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    Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

    dinsdag 27 november 2018 in de Abdijkerk 

 

 

Aanwezig: dhr. P.F.M. Wijsman (voorzitter), mw. F. Beeloo-Planken (Houtwijk), dhr. T. 

Zaat en dhr. J.H. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. J.H.A. van den Muijsenberg 

en dhr. J. Hofker (Bohemen, Waldeck, Kijkduin), mw. T. Zee-v.d. Dool en dhr. 

F. Helvensteijn (Kraayenstein), dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck), dhr. W. van 

der Elst (voorzitter ROV), mw. M. Griffioen-Van den Hoek (voorzitter WB), 

dhr. W. Bianchi (OV en Fietsersbond), dhr. H.H. Benthem (stadsdeeldirecteur 

Loosduinen), dhr. Sikking, (Nieuw Waldeck), mw. M. van den Hoek (verslag). 

 

1.  Opening, vaststelling agenda, mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering 

is ontvangen van de heer R. van den Broek (Politie), de heer R. Meesters (Houtwijk) en de 

heer Louwerens, (ondernemers). De heer Louwerens heeft kenbaar gemaakt, dat hij zich niet 

herkiesbaar stelt en zijn ondernemerszetel in de Commissie Loosduinen beschikbaar stelt.  

 

Mededelingen: 

- DB Commissie Loosduinen: binnen het DB is de positie van algemeen lid beschikbaar. 

Kandidaten dienen lid te zijn van het bestuur van het Wijkberaad/de Wijkvereniging. 

Zodra de positie van algemeen lid is ingevuld, zal het DB-bestuur de onderlinge taken 

verdelen. Voorts is, zoals reeds medegedeeld, de ondernemerszetel vacant. Kandidaten 

kunnen zich aanmelden bij het secretariaat Commissie Loosduinen. Actie: CL. 

- De aanstellingsbrieven leden Commissie Loosduinen: namens de stadsdeelwethouder, 

worden door de heer Benthem de aanstellingsbrieven aan de leden van de Commissie 

Loosduinen overhandigd. 

- Nieuwe voorzitter projectgroep Welzijn en Beheer: mevrouw M. Griffioen-Van den Hoek 

is bij acclamatie tot voorzitter van de projectgroep WB verkozen. Met felicitaties neemt 

zij van de voorzitter een boeket bloemen in ontvangst en zij dankt eenieder voor het in 

haar gestelde vertrouwen.  

- Nieuwjaarsreceptie Commissie Loosduinen: deze vindt plaats op 10 januari 2019, van 

17.00 uur tot 19.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. 

- Notenbuurt: zodra een en ander formeel is geregeld en het nieuwe bestuur mandaat heeft 

van de achterban, zal de Notenbuurt vertegenwoordigd zijn in de Commissie Loosduinen 

en de projectgroep WB en projectgroep ROV. 

- Buurtpreventie-teams: door de heer Van Elst wordt meegedeeld, dat de buurtpreventie-

teams uit vrijwilligers bestaan en in samenwerking met de Politie trachten om Loosduinen 

gezellig en veilig te houden. De samenwerking met de buurtpreventie-teams wordt door 

de Politie zeer gewaardeerd. 

- In navolging op het in de ‘bloemetjes zetten’ van de nieuwe leden van de Commissie 

Loosduinen, overhandigt de voorzitter – met dank voor de goede samenwerking – een 

boeket bloemen aan: de heer Benthem (stadsdeeldirecteur), de heer R. van den Broek 

(wordt gezien zijn afwezigheid in ontvangst genomen door de heer Van Elst), de heer 

Bianchi (Fietsersbond). 
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- Mededeling Houtwijk: in verband met de bestrijding van muskusratten zijn inmiddels 

waarschuwingsborden geplaatst met het advies de honden aangelijnd te houden. Voorts 

leefden er zorgen over een gevaarlijke schimmel in de bomen. Zojuist is echter een bericht 

ontvangen dat de schimmel niet (meer) aanwezig en/of niet gevaarlijk is. 

