatst over acties van de politie en over 

kwesties waarover de politie meer informatie nodig heeft. 

- Een keer per maand is er een presentatie aan BITs en app-groepen. 

- Het aantal inbraken is gedaald naar ongeveer 15 per maand. Blijf alert! 

- Criminaliteit via internet is wel enigszins gestegen. 

- De Notenbuurt is een aandachtsgebied voor de politie. Er zijn relatief veel incidenten. 

Bewoners willen graag dat de situatie verbetert. 

 



8. Stadsdeelwethouder mw. Bruines                                                                                                            

Mw. Bruines is blij met de uitnodiging en wil graag vaker komen. Ze is nu 3 maanden wethouder. 

Tijdens haar studie geografie in Amsterdam is zij politiek actief geworden voor D66. Na vele 

politieke functies is ze uiteindelijk wethouder geworden viereneenhalf jaar geleden in 

Leidschendam-Voorburg. Ze had daar vergelijkbare portefeuilles als mw. Van Engelshoven: 

economie, jeugdzaken en onderwijs. 

Ze wil graag zorgvuldige besluitvorming in de gemeenteraad bevorderen, goed contact met 

bewonersorganisaties ( b.o.’s) onderhouden , meedenken en signalen meenemen naar de 

vakwethouders. 

De voorzitter licht de werkwijze van de CL en van de zes b.o.’s toe. B.o.’s krijgen informatie van 

bewoners en brengen deze in in de CL.  Het DB van de CL nodigt regelmatig mensen uit die 

informatie inbrengen over ontwikkelingen, die het stadsdeel betreffen. Deze informatie speelt zij 

op haar beurt door aan de b.o.’s.  

Hij brengt vervolgens naar voren dat de CL regelmatig achterstand heeft in informatie. Om beleid 

van de gemeente te kunnen ondersteunen en om te kunnen adviseren, heeft de CL informatie 

nodig, om te beginnen informatie, dat er een onderwerp, een ontwikkeling gaande of alleen nog 

maar een idee of een gerucht is waarover zij kan meedenken, adviseren.  Het gaat om grote 

projecten in het stadsdeel, die van groot belang zijn voor haar inwoners en waar de CL op positieve 

wijze over wil meedenken. Haar leden echter zijn vrijwilligers en hebben minder toegang tot 

informatie en minder tijd om die toegang te verwerven. 

Er volgen voorbeelden van ontwikkelingen waar men niet van op de hoogte was. 

De wethouder vraagt zich daarop af hoe dat dan te doen, de CL goed informeren, en hoe het 

vroeger ging. Vroeger, zeggen de aanwezigen, waren de lijnen korter, waren er minder 

ontwikkelingen tegelijk en bovendien is het aantal gemeentemedewerkers gegroeid en zijn er veel 

wisselingen geweest. 

De voorzitter realiseert zich dat om die laatste reden de CL zich misschien opnieuw/meer onder de 

aandacht moet brengen, moet kennismaken met de diverse medewerkers. 

Mw. Bruines ziet de CL als een ingang voor de gemeente en zij zal informatie doorspelen of de 

juiste mensen op de hoogte brengen. 

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen: 

- Het fietspad langs de kust verdient een voetpad ernaast en banken hier en daar. Kan de 

gemeente hierin iets betekenen richting provincie? 

- Op de vraag aan mw. Bruines hoe zij tegenover cultuur staat en of bewoners of organisaties 

haar kunnen uitnodigen voor speciale culturele gebeurtenissen antwoordt zij dat dat zeker het 

geval is maar dat ze niet altijd zal kunnen komen. 

De voorzitter vraagt haar om evt. op 27 juni het symposium te openen. 

 

9. Rondvraag 

- Op 6 juli wordt de Voorjaarsnota inclusief financiële paragraaf besproken in de gemeenteraad 

(RIS nr. 296820). Dhr. Van der Helm pleit voor meer dan één inspreker, ook om naar voren te 

brengen dat nu voor herinrichting van het andere deel van Kraayenstein ingesproken wordt 

maar dat ook Houtwijk en Nieuw-Waldeck achter- stand hebben in het onderhoud van de 

buitenruimte. Dhr. De Valk bevestigt dat  Nieuw-Waldeck door de gemeente als een kantelwijk 

wordt gezien en dat herinrich-ting van de openbare ruimte zou bij kunnen dragen aan het 

kantelen naar de goede kant. Mw. Weijs vraagt tevens aandacht voor  verbetering van het 

winkelcentrum Loosduinen om het ook aantrekkelijk te maken voor bewoners van Vroondaal. 

Afgesproken wordt dat Dhr. Wijsman op 6 juli een algemeen verhaal houdt en dat daarna 

bewoners van Kraayenstein inspreken. 

- Bestuursleden van BWK hebben vorige week een gesprek gehad met wethouder Wijsmuller 

over de plannen voor het schoolgebouw aan de Narcislaan, het Wings-terrein, de Loosduinse 

driehoek en de Bethelkerk. De procedures m.b.t. de Narcislaan zijn onduidelijk. Op het 

Wingsterrein komen woningen maar waar moeten al die inwoners sporten? Voorgesteld wordt 

dat de CL hierover een brief schrijft aan wethouder Baldewsingh. 



- B.o. Houtwijk is met een grote Amerikaanse bus door de wijk gegaan om vragen op te halen. 

Er waren weinig klachten behalve over het bijplaatsen van afval bij ORAC’s bij AH ter hoogte 

van Bokkefort. 

- Een bestuurslid van Houtwijk is bezig met een visie voor de openbare ruimte. Hij wordt daarbij 

geholpen door dhr. Appeldoorn van het stadsdeelkantoor. 

- Een aanwezige bewoner vertelt over een initiatief om bij terreinen waar veel honden worden 

uitgelaten bordjes te plaatsen met de tekst: wist u dat 80% van de eigenaren zelf de hondenpoep 

opruimt? 

- Er is een initiatief tot samenwerking tussen o.a. Ockenburg, de golfbaan en de Uithof om de 

Kijkduinse recreatiezone te promoten. 

- Dhr. Sikking uit Nieuw-Waldeck vertelt over de werkgroep rond de Waanzinnige Waldecktuin. 

Er ligt nu een tekening van de gemeente die niet overeenkomt met de ideeën van de bewoners. 

De werkgroep is er druk mee. 

- Per juni stappen drie bestuursleden van b.o.Kom Loosduinen op en het bestuur is derhalve op 

zoek naar nieuwe leden. 

- Mw. Olvers stelt voor een keer alle corporaties en Woonnet uit te nodigen. Er zijn veel 

problemen o.a. op het gebied van onderhoud. Doel is tot een betere samenwerking te komen. 

Dit voorstel zal in het DB worden besproken, aldus de voorzitter. 

- Op 11 juni is er een feestje bij de werkgroep Bethel Blijft. (?) 

 

10. Sluiting 

Met dank aan allen sluit de voorzitter deze lange vergadering. 


