Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
dinsdag 10 oktober 2017 in de trouwzaal van
Stadsdeelkantoor Loosduinen
Aanwezig

dhr. P. Wijsman (voorzitter), mw. I. Weijs (Kom Loosduinen/ROV),
dhr. R. Meesters (Houtwijk ), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond), dhr. B. Bakker
(Kom Loosduinen), dhr. H. van den Muijsenberg (Bohemen Waldeck
Kijkduin/ WB), mw. T. Zee en mw. M. van den Hoek (Kraayenstein), dhr. R.
van den Broek (Politie Den Haag), dhr. C. van der Helm (Groep Van der
Helm), dhr. H. Benthem (stadsdeelkantoor Loosduinen), mevr. L. GordijnWesterduin (Houtwijk), dhr. T. Zaat (Kom Loosduinen), dhr. H. van Gelderen
(CL/WB), mevr. C. v.d Kruit (Nieuw Waldeck) dhr. W. van Elst (CL/ROV),
dhr. M. Rogier (CDA), mw. M. Groeneboer (notulist)

Afwezig

Dhr. W. Louwerens (winkelcentra Loosduinen), dhr. H. de Valk (NieuwWaldeck), mevr. N. Olvers (Notenbuurt)

Gast

Dhr. B. van der Valk (Zandmotor, Deltares)

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en doet enkele mededelingen:
- Wethouder De Bruijn heeft helaas afgezegd voor de vergadering.
- Bestuurswisseling bij Kom Loosduinen, de voorzitter heet de heer T. Zaat, a.i. voorzitter
welkom. De heer Zaat zal officieel worden voorgedragen aan wethouder Baldewsingh
door de voorzitter van de CL.
- Mieke Groeneboer is de nieuwe secretarieel ondersteuner. Zij zal voortaan de
vergaderingen notuleren. Dank aan mevrouw Van der Heijden voor alle bewezen diensten.
- Mevr. Weijs treedt terug van bestuur Kom Loosduinen. Zij is geen lid meer van CL en
ook niet meer van Dagelijks Bestuur (DB). Vanavond is zij nog aanwezig, na de
bestuursverkiezing op 23 november bij de Kom Loosduinen zal verder worden bekeken
wie haar gaat vervangen. Mevr. Weijs is ook secretaris bij DB.
- 28 november laatste vergadering CL in de trouwzaal van het stadsdeelkantoor. Vanaf
2018 zullen de vergaderingen van de CL in de Abdijkerk plaatsvinden. Bij de vergadering
van 28 november zal dhr. Benthem meer informatie over de verhuizing van het
stadsdeelkantoor geven.
- Kraaijenstein 1 (de Dalen), extra geld beschikbaar, er zijn leuke suggesties voor
opknappen van de wijk. Ook voor Kraaijenstein 2 (de Brinken) is extra geld beschikbaar
gekomen.
- Voor de vergadering van 28 november is wethouder Revis uitgenodigd. Ook mevrouw
Cammelbeeck, projectleider, is uitgenodigd om de plannen van Kraayenstein 1 (De Dalen)
toe te lichten. Er is oppositie, belangrijk is goede communicatie naar bewoners.
- 30 september was “Geluid van Loosduinen”, evenement was groot succes. Stand van
Historisch Loosduinen is goed bezocht, veel mensen hebben getekend vóór het plan van
het paviljoenrestaurant bij de molen.
- Evenement “Loosduinen gaat los” van 8 tot en met 12 november. Informatie volgt nog.
Eindbijeenkomst op 12 november bij de Internationale School.
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Bewonersbrieven worden voortaan digitaal naar DB gestuurd, voor verspreiding onder
bewonersorganisaties.
Bijeenkomstenlijst CL staat op website van CL, daar staat ook wie er naar de
verschillende bijeenkomsten gaat. Niet altijd wordt een uitnodiging naar CL gestuurd.
Communicatie over uitnodigingen is echter belangrijk.

