Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
dinsdag 28 mei 2019, gehouden in de Parochie Maria van
Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4-6 te Loosduinen.

Aanwezig:

dhr. P.F.M. Wijsman (voorzitter), dhr. J.H. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. S.
Develing, (plv. lid Kom Loosduinen), mw. F. Beeloo-Planken en dhr. R.A.W.
Meesters, (Houtwijk), dhr. J.H.A. van den Muijsenberg en dhr. J. Hofker,
(Bohemen, Waldeck, Kijkduin), dhr. H. de Valk, (Nieuw Waldeck), dhr. R.M.
Sikking, (plv. lid Nieuw Waldeck), dhr. J.H. Janssen en dhr. F. Helvensteijn
(Kraayenstein), mw. M.F.L. Brands, (Notenbuurt), dhr. W. van Elst, (voorzitter
ROV), mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter WB), dhr. W. Bianchi
(OV/Fietsersbond), dhr. R. van den Broek (Politie), dhr. G.J. van Lonkhuyzen,
(teammanager SDK), mw. O. Vrolijk (managementassistent CL), mw. M. van
den Hoek (verslag).
Genodigden in verband met agendapunt 2: dhr. R. Snijders en dhr. R. Plattel,
gemeente Den Haag

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen
welkom, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, dhr. Snijders,
businessunit manager en dhr. Plattel, projectmanager Energietransitie.
Beide heren vervangen de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, mw. Liesbeth van
Tongeren, omdat zij vanwege activiteiten elders geen gehoor kon geven aan de uitnodiging
van de CL om van gedachten te wisselen over het thema duurzaamheid.
Alvorens wordt overgegaan tot de vaststelling agenda en mededelingen, wordt aangevangen
met agendapunt 2, zijnde de presentatie van de gemeente Den Haag.
2. Presentatie van de heren Plattel en Snijders inzake Duurzaamheid en Energietransitie
De digitale presentatie Duurzaamheid en Energietransitie wordt bij dit verslag gevoegd en/of
separaat toegezonden via het secretariaat. Actie: secretariaat CL.
Samenvatting presentatie
Het is de missie van de gemeente Den Haag: om samen met de inwoners van de stad, de
opwarming van de aarde tegen te gaan, door de uitstoot van CO2 te verlagen, het gebruik van
aardgas af te bouwen en over te gaan tot het gebruik van schone energie’.
Duurzame maatregelen in dat kader zijn: a. geothermie (genereren van warmte uit de aarde),
b. gebruik van restwarmte uit de stad Rotterdam, c. over te gaan tot ‘all electric’ en d. afbouw
van het aardgasverbruik.
De gemeente Den Haag maakt met de energietransitie een start in tien ‘groene wijken’ door
middel van: ten eerste verkenningen, ten tweede de ontwikkeling van een wijkenergieplan en
ten derde de uitvoering (energietransitie).

-1-

Aan de Goudsbloemlaan is een pop-up-store ‘Hou van je huis’ gevestigd, waar informatie
verkregen kan worden over duurzaamheidsmaatregelen en subsidieregelingen. Hierover is
ook nadere informatie te vinden op de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl
Voorts is een site van de gemeente Den Haag in de maak, specifiek gericht op Duurzaamheid
en Energietransitie (na de zomer gereed).
Beantwoording vragen
Mevrouw Griffioen-Van den Hoek: betreft een vraag over de circa 15 bronnen welke nodig
zijn om warmte uit de aarde te generen (geothermie) en of al bekend is op welke locaties deze
kunnen worden gerealiseerd.
Dhr. Plattel antwoordt dat dit nog niet bekend is, omdat het locatieonderzoek een ingewikkeld
proces is en derhalve nog gaande is.
Mevrouw Griffioen merkt op, dat eigenaren van woningen zelf kunnen beslissen over welke
duurzaamheidsmaatregelen zij willen nemen en tegen welke kosten. Dit laatste ligt anders
voor huurders van woningen, omdat het nemen van duurzaamheidsmaatregelen veelal
samengaat met een fikse huurverhoging (b.v. voor dubbel glas 60 euro per maand). Veel
huurders kunnen een dergelijke huurverhoging niet betalen.
