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    Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

    d.d. 8 oktober 2019, gehouden in de Abdijkerk, Willem III 

    straat, Loosduinen, aanvang 19.30 uur. 

 

 

Aanwezig: dhr. P.F.M. Wijsman, (voorzitter), dhr. J.H. Bakker en dhr. T. Zaat, (Kom 

Loosduinen), mw. F. Beeloo-Planken en dhr. R.A.W. Meesters (Houtwijk), 

mw. Y. Hartman-van der Ark (plv. lid Houtwijk), dhr. J.A. Hofker en dhr. 

J.H.A. van den Muijsenberg, (Bohemen, Waldeck en Kijkduin), dhr. H. de 

Valk, (Nieuw Waldeck), dhr. R.M. Sikking, (plv. lid Nieuw Waldeck), dhr. 

J.H. Janssen, (Kraayenstein) en dhr. F. Helvensteijn, (plv. lid Kraayenstein), 

mw. S.J. Stevens en mw. M.F.L. Brands, (BO Notenbuurt), dhr. W. van Elst, 

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

el Boumeshouli (stadsdeeldirecteur), dhr. R. van den Broek (politie), dhr. A. 

Hijstek, (Groen Links DH), mw. O. Vrolijk (managementassistent CL), mw. 

M. van den Hoek (verslag). 

 

 Genodigde in verband met agendapunt 3: dhr. R. Medenblik, voorzitter st. 

ZKD en dhr. R. Snijders, gemeente Den Haag. 

 

Afwezig met kennisgeving: dhr. W. Bianchi, OV/Fietsersbond, dhr. G.J. van Lonkhuijzen, 

teammanager 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 stadsdeeldirecteur dhr. M. Boumeshouli en de genodigden, dhr. 

R. Medenblik, voorzitter st. ZKD en dhr. R. Snijders, gemeente Den Haag/energietransitie. 

 

Vaststelling agenda: de agenda wordt vastgesteld met inachtneming van de wijziging dat punt 

2, gesprek wethouder R. de Mos van Economie, Sport, Buitenruimte, vanwege zijn aftreden is 

komen te vervallen.  

Tot plaatsvervangend/tijdelijk stadsdeelwethouder Loosduinen is aangewezen: mw. Kavita 

Parbhudayal.  

 

Mededelingen: 

- Wegens het aftreden van wethouders De Mos en Quernaoui kampt het College met een 

minderheidscoalitie en dient spoedig een reconstructie van het College plaats te vinden.  

- Burgemeester Krikke heeft, 6 oktober jl., bekend gemaakt dat zij per onmiddellijke ingang 

haar functie als burgemeester van Den Haag neerlegt. Het College heeft bepaald dat 

Boudewijn Revis, 1
e
 locoburgemeester, de lopende zaken voor zijn rekening neemt tot het 

moment dat een waarnemend burgemeester is benoemd. 

- Bij conceptbesluit van het College van B&W is de benoeming geaccepteerd van de nieuwe 

leden van de CL, mw. Brands, mw. Stevens, dhr. Janssen en mw. Hartman, alsmede de 

benoeming van de dhr. Meesters tot lid van het DB/CL. De officiële benoemingsbrief 

kunnen de vorenstaande leden spoedig tegemoet zien. Actie: CL secretariaat.   

- Bezorging Posthoorn: indien er problemen zijn met de bezorging van de Posthoorn dan 

luidt het verzoek dit door te geven aan het CL-secretariaat/mw. Vrolijk opdat dit 

vervolgens kan worden gemeld aan de nieuwe bezorgingsdienst van de Posthoorn. 
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- Ondanks de volle agenda, welke een aantal interessante presentaties bevatte, was de 

bezettingsgraad van de laatst gehouden projectgroepen ROV en WB mager (ca. 50%).  