2. Verslag CL 16 mei 2017
Verslag wordt goedgekeurd met één opmerking: Ockenburgh met gh. Met dank aan notulist,
mevrouw Van der Heijden.
3. Zandmotor
De heer van der Valk (werkzaam bij Deltares) geeft een presentatie over de Zandmotor.
(digitaal gaat presentatie hierbij)
Enkele belangrijke punten:
- Verschil in beheer van strand tussen Westland en Den Haag. Bij Westland groeien
verschillende soorten duin, bij Den Haag niets. Heeft te maken met het schoonhouden van
het strand. Bij Den Haag is recreatie belangrijk. Ook wordt er in Den Haag veel op het
strand gereden met voertuigen, is slecht voor natuurontwikkeling.
- Nieuw is een app, voorspelbaarheid zwemveiligheid.
- www.dezandmotor.nl geeft veel informatie.
Na de presentatie waren er enkele vragen:
- Dhr. Van den Broek, deze app is heel interessant, ook bruikbaar voor politie, wanneer is
de app beschikbaar? Dhr. Van der Valk zal hem informatie toesturen.
- Bij volgende CL vragen aan wethouder Revis waarom Den Haag het strand zo schoon wil
houden dat er geen duinen kunnen groeien. Tevens vragen of er borden kunnen worden
geplaatst met info over de app, is voor zwemveiligheid belangrijk. Dhr. Van der Valk
oppert een lichtkrant met actuele informatie, de informatie kan op afstand worden
aangepast.
- Dhr. Rooseboom: bij strandtenten ligt riolering, steeds dieper door zandverstuivingen, hoe
kun je daarbij komen zonder te graven en duin kapot te maken? Hr. Van der Valk geeft
aan dat boren een oplossing is, beter dan graven.
Voorzitter dankt dhr. Van der Valk voor zijn presentatie en heet hem graag welkom voor een
volgende keer als er nieuws is over de zandmotor.
4. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen
WB: voornamelijk gesproken over subsidieverzoek 2018 van VÓÓR Welzijn. Op basis van
wijkprogramma’s 2017-2019 wordt offerte gemaakt. Het is een dynamisch document, kan nog
over worden gesproken, niets staat vast, bij actuele ontwikkelingen kan er nog beroep op
worden gedaan. Dhr. Benthem vult aan dat ook vanuit het stadsdeelkantoor gestuurd kan
worden als er vanuit de wijken belangrijke punten naar voren worden gebracht.Volgende
vergadering WB onderwerp Haagsche Kracht.
ROV: voortgangslijsten zijn bijgewerkt. Mw. Besseling heeft presentatie over
paviljoenrestaurant, bij de Loosduinse molen, gegeven.
5. Vergaderdata Commissie 2018 vaststellen
Data zijn vastgesteld. Vergaderlocatie met ingang van maart 2018 is Abdijkerk. Bij
afwezigheid graag voor vervanging zorgen.
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6. Mededelingen
Stadsdeel:
- Koffiekar nu door de wijk.
- Wijkprogramma’s worden individueel besproken met de wijkorganisaties, dank voor
reacties.
- 12 oktober, bijeenkomst in Koorenhuis Prinsengracht met wethouder Baldewsingh, alle
bewonersorganisaties zijn uitgenodigd.
- Verhuizing stadsdeelkantoor waarschijnlijk februari 2018, volgende CL meer informatie.
- Winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof in Waldeck is genomineerd voor schoonste
winkelcentrum van Nederland, staat bij de top 10.
Politie:
- Sav. Lohmanplein: alcoholverbod, overlast nu minder.
- Gebiedsscan: met Bits (Buurtinterventieteam) en Whatsapp-groepen gesproken, is veel
uitgekomen, politie gaat nu scan opmaken. Wijk dichter bij politie/politie dichter bij de
wijk.
- Hr. Meesters vraagt of politie kan kijken naar te koop aangeboden auto’s op straat, bijv.
bij de Beethovenlaan. Dit zal gaan gebeuren.
- Hr. Meesters geeft compliment over de wijkagenten die genomineerd zijn.
- Mw. Weijs: klopt het dat er in de zomerperiode meer woninginbraken waren? Politie: Dit
is inderdaad het geval geweest, er is veel gesurveilleerd en ook Bits hebben gekeken, veel
inbraken in Houtwijk, nu is aantal weer gedaald. Relatief veel inbraken in huizen waar
dagen ervoor een caravan of camper voor de deur stond.
- Dhr. Wijsman: wordt er altijd aangifte gedaan? Politie: aangiftebereidheid is niet gedaald.
Mensen zijn makkelijk met hun spullen, laten deze zichtbaar achter in de auto
bijvoorbeeld, er wordt bij diefstal uit de auto niet altijd aangifte gedaan. Men denkt dan
vaker: is mijn eigen schuld en vervangt de spullen weer. Bij woninginbraak wordt wel
altijd aangifte gedaan.
Fietsersbond:
- A. Schweitzerlaan: halte weer geopend.
- Bus 26 bij Hollands Spoor is nog moeilijk door werkzaamheden daar.
- F. Nightingalepark: fietspad weer geopend.
- Bij Escamplaan, bezig met duiker, deel weg is dicht.
- Zee-Zweth-route nu mee bezig, omleidingsroute, begin maart 2018 worden bruggen
vervangen.
- Kap. Meereboerweg is bijna klaar, fietspad geasfalteerd.
- Vinkenlaantje fietspad van klinkerweg naar asfalt.
- Fietsweek deze week begonnen.
- Frequentie buslijnen blijft hetzelfde, herinrichting Mient gaat door.
7. Rondvraag