 

Vaststelling agenda: 

- Mededelingen stadsdeel wordt direct behandeld na agendapunt 1 omdat de heer 

Benthem niet de gehele vergadering aanwezig kan zijn. De agenda wordt met 

inachtneming van deze aanpassing vastgesteld. 

 

Mededelingen stadsdeel 

- De heer G.J. Lonkhuyzen is aangesteld als interim-manager, daar de huidige manager mw. 

Heuzeveld is ingezet bij de herstructurering welzijn. Bij haar is tevens de actie uitgezet om 

de begrenzing van Vroondaal in kaart te brengen. Gezien de omvang, wordt dit een 

zelfstandige/integrale wijk. Van de zijde van de Commissie Loosduinen zal ter zake een 

positief advies uitgaan aan de Raad, aldus de voorzitter. Actie: CL.  

- In december/januari wordt een update gemaakt van de wijk-uitvoeringsprogramma’s en het 

stadsdeelkantoor zal de bewonersorganisaties hierover nog consulteren. Daar waar 

bepaalde onderdelen van de wijk-uitvoeringsprogramma’s niet in 2018 kunnen worden 

uitgevoerd, verschuiven deze – inclusief het budget - naar kwartaal 1, 2019.  

Gezien de oververhitte markt doen zich in de uitvoering soms knelpunten voor, omdat het 

bij de aannemers, groenbedrijven e.d. aan voldoende mankracht ontbreekt.  

- De leefbaarheidsscan en het handhavingsprogramma worden momenteel opgesteld en 

vervolgens behandeld in de komende vergaderingen van de projectgroep ROV en/of WB. 

Dit zal – naar het oordeel van de voorzitter - waarschijnlijk de projectgroep ROV zijn, 

maar dat wordt nog teruggekoppeld aan het stadsdeelkantoor. Actie: CL. 

- Chatsessies stadsdeelkantoor met bewoners over de verkeersveiligheid: door middel van de 

chatsessies is door de bewoners die daaraan hebben deelgenomen aandacht gevraagd voor 

het realiseren van verkeersdrempels, verkeersborden e.d. Ook zal het stadsdeelkantoor 

belangrijke zaken steeds meer gaan delen op Facebook.  

- Uitnodiging/verzoek van het stadsdeelkantoor en de stadsdeelwethouder aan de 

bewonersorganisaties om een keer deel te nemen aan het spreekuur en de koffiekraam om 

op die manier het gesprek aan te gaan met bewoners in de wijk.  

- De voorzitter geeft aan dat de bewonersorganisaties aan deze uitnodiging graag gehoor 

geven en dat hij in dat kader aan de bestuursadviseur heeft gevraagd de data door te geven 

van de spreekuren en koffiekraambijeenkomsten. Tevens is het voor de leden van de 

bewonersorganisaties van belang dat de spreekuren op verschillende dagen en tijdstippen 

worden georganiseerd, b.v. ook een keer op zaterdagmiddag en/of op koopavond. Actie: 

SDK. 

- Aanplant (fruit)bomen: er wordt op dit moment gewerkt aan het programma van de 

aanplant van nieuwe bomen in Loosduinen. Dit wordt nog gecommuniceerd. Actie: SDK. 

Naar aanleiding hiervan beaamt de heer Benthem dat de communicatie richting de 

bewoners en bewonersorganisaties verbetering behoeft. Dit heeft de aandacht van het 

stadsdeelkantoor en in 2019 zal de communicatie dan ook beter gaan verlopen. 

- Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Griffioen-Van den Hoek aangaande de ‘scan 

Bezuidenhout’ zegt de heer Benthem toe, dat bezien zal worden of de scan een keer kan 

worden gepresenteerd aan de Commissie Loosduinen. Actie: SDK. 
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- Vraag van de heer Hofker aangaande het rooiprogramma van bomen in Bohemen: de heer 

Benthem geeft aan dat het rooiprogramma nog niet bekend is. Wat wel bekend is, is dat de 

Populieren, worden vervangen. Desgevraagd geeft hij aan dat de bomen met een geel kruis 

worden gerooid (groen kruis: blijven de bomen staan). Positief is voorts dat aan de 

Sportlaan 4 Pluimiepen zijn verplaatst naar de groene zone Bosjes van Pex.  