Dhr. Snijders deelt in reactie hierop mee dat in Den Haag Zuidwest door de gemeente wordt
onderzocht, welke maatregelen in het kader van duurzaamheid genomen kunnen worden in
flats, zonder dat deze maatregelen direct impact hebben voor de huur/huurverhoging. Bezien
wordt op welke wijze de huurverhoging kan worden teruggebracht en/of terugverdiend door
b.v. verlaging van de energierekening.
In antwoord op de vraag van mevrouw Griffioen over het generen van restwarmte uit de stad
Rotterdam geeft dhr. Snijders aan, dat de restwarmte afkomstig is van de industrie gevestigd
in Rotterdam. Vanaf het Botlek-gebied wordt een leiding naar Den Haag aangelegd via
Schiedam en Delft. Het betreft hier een klimaatvriendelijke maatregel, omdat de energie die
gepaard gaat met de industrie in Rotterdam restwarmte oplevert, welke nu niet verloren gaat.
Dhr. Meesters: betreft de vraag, of er wijken/straten in Den Haag zijn, die informatie hebben
gebundeld over de duurzaamheidsmaatregelen welke reeds door de bewoners zijn genomen.
Dhr. Plattel antwoordt dat bij de gemeente bekend is, dat door de Vruchtenbuurt en in het
Statenkwartier door de bewoners maatregelen op het gebied van duurzaamheid zijn genomen
en dat in het bijzonder de Vogelwijk over veel kennis beschikt: www.vogelwijkenergiek.nl.
Onder verwijzing naar de energietransitie geïnitieerd door de gemeente Den Haag legt dhr.
Meesters de vraag voor, in hoeverre het verstandig is om vooruitlopend daarop zelf nog geen
maatregelen te nemen en dus eerst af te wachten welke maatregelen de gemeente gaat nemen.
Dhr. Snijders legt uit, dat de energietransitie een lang en ingewikkeld proces is dat gefaseerd
wordt uitgevoerd. Ook wordt nog onderzocht op welke locatie de energietransitie van start
kan gaan. In sommige wijken zal deze nog lang op zich laten wachten. Het is aan de bewoners
of zij hierop al dan niet willen wachten.
Dhr. Bianchi: betreft een vraag en opmerking over de subsidiemogelijkheden. Dhr. Bianchi
heeft naar de subsidiemogelijkheden geïnformeerd en hij is enigszins teleurgesteld over de
hoogte van de subsidie. Dhr. Plattel antwoordt dat gebruik kan worden gemaakt van een
aantal subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld: om een start te maken met het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen en de organisatie daarvan in de wijk, kent de gemeente ook
subsidie toe (5.000 euro).
De subsidiebedragen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen staan op de website van
de gemeente.
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De voorzitter: in relatie tot de enorme groei van de stad Den Haag doet de vraag zich voor,
hoe realistisch de voorgenomen energietransitie is?
Dhr. Snijders antwoordt dat de groei van de stad Den Haag de energietransitie niet in de weg
zal staan. Per juli 2018 zijn alle bouwvergunningen verstrekt onder de voorwaarde ‘aardgas
vrij bouwen’. Daar waar nieuwbouw nog in gang is, maar de vergunningen vóór juli 2018 zijn
afgegeven, tracht de gemeente de ontwikkelaar te bewegen om aardgas vrij te bouwen.
In antwoord op de vraag van de voorzitter, of in bepaalde wijken het proces energietransitie
kan worden versneld, bijvoorbeeld doordat de bewoners zeer gemotiveerd zijn, antwoordt dhr.
Snijders bevestigend. Gemotiveerde bewoners, die mee willen denken over de maatregelen in
hun wijk, komt het algehele proces ten goede.
De voorzitter stelt vast dat het thema Duurzaamheid voor dit moment voldoende is besproken
en wenst de gemeente Den Haag veel succes toe met de energietransitie en het voltooien van
de website. Hij dankt de heren Plattel en Snijders voor de heldere presentatie en het delen van
interessante informatie, waarna beide heren de vergadering verlaten.