Het verzoekt luidt om bij verhindering, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het 

secretariaat van de CL. Aan de hand daarvan kan dan worden bepaald, of de opkomst van 

een vergadering voldoende is om gastsprekers uit te nodigen of b.v. de geplande 

presentatie door te schuiven naar een volgende vergadering. Aandachtspunt WB en 

ROV.  
- Sociale Kaart Voorliggend Veld: deze kaart bevat een enorm scala aan organisaties en 

instellingen, in het bijzonder op het gebied van de WMO/JMO, welke de burger in het 

voortraject informatie en hulp bieden (b.v. aanvragen en doorverwijzen naar bepaalde 

loketten). De organisaties en instellingen behorend tot de Sociale Kaart Voorliggend Veld 

gaan zich onderling over de communicatie richting burger beraden. Omdat nu door de 

grote hoeveelheid organisaties/instellingen men ‘door de bomen, het bos niet meer kan 

zien’. Mogelijk dat dit punt t.z.t. terugkomt op de agenda van de projectgroep WB. 

Aandachtspunt WB. 
- Sponsoractie Buitenplaats Ockenburgh/renovatie villa Ockenburgh: dhr. Zaat deelt mee 

dat, zoals eenieder wel bekend, een sponsoractie is gestart ten behoeve van de renovatie 

van de villa Ockenburgh. Na de renovatie zal de horecafunctie, die de villa na het 

verdwijnen van de Ock krijgt, laagdrempelig zijn (conform de Ock). Daar de voormalige 

jeugdherberg een begrip in Loosduinen is, en echt bij Loosduinen hoort, roept dhr. Zaat de 

leden van de CL op, om ten behoeve van de sponsoractie één keer hun vacatiegeld te 

doneren. Voorts geeft hij aan de bewonersorganisaties en de wijkberaden de suggestie 

mee, om eenmalig 500 euro te doneren.  

- Wijkgrenzen: de leden van de CL hebben een brief ontvangen over de wijkgrenzen van de 

bewonersorganisaties/wijkberaden, welke mede aan de hand van de statuten zijn bepaald. 

De voorzitter dankt de bewonersorganisaties en wijkberaden voor het toesturen van de 

statuten, zodat de wijkgrenzen nu helder zijn.  

Dit laatste is tevens van belang, omdat iedere inwoner van Loosduinen voorzien moet 

worden van informatie en daarvan niet verstoken mag blijven. In dat kader wordt door de 

gemeente ook subsidie verstrekt, welke is gebaseerd op het aantal inwoners van het 

werkgebied. 

De Kom Loosduinen heeft echter bezwaar gemaakt tegen de wijkgrenzen van de Kom en 

wenst vast te houden aan de grenzen, zoals deze door het CBS zijn/worden bepaald. 

Vasthouden aan de CBS-grenzen brengt echter een verstoring en onduidelijkheid met zich 

mee voor de wijkgrenzen van aan de Kom Loosduinen grenzende werkgebieden van 

andere bewonersorganisaties/wijkberaden. 

Een werkgebied dat volgens de bepaling van de wijkgrenzen op basis van de statuten 

behoort tot de Kom Loosduinen, behoort – indien men van CBS grenzen uitgaat – tot het 

werkgebied van een aangrenzende bewonersorganisatie. Dat brengt dan ook weer 

onduidelijkheid met zich mee voor de subsidieverstrekking. Op welke wijze uit deze 

impasse kan worden geraakt, wordt nog nader besproken in het DB. 

   

2. Robert Medenblik, voorzitter st. ZKD: energietransitie op het ZKD-terrein  
De heer Medenblik is voorzitter van st. ZKD (bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, 

Dekkershoek) en eigenaar van Mondial Van der Velde ’t Veentje verhuizingen en Hubbel 

Lastmile (bedrijf: elektronische stadsdistributie). 

Het ZKD bedrijventerrein ligt op een goed bereikbare locatie in Den Haag Zuidwest, op de 

rand van Loosduinen. Op het bedrijventerrein zijn 400 bedrijven gevestigd en deze bieden 

werkgelegenheid aan 8.000 medewerkers. De bedrijven zijn in verschillende branches actief.  
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Het ZKD bedrijventerrein beschikt over een goed ondernemersklimaat en door de nabije 

aanwezigheid van het ROC Mondriaan College maakt ook onderwijs – met name op het 

gebied van techniek – deel uit van het bedrijventerrein. 