- Vraag van mevrouw Griffioen-Van den Hoek over het project De Brinken: de heer 

Benthem stelt dat de goedkeuring van dit project wellicht a.s. donderdag aan de Raad 

wordt voorgelegd. 

- Indien dat niet het geval is, komt het op de agenda van de Raad van 20 december a.s. De 

bewoners die voor/tegen zijn krijgen in ieder geval daarbij de gelegenheid om in te 

spreken. 

 

2.  Goedkeuring verslag 9 oktober 2018 

Tekstueel: voor Kraaijenstein dient men te lezen ‘Kraayenstein’ en voor Hagha-ziekenhuis, 

‘Haga’. Bij mw. De Weijs wordt ‘De’ geschrapt. Het verslag wordt daarmee vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag ‘voor zover niet geagendeerd’: 

Pag. 7: Van Zee tot Zweth: het project is, voor wat betreft Loosduinen, afgerond. Volgend 

jaar gaat de tweede fase van start (buiten gebied Loosduinen). Pag. 8: zichtbaar maken van de 

stadsdeelkantoren, wordt toegevoegd bij beantwoording vragen van de wethouder. 

 

3. Nieuws uit W/ROV-vergaderingen 

Projectgroep WB: 

- Herman van den Muijsenberg (BWK en DB) heeft tijdens de projectgroep WB de rol van 

plaatsvervangend voorzitter op zich genomen. 

- Mevrouw Griffioen-Van den Hoek is bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter. Zij 

wordt daarbij tijdelijk ondersteund door Majda el Adlouni. In dat kader luidt de vraag of 

een lid van de CL (bij voorkeur lid van projectgroep WB) deze functie op zich kan nemen. 

Actie: CL. 

- Op voorstel van het DB is besloten de naamgeving van de projectgroep te wijzigen in de 

Projectgroep Welzijn (W). Gezien de samenhang van beheer met de infrastructuur en de 

buitenruimte wordt Beheer overgeheveld naar de Projectgroep ROV (ROV-B). De 

voorzitter stelt vast, dat de Commissie Loosduinen met deze naamswijziging akkoord gaat. 

Noot: het besluit om de naamgeving te wijzigen is teruggedraaid (zie het verslag van de 

Commissie Loosduinen d.d. 5 februari 2019).  

- Door mevrouw El Adlouni en mevrouw De Jong van de Stichting VOOR Welzijn is de 3e 

kwartaalrapportage van de welzijnsorganisaties gepresenteerd. Zowel mevrouw Adlouni, 

als mevrouw De Jong waren enthousiast over de behaalde resultaten. De resultaten van de 

4e kwartaalrapportage en het welzijnsprogramma worden in 2019 gepresenteerd. 

 

Projectgroep ROV: 

- Door Ronald Jansen is een presentatie gehouden over de Driehoek Loosduinen. Deze ging 

voor een deel over de Notenbuurt en de op komst zijnde renovatie van de woningen door 

Staedion. Onder de huidige bewoners leven er zorgen over de toekomst, in de zin van of zij 

de huur na de renovatie nog kunnen opbrengen. Staedion dient wat dat betreft openheid 

van zaken te geven. De heer Zaat deelt naar aanleiding hiervan mee, dat in de buurt van het 

Zuiderpark door huisjesmelkers huren worden gevraagd van 1.100 euro, terwijl deze 

woningen eigenlijk een huurprijs hebben van 400 euro. Wellicht betreft het hier een punt 

voor de gemeente en politie om hier paal en perk aan te stellen. 