Vaststellen agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
- Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Zaat. Hij wordt vervangen door dhr.
Develing. Tevens is bericht van verhindering ontvangen van mw. Stevens. Zij wordt
vervangen door mw. Brands.
- Conform traditie zijn op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht op de begraafplaats
Ockenburgh en bij De Naald. Namens de Commissie Loosduinen is op beide plaatsen
een bloemstuk neergelegd. De belangstelling voor de 4 mei herdenking was groot, ook
van de jeugd. De voorzitter dankt bij dezen eenieder, die aan de 4 mei herdenking
heeft deelgenomen.
- Het Jaarverslag 2018 van de CL is naar de drukkerij verstuurd. Een hard-copy van het
Jaarverslag zal uitgaan aan alle politieke partijen, de besturen van de wijken (1
exemplaar voor ieder wijkberaad en/of bewonersorganisatie) en relaties/vrienden. Ook
gaat het verslag digitaal uit en wordt het op de website geplaatst.
- Het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de Bewonersorganisatie Notenbuurt
is ontvangen en daarmee is opnieuw onze zesde wijk officieel toegetreden tot de CL.
Mevrouw Brands deelt mee dat mw. Stevens tot voorzitter van de BO Notenbuurt is
benoemd, maar vandaag is verhinderd. Mevrouw Stevens zal namens de Notenbuurt
deelnemen aan de CL en de projectgroep ROV. Mw. Brands zal deelnemen aan de
projectgroep WB. Daar waar nodig zullen zij elkaar vervangen. De voorzitter heet de
BO Notenbuurt van harte welkom bij de CL en hij hoopt dat binnen niet al te lange
termijn een zevende wijk welkom kan worden geheten, zijnde Vroondaal.
3. Goedkeuren verslag 19 maart 2019
Tekstueel: pag. 5, Wingsterrein voor totaal 3 ton dient men te lezen totaal 5 ton. Het verslag
wordt met deze wijziging vastgesteld, met dank aan de notulist. Het definitieve verslag zal
worden gearchiveerd en op de website worden geplaatst. Actie: secretariaat CL.
Naar aanleiding van het verslag ‘voor zover niet geagendeerd’:
Pagina 2: adressen huisartsen/tandartsen/fysiotherapeuten: gezien de toename van het aantal
inwoners van Loosduinen, dreigt een tekort aan huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten.
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Het verzoek aan de leden van de CL luidt om de naam van prakijken, die nog wel patiënten
aannemen, door te geven aan het secretariaat van de CL, opdat aan de hand daarvan een
overzicht kan worden opgesteld. Actie: leden CL.
Pagina 13: actielijst. De voorzitter deelt naar aanleiding van de bij de wethouder uitgezette
acties mee, dat aan de wethouder een reminder is uitgegaan, omdat hij nog niet op alle acties
heeft gereageerd. Door het DB zal echter worden bewaakt dat op alle vragen een antwoord
wordt geboden Actie: DB-CL.
De voorzitter vraagt aandacht voor het nog openstaande actiepunt met betrekking tot de
werving van DB-leden. Hij hoopt dat de vacatures spoedig ingevuld kunnen worden, daar dit
niet alleen van belang is voor het functioneren van het DB, maar ook voor de uitstraling van
het DB en de CL richting de politiek.
Ten aanzien van het actiepunt ‘uitsterfbeleid Loosduinse Markt’ deelt de voorzitter mee dat
dit punt in een groter geheel wordt meegenomen, waarbij tevens zal worden bezien of de
markt anders kan worden gepositioneerd. De herinrichting Loosduinse Hoofdplein en de
omgeving daarvan is onderdeel van het coalitieakkoord en naar aanleiding daarvan wordt
tevens aandacht besteed aan de Loosduinse Markt. Vernomen is, dat in het kader van de
herinrichting eerst een haalbaarheidsonderzoek zal plaatsvinden, dat aan het eind van het jaar
voltooid moet zijn. Bij een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal een
werkgroep worden geformeerd om de herinrichting van het Loosduinse Hoofdplein en de
omgeving daarvan, vlot te gaan trekken. De CL wordt hierover nog nader geïnformeerd.