De ondernemers van het ZKD bedrijventerrein streven naar een verantwoorde en gezonde 

manier van ondernemen en staan daarbij ook voor enkele uitdagingen. Ondermijning van 

goed ondernemerschap doet zich soms voor, omdat bepaalde ondernemers het niet zo nauw 

nemen met de regelgeving. Daarbij heeft het bedrijventerrein te kampen met weesauto’s. In 

samenwerking met de gemeente, politie en de wethouder Economie wordt hierop actie 

ondernomen. 

 

De besturen van het ZKD onderschrijven het klimaatpact en de daarbij behorende doelstelling 

zijnde een CO2 neutraal Den Haag in 2030/2040.  

In dat kader gaan de bedrijven van het ZKD bedrijventerrein aan de slag met energietransitie 

en duurzaamheid. Daartoe is een duurzaamheidsteam geformeerd waarin diverse ondernemers 

van het ZKD bedrijventerrein en verschillende vertegenwoordigers van de Haghe Groep 

(gemeente) deel uitmaken. Het duurzaamheidsteam verkent de mogelijkheden om bedrijven 

CO2 neutraal te laten functioneren. De ZKD Energievisie en het Bedrijventerrein Energieplan 

worden onderstaand door de heer Snijders van de gemeente Den Haag nader toegelicht. 

 

Presentatie ZKD Energievisie en het Bedrijventerrein Energieplan: een hand-out van de 

presentatie is ter vergadering uitgereikt. 

 

Energietransitie ZKD bedrijventerrein 

Het bestuur van het ZKD bedrijventerrein heeft in overleg met de gemeente Den Haag een 

Energievisie opgesteld. De Energievisie dient als onderlegger voor het opstellen van het 

Bedrijventerrein Energieplan. Dit plan wordt de komende tijd – in 24 maanden – opgesteld 

door het Programmateam Energietransitie. In antwoord op de vraag van mevrouw Griffioen 

van den Hoek, of de initiatieven van het ZKD bedrijventerrein ook subsidie uit Europa krijgen 

geeft dhr. Snijders aan, dat de subsidieregelingen via de gemeente en de provincie lopen. Het 

is hem niet bekend, of er ook subsidie uit Europa wordt verkregen. 

Loosduinen, proeftuin slimme natuur 

Vanuit de gemeente Den Haag/stadsdeel Loosduinen, is in co-creatie met bewoners en 

ondernemers het document ‘Loosduinen, Proeftuin voor slimme natuur’ opgesteld. Betreft de 

gebieden, Lozerlaan, ZKD bedrijventerrein, Vroondaal en het strand. Zie voor impressies de 

digitale presentatie. 

Bedrijfshuisvestingsstrategie 

De bedrijfshuisvestingsstrategie is nog in de maak en deze wordt opgesteld door de Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling – Economie, van de gemeente Den Haag. 

ZKD bedrijventerrein, verduurzaming en energietransitie 

De ondernemers van ZKD zijn drukdoende met het in kaart brengen van de mogelijkheden tot 

het duurzaam opwekken van energie, zoals het – daar waar mogelijk – installeren van 

zonnepanelen. Zie voor info over zonnepanelen: www.citydenhaag.nl  

Ook hebben bedrijven zich aangemeld voor een controle van de cv-installatie zodat deze zo 

energiezuinig mogelijk kan worden ingesteld en wordt bezien of isolerende maatregelen 

kunnen leiden tot energiebesparing. 

 

De digitale presentatie wordt door de heer Snijders nagezonden en bij dit verslag gevoegd. 

Actie: CL-secretariaat.   
De voorzitter dankt de heren Medenblik en Snijders voor de interessante presentatie, waarna 

wordt overgegaan tot de behandeling van agendapunt 3. 

http://www.citydenhaag.nl/
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3. Introductie van de nieuwe stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli 

Dhr. Mustapha el Boumeshouli, voormalig leidinggevend adviseur van de gemeente 

Westland, is recent aangesteld in de functie van stadsdeeldirecteur Loosduinen. Wat betreft de 

invulling van zijn nieuwe functie, zou hij zichzelf graag zien als verbindingsofficier tussen 

Loosduinen en de gemeente Den Haag. Hij heeft inmiddels kennisgenomen van het Manifest 

van de Commissie Loosduinen en voelt zich zeer geïnspireerd door de daarin benoemde 

thema’s. Gehoord de interessante presentatie over de thema’s duurzaamheid en 

energietransitie, zou aan deze zes benoemde thema’s, een zevende thema toegevoegd kunnen 

worden zijnde duurzaamheid. 