- 4 - 
 

- Tevens is tijdens de projectgroep ROV de mogelijke bebouwing van de locatie Shell-

station De Savornin Lohmanplein aan de orde gesteld, waarbij is gebleken dat de plannen 

daaromtrent niet meer aan de orde zijn.  

- De gemeente zal geen vervolg geven aan de ruimtelijke verkenning van de Driehoek 

Loosduinen, omdat prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van andere locaties in de 

stad (zoals rond het Centraal Station). In die zin treedt de gemeente af als coördinator van 

de ontwikkelingen en laat dit over aan andere groeperingen/projectontwikkelaars. 

- Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein: de eerste fase van de renovatie start in februari 

2019. 

- Het Patershuis: is aangekocht door de Geste Groep. Op de locatie komen zorgwoningen. 

- Voormalig ING gebouw: na de renovatie van het winkelcentrum wordt op deze locatie een 

woontoren ontwikkeld. 

- Voormalig KPN gebouw: over de toekomst van deze locatie vindt een studie plaats door 

Staedion. 

- Donker Curtiusstraat: sloop en nieuwbouwplan scholen, mogelijk Hofstad Mavo. 

- Parnassia locatie: er komen geen marktwoningen. Het huidige plan voorziet in woningen 

met zorg, sociale component. 

- Manifest: komt de volgende vergadering aan de orde. Actie: CL. 

- Klankbordgroep Driehoek Loosduinen: Jan Hofker deelt mee, dat de klankbordgroep is 

gehouden op 26 november jl. Tijdens het eerste deel van de vergadering is door de 

aanwezigen boos en ongerust gereageerd over de mededeling van de gemeente dat zij niet 

meer optreden als coördinator van de ontwikkelingen. In dat kader leeft de vrees, dat de 

gemeente de regie volledig zal loslaten. Naar aanleiding hiervan is door Jan Hofker 

aangegeven, dat BWK deze indruk niet heeft en ook niet deze ervaringen heeft met alle 

ontwikkelingen welke binnen het BWK-gebied plaatsvinden. 

 

4. Voortgang afvalinzameling in Loosduinen 

Richard van Coevorden, senior coördinator contractbeheer DSB en Jessica de Vries, 

projectleider (HAP/ORAC’s) worden ter vergadering welkom geheten en houden een 

presentatie over de voortgang van de afvalinzameling in Loosduinen.  

De presentatie en/of nieuwsbrief wordt nagezonden. Actie: SDK/DSB. 

Samenvatting presentatie en beantwoording vragen 

Ondergrondse afvalcontainers (Orac’s): in Loosduinen zijn in alle wijken Orac’s geplaatst, 

met uitzondering van Kraayenstein, Bosjes van Pex en het plangebied scheidsrechtersvelden. 

Wat betreft Kraayenstein is afgesproken, dat het plaatsen van de Orac’s gelijk optrekt met de 

herinrichting (start mei 2019). In navolging op het plaatsen van de Orac’s is in april 2018 in 

Loosduinen (gebied Landréstraat, A. Noorderwierstraat, Beethovenlaan) een proef gestart met 

afval scheiden in gekleurde zakken. De eerste resultaten van de proef wijzen uit, dat 68% van 

de deelnemers het afval op de juiste wijze aanbiedt. Echter, 32% doet dat niet. De reden en/of 

oorzaak daarvan is niet bekend. In reactie hierop wordt door de voorzitter aangegeven, dat 

wel bekend is dat bewoners het soms gênant vinden om het huisvuil in doorzichtige zakken 

aan te bieden. De heer Van Coevorden antwoordt dat dit bekend is en meegenomen wordt bij 

de verdere uitwerking van de pilot.  

Tweede fase proef afval scheiden: de gemeente heeft de intentie het scheiden van afval verder 

te gaan verfijnen. Het betreft hier een tweede fase van de proef, waarbij een Orac zal worden 

vrijgemaakt voor het aanbieden van plastic, glas en metaal. 
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Teneinde een beter resultaat te bereiken met de tweede fase van de proef luidt het verzoek aan 

de bewonersorganisaties om aan te geven in welke wijken en/of straten de bewoners 

gemotiveerd zijn om het afval (nog meer) gescheiden aan te bieden. Bijvoorbeeld: 

Kraayenstein zou een goede optie zijn omdat daar de Orac’s binnenkort worden geplaatst. 