Ten aanzien van het actiepunt inzake het restafval deelt dhr. Hofker mee, dat hij heeft
vernomen dat de bewoners van Waldeck Noord een brief van de gemeente hebben ontvangen
dat de proef met het verder scheiden van afval niet wordt voortgezet. De voorzitter antwoordt
dat de CL ter zake nog niet is geïnformeerd.
Voorts is in de projectgroep ROV afgesproken, dat de wijkberaden en bewonersorganisaties
de statuten aanleveren bij het secretariaat CL, opdat aan de hand daarvan de werkgebieden en
wijkgrenzen bepaald kunnen worden.
In de ROV is tevens gesproken over de invulling van het Connexxion terrein in relatie tot de
Haagweg 1-28 en het Azivo-gebouw. Er vindt nog discussie plaats over hoe de bedrijvigheid
zich verhoudt tot het aantal woningen. Door de gemeente wordt gezocht naar een goede
balans.
4. Communicatie CL
Bij de vergaderstukken is – mede in relatie tot de opheffing van de Loosduinse Courant - een
memo gevoegd over de communicatie van de CL en de vraag op welke wijze de naamgeving
van de CL kan worden verbeterd. De vorige vergadering van de CL is reeds verzocht om
eenmaal per kwartaal ruimte in de wijkbladen vrij te maken voor een update van de CL
Het verzoek luidt om ter aanvulling van het vorenstaande memo nog enkele ideeën aan te
dragen om de communicatie te verbeteren.
Aanvullingen op vorenstaand memo inzake de communicatie
- In overleg met de wethouder over het toekennen van projectsubsidie ten behoeve van
het uitbrengen van een blad van de CL en/of een CL-nieuwsbrief.
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Publiceren van CL-informatie op de cultuurpagina van de Posthoorn (vergaderdata
CL, WB, ROV) en daarbij in overleg met de Posthoorn over het uitbrengen van een
eigen Loosduinse/CL-pagina (wat de kosten daarvan zijn e.d.).
In overweging nemen om de redacties van de zes wijken van de CL samen te voegen
en gezamenlijk per kwartaal een blad uit te brengen (is reeds eerder besproken, maar
vooralsnog afgewezen).
Digitale versies van de wijkbladen opnemen op de website CL. Is op dit moment wel
mogelijk, maar beperkt, omdat de CL nog op zoek is naar een webmaster. Zodra deze
beschikbaar is, dient de CL website te worden geactualiseerd. In dat kader kan t.z.t.
worden bezien of het mogelijk is de wijkbladen op de site te plaatsen.
Op de site van de Kom staan alle versies van de uitgebrachte Kom wijkbladen. Info
over hoe dit digitaal te organiseren is, kan bij de Kom verkregen worden.
Flyer van de CL uitbrengen met belangrijke info: b.v. over bezoek wethouder aan de
CL op 2 juli a.s.
Het blad Zuidwest is, conform de Loosduinse Courant, opgeheven. Wellicht kan bij de
wijkberaden van Leyenburg en Morgenstond worden geïnformeerd op welke wijze zij
de communicatie – nu het blad Zuidwest is verdwenen – aanpakken.
Communiceren via Facebook: heeft niet de voorkeur, omdat dit teveel werk met zich
gaat meebrengen omdat alle reacties verwerkt/gelezen moeten worden e.d.
Kraayenstein heeft contact gelegd met de communicatieafdeling van het Mariscollege
en krijgt ondersteuning van studenten bij het maken van een website e.d. De resultaten
daarvan zal Kraayenstein t.z.t. terugkoppelen. Actie: Kraayenstein.
De vorenstaande ideeën wordt besproken in het DB en de uitkomst daarvan zal
worden gedeeld met de CL. Actie: DB/CL.

6. Nieuws uit Projectgroep WB- en ROV vergaderingen
Projectgroep WB
Tijdens de vergadering van de projectgroep WB d.d. 21 mei jl. zijn de navolgende punten
besproken:
- Introductie van de zeer actieve Kinderraad Houtwijk, waarbij e.e.a. is toegelicht over
de activiteiten.