Voorzitter:
- in juni symposium geweest, is een manifest van gemaakt. Presentatie bij
nieuwjaarsreceptie. Bloemlezing uit manifest al aan politieke partijen gestuurd, een paar
partijen hebben hiervoor een bedankje gestuurd. Hopelijk zien we er iets van terug in
programma’s van politieke partijen.
- Kijkduin Binnen, Internationale school is aan het bouwen, ook tegenover de school zal
worden gebouwd, het wordt drukker op dit punt. Met hulp van wegbeheerder logistiek
boekwerk gemaakt. Kavelverkoop Schapenatjesduin van start.
- Op 12 oktober najaarsbijeenkomst SBK, Kijkduinbad. Benieuwd naar wat er gaat
gebeuren. Rekening houden met feit dat alle werkzaamheden jaren gaan duren.
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Datum van nieuwjaarsreceptie CL wordt binnenkort bekend gemaakt. BWK heeft op 11
januari nieuwjaarsreceptie.
Dhr. Sikking van Waanzinnige Waldecktuin:
- eerste stappen zijn gezet, hobbykas geplaatst. Nu moet schop in de grond, eind van het
jaar meer.
Dhr. Van der Helm:
- in programma van de politieke partijen komt buitenruimte in Loosduinen terug.
Dhr. Rogier:
- in commissievergadering van 12 oktober staat Ontmoetingskerk op agenda, stand van
zaken vragen aan de wethouder.
Mw. van den Hoek:
- Heeft projectontwikkelaar zich teruggetrokken van plannen Ontmoetingskerk? Voorzitter:
CL heeft uitgebreid gesproken met projectontwikkelaar, naar voren gekomen dat
communicatie met bewoners niet goed/voldoende is geweest. Nog niet bekend wat er gaat
gebeuren.
Dhr. Zaat:
- Op kaart Loosduinen niet duidelijk wat de grenzen van wijk zijn. Op verschillende kaarten
worden verschillende grenzen aangehouden. Wat hoort bij Kraayenstein en wat bij Kom
Loosduinen. Hierover is gesprek bewonersorganisatie Kom Loosduinen met
bewonersorganisatie Kraayenstein.
Voorzitter: subsidie wordt toegekend op basis van aantal bewoners in een wijk. Graag CL
op de hoogte houden van resultaten gesprek.
Dhr. Van den Muijsenberg:
- Bethelkerk, stand van zaken nu wethouder heeft initiatief teruggenomen, in overleg nu 5
maanden de tijd om te kijken of er een sociaal maatschappelijke instelling is die interesse
heeft.
- Narcislaan: bodemprocedure nu bezig, nog geen uitspraak van.
Dhr. Meesters:
- parkeerprobleem Houtwijk-Oost, druk is 105%. Gemeente heeft nu mogelijkheid om
betaald parkeren door te voeren (eventueel zonder overleg). Klein gebied in Houtwijk
heeft groot parkeerprobleem, groot gebied heeft klein/geen parkeerprobleem.
Voorzitter: CL heeft brief van bewoner Houtwijk gekregen over parkeerprobleem.
Metingen nu zijn niet zuiver omdat er veel bouwactiviteiten zijn. Door deze
bouwactiviteiten meer parkeerdruk. Er staan ook bedrijfswagens in de wijk, bij betaald
parkeren verdwijnen deze omdat er geen bewonersvergunning te krijgen is op deze
bedrijfswagens. Verder is er ook sprake van het waterbedeffect (auto’s worden geparkeerd
door bewoners uit andere wijken). Als CL blijven we praten met de wethouder, zo lang
mogelijk vrijhouden van betaald parkeren, maar realiteit haalt ons in.
- update Azivo-gebouw. Origineel gebouw blijft, maar waarschijnlijk wordt het hoger. Nog
afwachten wat er verder gaat gebeuren.
- Connexxion: is een tender, meerdere partijen bieden, bestemming is nog industrie. Er zou
een fors bod zijn geweest maar dat is nog niet goedgekeurd. Wel rekening houden met
combinatie industrie/wonen/sociale woningbouw.
8. Sluiting
Met dank aan allen sluit de voorzitter deze vergadering
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