Ook Vroondaal en het plangebied Kijkduin-Binnen zou een optie kunnen zijn, aldus de 

voorzitter.  

Voorts zal de gemeente bij nieuwbouw, scholen en bijvoorbeeld de kerk waarin woningen 

worden gerealiseerd, ook Orac’s plaatsen waarin het afval optimaal gescheiden kan worden 

aangeboden.  

Aanbieden van huisafval aan de Pyrolalaan (brief van de heer Stoorvogel): in de brief wordt 

onder meer verzocht om stevigere huisvuilzakken. De huisvuilzakken worden, tot deze naar 

de containers op straat worden gebracht, op de balkons geplaatst en scheuren snel. Door de 

projectleider wordt toegezegd dat zij dit punt bij de uitwerking zal meenemen. Actie: DSB.  

In aanvulling op het vorenstaande deelt de heer Van Coevorden mee, dat in maart 2019 ook 

Orac’s aan de Pyrolalaan worden geplaatst (wordt op 11 december behandeld in de Raad). 

In het kader van het doen slagen van het gescheiden aanbieden van afval door de burger wordt 

door de voorzitter geadviseerd om bewustwording te creëren door middel van educatie voor 

de jeugd en het voeren van motiverende campagnes. Het milieu is in het bijzonder voor de 

jeugd van groot belang. De Commissie Loosduinen kan over het opzetten van campagnes en 

het aanbieden van goede educatie desgewenst meedenken. Voorts zijn de ervaringen met de 

eerste fase van het project afval scheiden redelijk positief en is het een uitdaging om de 

bewoners en ook ondernemers meer bewust te maken van feit, dat iedereen verantwoordelijk 

is voor een beter milieu. Daarbij hoort niet: wc-potten naast Orac’s plaatsen, niet de moeite 

nemen om afval gescheiden aan te bieden. De bewonersorganisaties in Loosduinen zijn bereid 

om na te gaan in welke wijken/straten de bewoners extra gemotiveerd zijn om het afval nog 

meer gescheiden te gaan aanbieden en zullen hetgeen zij op dat gebied signaleren doorgeven 

opdat DSB hierover met de betrokken wijkberaden verder in gesprek kan gaan. Actie: CL. 

De voorzitter dankt de heer Van Coevorden en mevrouw De Vries voor de presentatie en 

toelichting, waarna laatstgenoemden de vergadering verlaten.   

 

5. Mededelingen 

a. Stadsdeel (reeds behandeld); b. Politie (niet aanwezig); d. Ondernemers (niet 

aanwezig/vacature). 

c. Fietsersbond 

Fietsenoversteek - middenberm Escamplaan: gezien de verkeersdrukte is (uiteindelijk) 

besloten de Escamplaan te voorzien van een middenberm. 

Kijkduin-Bad: het realiseren van een fietslift in de parkeergarage voor fietsen is aangekaart bij 

de gemeente. Of de lift er uiteindelijk komt, is niet bekend. 

Vervoersplan en busverbinding Vroondaal: Connexion heeft de aanbesteding verloren. De 

nieuwe bussen die gaan rijden, zijn van de busonderneming EBS. In verband met het 

verdwijnen van de Connexion-bussen, wordt in het kader van het vervoersplan bezien of de 

Westlandse bussen tot en door Vroondaal kunnen rijden. 