- Presentatie en toelichting van Stek: over onder meer het aanbod van cursussen en een
mooi project dat in gang is gezet, met als doel jonge moeders te koppelen aan
medewerkers van Middin (maatjes worden).
- Presentatie over de Sociale Supermarkt. Mensen, die in aanmerking komen voor de
Voedselbank, kunnen in de Sociale Supermarkt (rijdt in bussen conform de SRV) zelf
boodschappen uitzoeken, tegen een bepaald bedrag. Ook biedt de Sociale Supermarkt
daar waar nodig hulp (soort coachende rol bij vragen over b.v. financiën, schulden).
- Presentatie van twee uitvaartzorgmedewerkers over de kosten van een uitvaart, de
polissen en diverse opties (polis in natura, de dekking e.d.).
- Tevens zijn in het WB zorgen gedeeld over de plotselinge opheffing van de
Loosduinse Courant en is gesproken over het project van Stek Samen koken/Samen
eten (is een groot succes).
Projectgroep ROV:
Door de voorzitter van de projectgroep ROV wordt toegelicht dat de projectgroep ROV in het
bijzonder aandacht heeft besteed aan het Vervoersplan 2019-2020 (presentatie verzorgd door
dhr. Bianchi) en daarbij een aantal aandachtspunten heeft geformuleerd. Deze zijn verwoord
in een brief van de CL, gericht aan de leden van de werkbespreking van de raadscommissie
c.q. alle politieke partijen. De werkbespreking vond plaats op 23 mei jl.
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De opmerkingen hebben betrekking op buslijn 23 (herstel oorspronkelijke route en tot het
moment dat dit niet is gerealiseerd de bus-buffer aan het De Savornin Lohmanplein aanwijzen
als in- en uitstaphalte passagiers), buslijn 24 (verzoek: frequenter rijden na 20.00 uur) en
ontsluiting openbaar vervoer Vroondaal.
7. Mededelingen
a) Stadsdeel, dhr. G.J. van Lonkhuyzen
Dhr. Benthem heeft zijn functie directeur stadsdeelkantoor Loosduinen neergelegd en is
inmiddels werkzaam in het stadsdeel Escamp. Een vacature binnen de gemeente Den Haag is
uitgezet en de sluitingstermijn daarvan is bepaald op 2 juni 2019.
Dhr. Van Lonkhuyzen treedt op als plaatsvervanger van dhr. Benthem tot het moment dat een
nieuwe directeur is aangesteld.
Voorts brengt het stadsdeelkantoor met ingang van medio juni 2019 een eigen blad/krantje
uit, gevuld met belangrijke boodschappen/nieuws en zijn de Haagse Welzijnsorganisaties
door het stadsdeelkantoor geïnformeerd over de hoogte van het budget c.q. het aantal uren dat
zij dit jaar aan welzijn kunnen besteden. De hoogte van het budget is gelijk aan het budget
2018.
b) Politie, dhr. Van den Broek
Cijfers 2019 – update: helaas is een kentering gaande, daar waar het betreft het dalen van de
cijfers. In het bijzonder de cijfers van inbraken in woningen en de vakantieverblijven/tenten
op het Kijkduinpark laten een schrikbarende stijging zien (bijna verdubbeld). Hierop wordt
door de politie geacteerd. Met dhr. Jan Paul Koenders van het Kijkduinpark zijn goede
afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen, teneinde het aantal inbraken terug te
dringen. Er worden meer controles verricht door onder meer handhavers. Er zijn in totaal 12
handhavers werkzaam, waarvan er 2 in de zomermaanden zijn gelieerd aan het gebied rond de
zandmotor. Inmiddels worden ook meer studenten van de politieopleiding ingezet. Dit vergt
extra tijd qua begeleiding, maar brengt wel het voordeel met zich mee dat er meer agenten op
straat werkzaam en zichtbaar zijn.
Onder verwijzing naar de groei van het aantal inwoners van Loosduinen vraagt de voorzitter,
of deze groei van invloed is op de capaciteit die door de politie wordt ingezet.
Dhr. Van den Broek antwoordt dat de verhouding tussen het aantal inwoners en de inzet van
wijkagenten is bepaald op 1 wijkagent op 5.000 inwoners. Politiebureau Loosduinen zit daar
qua inzet van capaciteit nog boven. Binnenkort gaan 2 wijkagenten met pensioen waarna het
bureau qua inzet van de wijkagenten weer voldoet aan de norm 1 op 5.000.
De bezetting van een politiebureau wordt eenmaal per 4 jaar gemeten op basis van de cijfers
aanpak, inzet, aanrijtijden. De aanrijtijden in het stadsdeel Loosduinen worden nog steeds
gehaald, mede doordat nauw wordt samengewerkt met Segbroek (noodhulp in de nacht),
Overbosch en Scheveningen.
Mevrouw Griffioen-Van den Hoek refereert aan het aantal bezoekers dat jaarlijks wordt
verwacht in Kijkduin-Bad, zijnde 2 miljoen bezoekers. De vraag doet zich daarbij voor, of dit
niet vraagt om meer inzet van de politie. Door dhr. Van den Broek wordt hierop ontkennend
geantwoord. Speciaal voor de kuststrook Den Haag zijn 37 politieagenten inzetbaar op mooie
zomerdagen c.q. op drukke stranddagen. Bij slecht weer zijn deze dienders werkzaam in de
wijk. Daarbij krijgt de politie ook nog veel hulp van burgers die hart hebben voor hun wijk,
via de BIT’s, vrijwilligers en whatsapp groepen.
De heer De Valk vraagt of de vierjaarlijkse evaluatie van de inzet van de politie ertoe heeft
geleid dat bureau Loosduinen nu gedurende de nacht is gesloten.
Dhr. Van den Broek stelt dat dit niet het geval is. De sluiting in de nacht is het resultaat van
een reorganisatiebesluit.
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Overwegingen, die daarbij een rol hebben gespeeld, zijn dat, om het bureau in de nacht open
te houden, het bureau dient te worden bemand door twee politieagenten, terwijl er vaak
weinig te doen valt. Deze capaciteit kan dus beter worden ingezet op straat.
Voorts geeft dhr. Van den Broek desgevraagd aan, dat het gebruik van digitale middelen
positief van invloed is op de tijd, die aan de intake wordt besteed. Bijvoorbeeld: een
bekeuring wordt op locatie via de mobiele telefoon afgehandeld. Er wordt daarmee enorme
tijdwinst behaald.
c.) Fietsersbond, de heer Bianchi
Dhr. Bianchi heeft bij dhr. Smit aandacht gevraagd voor het aantal fietsers dat Kijkduin-Bad
op drukke zomerdagen (zoals komende zondag) zal bezoeken en de situatie dat de Bicyclette
is opgeheven en het in Kijkduin-Bad aan fietsenstallingen ontbreekt. Dhr. Smit zou de situatie
gaan bekijken.
Op 6 juni a.s. vindt een debat inzake de verkeersveiligheid Vroondaal/Madesteinweg plaats
waarbij onder meer aandacht zal worden besteed aan het Vervoersplan en naar verwachting
ook de namens de CL/projectgroep ROV ingebrachte punten. Ten aanzien daarvan refereert
dhr. Bianchi aan een aandachtspunt, zijnde de schaalsprong openbaar vervoer in 2040. Het is
in dat kader de intentie de verbinding van het openbaar vervoer richting Leyenburg c.q. het
ziekenhuis te verbeteren, door verlenging van de tramtunnel. Voor Loosduinen is dat een
aandachtspunt, in de zin van dat ervoor gewaakt moet worden dat dit plan lijn 2 gaat
ondermijnen.
d) Ondernemers
De nieuwe voorzitter van ZKD (bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) is
uitgenodigd voor het DB en hij heeft een goed verhaal gehouden over de intentie van ZKD
om het voortouw te nemen bij de energietransitie. De voorzitter ZKD is tevens uitgenodigd
om hierover e.e.a. toe te lichten in de vergadering van de CL van 2 juli a.s., of de vergadering
van september. Tevens is hij bereid om in b.v. het voorjaar en najaar de CL-vergaderingen bij
te wonen.