Buslijn 23: vanaf 9 december tot maart 2019 rijdt bus 23 niet meer door tot Kijkduin en is de 

eindhalte bepaald aan het Colijnplein. De gemeenteraad heeft zich daarmee akkoord 

verklaard. Wellicht dat t.z.t. in het kader van de nieuwe ontwikkelingen in Kijkduin-Bad de 

discussie over het gehele jaar doorrijden van buslijn 23 naar Kijkduin-Bad kan worden hervat.  
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6. Concept vergaderschema 2019 

Het vergaderschema 2019 is akkoord met inachtneming van de afspraak dat bezien wordt of 

de vergadering van 5 februari 2019 kan worden verzet naar 7 februari 2019, omdat de ruimte 

in de kerk op 5 februari niet beschikbaar is.  

De Kom Loosduinen vergadert echter ook op 7 februari 2019, maar zal bezien of de 

vergadering kan worden verzet en geeft dat door aan het secretariaat van de Commissie 

Loosduinen. Actie: Kom Loosduinen.  

In antwoord op een vraag van mevrouw Griffioen-Van den Hoek bevestigt de voorzitter dat 

het vergaderschema wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad, zodra het door het DB is 

vastgesteld. 

Mevrouw Griffioen-Van den Hoek vraagt tevens aandacht voor de situatie dat het meerdere 

malen is voorgekomen dat vergaderingen en bijeenkomsten door de gemeente worden 

georganiseerd welke samenvallen met de vergaderingen van de Commissie Loosduinen. Het 

verzoek luidt derhalve aan de gemeente om daarmee rekening te houden.  

Mevrouw Roopman, aanwezig namens de Groep de Mos, zal dit signaal richting de Raad 

communiceren. Actie: mw. Roopman. 

 

7. Evaluatie 2018 

De voorzitter blikt terug op 2018 en adviseert in het kader van het aankomende jaar de nieuwe 

raadsleden bij de wijkberaden uit te nodigen om kennis te maken met het stadsdeel 

Loosduinen, opdat dit niet in de vergetelheid raakt.  

Dit mooie en groenste stadsdeel van Den Haag heeft veel ingeleverd voor ‘ruimte voor de 

stad’ en het is onder meer de taak van de Commissie Loosduinen om ervoor te zorgen dat de 

‘groene longen van de stad Den Haag’ behouden blijven.  

Daarbij is het van belang dat in het DB alle functies worden ingevuld en dat er goed contact 

wordt gehouden met de stadsdeelwethouder. De samenwerking met Rachid Quernaoui 

verloopt tot op heden goed en prettig en via hem kunnen belangrijke zaken onder de aandacht 

worden gebracht van de gemeenteraad.  

  

8. Rondvraag 

De heer Helvensteijn stelt dat de bewonersorganisaties en/of de leden daarvan ook zelf – op 

individuele basis - bepaalde zaken onder de aandacht kunnen brengen van de gemeenteraad. 

De voorzitter antwoordt dat het altijd een goede zaak is om de gemeenteraad te attenderen op 

wat er in Loosduinen speelt. Ook zijn de bestuursadviseurs een belangrijke schakel richting de 

politiek. Het vorige DB heeft de bestuursadviseurs uitgenodigd om van gedachten te wisselen, 

alsmede aandacht te vragen voor het stadsdeel Loosduinen. 

De heer Zaat vraagt aandacht voor de situatie, dat op de Loosduinse markt wordt gesproken 

over een plan om op de locatie van de markt een ondergrondse parkeergarage te realiseren. 

Daarnaast is gesignaleerd dat de marktmeester ongevraagd foto’s maakt van mensen die 

achter en/of bij de kraam staan.  

Ten aanzien van de plannen omtrent het realiseren van een ondergrondse parkeergarage wordt 

door de voorzitter uitgelegd, dat het hier een oud plan betreft dat inmiddels van de baan is. 

Overigens is er nimmer gesproken over het ontwikkelen van een parkeergarage onder de 

locatie van de Loosduinse markt. Het plan had betrekking op de parkeerlocatie achter de AH. 