Voorts is de ondernemerszetel nog vacant. Deze kan wegens drukke werkzaamheden niet
worden ingevuld door de voorzitter ZKD.
8. Rondvraag
Wings-terrein, onderdeel van de grondruil Wateringse Veld/ADS-velden: dhr. Hofker heeft
een brief aan wethouder Revis geschreven inzake deze grondruil waarin hij aandacht vraagt
voor de situatie, dat de verhouding tussen de groeiende bevolking in Loosduinen en het aantal
sportvelden en groen onevenredig is. Een kopie van de brief zal hij aan het secretariaat van de
CL doen toekomen. Actie: dhr. Hofker.
In aanvulling op het vorenstaande deelt de voorzitter mee, dat de Hockeyclub HDS bezig is
om samen met wethouder De Mos te bezien, of compensatie mogelijk is van het groen en de
sportvelden, die verloren zijn gegaan in Loosduinen, Kijkduin-Binnen, Madestein. De totale
ontwikkeling wordt daarbij in ogenschouw genomen.
Een lichtpuntje is dat definitief is besloten dat Storks op de huidige locatie Schapenatjesduin
mag blijven, echter onder de voorwaarde dat zij de lichtmasten aanpassen. Dit laatste is door
Storks ook toegezegd.
In het kader van het aantal sporthallen in Loosduinen deelt de voorzitter mee, dat de sporthal
Ockenburgh is verouderd en dat wethouder De Mos een aantal ideeën heeft gelanceerd met
betrekking tot de toekomst van de sportvoorzieningen in Loosduinen.
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Indien de sporthal Ockenburgh wordt opgeheven, omdat deze is verouderd, wordt door de
wethouder overwogen om deze te vervangen door een grotere sporthal (anderhalf maal zo
groot). Deze grote sporthal zou wellicht kunnen worden ontwikkeld op de C2 locatie achter
het benzinestation aan de Ockenburghstraat. Dit betekent wel, dat het parkeerterrein wordt
opgeofferd en dat is gezien de parkeerdruk, niet echt wenselijk.
De overweging om een sporthal van grotere omvang te realiseren, is ook gerelateerd aan de
turnhal, die goed functioneert maar mogelijk wordt opgeheven, omdat de vergunning van
tijdelijke aard is. Voorts ligt er achter de turnhal nog een kleinere sporthal, waarvan nog niet
bekend is wat de gemeente daarmee voor ogen heeft.
Kortom, rondom het thema voorzieningen/sporthallen Loosduinen spelen vele vraagstukken.
Het verzoek aan de leden van de CL luidt om melding te maken van nieuws hieromtrent en/of
andere items die aandacht behoeven, zodat het DB hierop kan acteren.
Ten aanzien van dit laatste vraagt de voorzitter nogmaals aandacht voor de twee vacatures in
het DB. Een secretaris en penningmeester van het DB worden node gemist.
Naar aanleiding van de verhouding tussen de voorzieningen in Loosduinen en het aantal
inwoners, refereert dhr. Van den Muijsenberg aan een model dat door de wijk Bezuidenhout
is ontwikkeld. Op basis daarvan kan gemeten worden, of het aantal voorzieningen in een wijk
nog spoort met het aantal inwoners.
Dhr. Meesters geeft aan dat het model al een keer is gebruikt. De uitkomst daarvan is, dat het
blijkt te schorten aan het aantal voorzieningen in Loosduinen. Dit is ook door de wethouder
beaamd, echter wel gevolgd door de stellingname dat de voorzieningen wel voldoen aan de
norm. De voorzitter stelt dat het model nogmaals gebruikt kan worden om e.e.a. te
objectiveren. Dit zal nader besproken worden in het DB, waarna hierop in het najaar zal
worden teruggekomen. Het model zal daartoe aan de CL worden toegestuurd. Actie: SDKDB.