Wat betreft het signaal over het zonder toestemming maken van foto’s door de marktmeester 

luidt het advies hierover een klacht in te dienen bij de gemeente/het stadsdeelkantoor. In het 

kader van de AVG is het namelijk niet toegestaan om ongevraagd mensen de fotograferen 

en/of filmen.  
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De heer Zaat brengt in aanvulling op het vorenstaande onder de aandacht dat er op de markt 

sprake is van een uitsterfbeleid. De voorzitter antwoordt dat dit op de actielijst zal worden 

geplaatst. Actie: CL. 

Mevrouw Zee geeft aan dat het realiseren van de parkeergarage in Loosduinen inderdaad een 

oud plan is. Daarnaast deelt zij mee dat er uitbreiding is binnen het bestuur Kraayenstein. 

De voorzitter toont vervolgens een interessant boekje over het Armoedebeleid. Het boekje is 

ter vergadering beschikbaar. 

Mevrouw Weijs: deelt mee dat de gemeenteraad voorrang heeft gegeven aan het opknappen 

van Nieuw Waldeck en Houtwijk. De voorzitter antwoordt dat de reden daarvan is, dat het 

budget is geoormerkt. Het project is op de agenda naar voren gehaald teneinde te voorkomen 

dat het budget verloren zou gaan. 

De voorzitter deelt mee dat in het kader van de nieuwe wijk Vroondaal, maar ook Kijkduin-

Binnen, in 2019 aandacht zal worden besteed aan wat het winkelcentrum Loosduinen zoal te 

bieden heeft aan winkels e.d. Van belang is dat Loosduinen de nieuwe bewoners aan zich 

bindt en dat deze niet uitwijken naar elders. Actie: CL. 

Mevrouw Roopman van Groep de Mos stelt zich voor. Binnen de Groep de Mos is zij voor 

het stadsdeel Loosduinen verantwoordelijk en aanspreekpunt. Zij benadrukt dat Loosduinen 

en de aanpak daarvan echt hoog op de lijst staat.  

Voor het Loosduinse Hoofdplein zijn plannen in de maak waar de bewonersorganisaties en 

ondernemers in 2019 bij betrokken worden. Hierover wordt de Commissie Loosduinen het 

komende jaar door de Groep de Mos en de stadsdeelwethouder nader geïnformeerd.  

Mevrouw Roopman heeft met belangstelling kennisgenomen van de vergadering en wat er 

zoal in Loosduinen aan de orde is. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en wenst eenieder een 

goede Kerst en Oud en Nieuw.  

In het kader van de afsluiting van 2018 staat na de vergadering een hapje en drankje klaar. 

 

ACTIELIJST 

1. Actie: CL. Invulling vacature DB, algemeen lid. Invulling ondernemerszetel CL. 

Invulling ondersteunde functie van de voorzitter projectgroep Welzijn. 

2. Actie: SDK. Presentatie scan Bezuidenhout aan de CL. 

3. Actie DB: positief advies aan de gemeenteraad over Vroondaal (integrale wijk). 

4. Actie CL: leefbaarheidsscan en handhavingsprogramma. Doorgeven aan SDK of dit 

wordt geagendeerd voor de projectgroep ROV-B of projectgroep W. 

5. Actie: SDK. Communiceren aan de CL, agenda van de spreekuren van de wethouder 

en koffiekraam-bijeenkomsten. Tevens aandacht voor het op verschillende dagen 

organiseren van de spreekuren (zaterdag/koopavond). 

6. Actie: SDK. Communiceren programma aanplant nieuwe bomen. 

7. Actie: CL. Aandacht voor uitsterfbeleid Loosduinse markt. 

8. Actie Kom Loosduinen: communiceren aan het secretariaat van de CL of 7 februari 

2019 (datum CL) al dan niet akkoord is. 

9. Actie DSB: nazenden presentatie en/of nieuwsbrief inzake 2
e
 fase Orac’s. Tevens 

aandacht voor het verzoek inzake stevigere huisvalzakken (Pyrolalaan). 

10. Actie CL: aan DSB communiceren welke straten/wijken gemotiveerd zijn om het 

restafval nog meer gescheiden te gaan aanbieden. 