Dhr. Bianchi: wijst op de flyer welke ter vergadering beschikbaar is over de kustroute in
Loosduinen, zondag 30 juni 2019 aanvang 11.00 uur tot 16.00 uur.
Ten aanzien van het eenrichtingsverkeer bij Dekkershoek refereert dhr. Bianchi aan de
ongewenste situatie, dat vrachtauto’s geen bocht kunnen maken. Dit is ingebracht bij de VvEvergadering van de ondernemers en daarbij is bepaald, dat er maar een oplossing is en dat is
‘verwijdering van het bord eenrichtingsverkeer’. De voorzitter geeft aan, dat hij over deze
kwestie dhr. Smit heeft gesproken en dat hij van die zijde heeft vernomen, dat het bestuur van
het ZKD bedrijventerrein dit punt dient op te pakken.
Mevrouw Griffioen-Van den Hoek: refereert aan de discussie over de situatie dat ‘De
Peperbus’ ineens was ingepakt en de vrees dat deze zou verdwijnen. Van de zijde van
wethouder Van Asten is hierop echter gereageerd met de bevestiging, dat de Peperbus
behouden blijft.
Dhr. Hofker: vraagt aandacht voor de akoestiek in de zaal. Indien nogmaals in de Parochie
wordt vergaderd, verdient het zijns inziens aanbeveling om de zaal te voorzien van een
geluidsinstallatie. Dit wordt genoteerd als aandachtspunt voor de volgende keer dat in de
Parochie wordt vergaderd. Aandachtspunt secretariaat CL.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit vervolgens de
vergadering om 22.00 uur.
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ACTIELIJST
ACTIE UIT VERGADERING 5 FEBRUARI 2019 - Antwoord van wethouder Van
Asten op de navolgende punten (reminder is inmiddels verstuurd).
- Extra budget - belijning en bebording.
- Kijkduin-Bad: entree fietsenkelder en parkeervoorziening scooters en brommers.
- Parkeervoorziening aanleggen sportvelden Madesteinweg (meegenomen in de
herstructurering Madesteinweg?).
- Bus 23: bus-buffer halte aan het De Savornin Lohmanplein aanwijzen als in- en
uitstaphalte passagiers. Bespreking met de HTM: mogelijkheden om de route te
herstellen (doorrijden naar Kijkduin).
- Aanpassing van twee haltes lijn 2: toezegging voormalig wethouder Smit nagaan.
1. Actie: CL. Invulling vacatures DB. Invulling ondernemerszetel CL. Invulling
ondersteunende functie van de voorzitter projectgroep WB.
2. Actie DB: positief advies aan de gemeenteraad over Vroondaal (integrale wijk).
3. Actie: CL. Aandacht voor uitsterfbeleid Loosduinse markt (wordt door de
gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek meegenomen. Bij een positief resultaat
van het haalbaarheidsonderzoek, wordt een werkgroep geformeerd om de
plannen Loosduinse Hoofdplein vlot te gaan trekken).
4. Actie CL: aan DSB communiceren welke straten/wijken gemotiveerd zijn om het
restafval nog meer gescheiden te gaan aanbieden.
5. Manifest: agenderen CL.
6. Actie: secretariaat CL: presentatie energietransitie van de heren Plattel en
Snijders aan CL doen toekomen (bij verslag of separaat via mail).
7. Actie Wijkberaden: inventariseren namen van beschikbare huisartsen en
tandartsen in Loosduinen en deze doen toekomen aan het secretariaat CL.
8. Actie bewonersorganisaties en wijkberaden: artikel publiceren in wijkkrant over
de Abdijkerk (betreft: artikel van de dominee over financiële nood v.d. kerk).
9. Ideeën t.a.v. de communicatie CL bespreken in het DB.
10. Actie: dhr. Hofker. Kopie van de brief aan wethouder Revis over de ADS
sportvelden (uitruil Wings) doen toekomen aan het CL-secretariaat.
11. Meetmodel Bezuidenhout in DB bespreken (verhouding (sport)voorzieningen >
bewoners).
12. Geluidsinstallatie Parochie: aandachtspunt voor een volgende vergadering in de
Parochie.
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