Voorts onderschrijft dhr. El Boumeshouli de stellingname van mw. Griffioen-Van den Hoek 

dat ook de ‘continuïteit en verjonging’ van de Commissie Loosduinen een belangrijk item is. 

De voorzitter geeft aan, dat na afloop van de vergadering een afspraak wordt gemaakt met 

dhr. El Boumeshouli teneinde de lopende zaken van de CL en nieuwe items te bespreken. 

Mede namens de CL wenst hij dhr. El Boumeshouli veel succes toe bij de invulling van zijn 

nieuwe functie het zich eigen maken van alle Loosduinse zaken.   

 

4. Goedkeuren verslag van 2 juli 2019   
Tekstueel: het verslag wordt vastgesteld met de wijzigingen op: pag. 5, 1

e
 zin vervalt en 2

e
 zin 

leze men dat ‘in de Buurtkamer nog niet veel voor de jeugd wordt gedaan’. Pag.6 al. 2, laatste 

zin voor 2019 leze men ‘2020’. De wijzigingen worden door de notulist in het definitieve 

verslag verwerkt, waarna het wordt gearchiveerd. 

 

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

Pagina 1: beleidsplan Zorg, Jeugd en Volksgezondheid 2019-2022: aan de gemeente is 

namens de CL kenbaar gemaakt dat het plan gedurende het zomerreces is ontvangen en dat 

dat daarbij een termijn van zes weken van kracht was om op het plan te reageren. Omdat 

gedurende het zomerreces de vergaderingen stilliggen en veel leden van de CL met vakantie 

zijn, is verzocht de termijn van zes weken te verlengen. Dit bleek echter geen optie. Omdat 

het plan nog niet door de Raad is behandeld is het nog wel mogelijk input aan te leveren bij 

mw. Griffioen-Van den Hoek en zij zal deze dan via de politieke ingang inbrengen. 

Actie/Aandachtspunt: CL. 

Pagina 4: Notenbuurt > reactie teamchef Van den Broek: met excuses geeft teamchef Van den 

Broek aan dat hij de vorige vergadering was verhinderd, wegens vakantie. Ten aanzien van de 

uitstaande actie inzake de Notenbuurt deelt hij mee dat inmiddels een nieuwe wijkagent is 

aangesteld, Hans den Dulk. De nieuwe wijkagent zal de Notenbuurt met regelmaat bezoeken 

en is bereikbaar voor alle vragen van de buurtbewoners en de BO Notenbuurt. Mw. Stevens 

geeft aan dat de BO Notenbuurt al heeft kennisgemaakt met de nieuwe wijkagent en met hem 

en mw. Adlouni een gesprek heeft gevoerd over de lopende zaken. 

Pagina 5: Landgoed Rosenburg: er is nog geen nadere info ontvangen over het PUK.  

Pagina 6: 4
e
 alinea, 8

e
 zin: de vorige vergadering is gesteld dat de nieuwbouw op de locatie 

Hanenburg, gelegen aan de achterzijde, gelijk moet zijn aan de bestaande bouw (ieder geval 

niet hoger). Voorts zal, zoals reeds in het verslag vermeld, nog een bezonningsstudie 

plaatsvinden en zal het plan t.z.t. in de projectgroep ROV worden behandeld.  

Echter, dit zal nog enige tijd duren daar de projectontwikkelaar Schouten failliet is en het 

project Hanenburg overgenomen zal moeten worden door een andere projectontwikkelaar. 

Pagina 8: Helpdesk Geldzaken: dhr. Clijsters van de Helpdesk Geldzaken heeft kenbaar 

gemaakt dat hij nog weinig uitnodigingen heeft ontvangen van de bewonersorganisaties en 

wijkberaden. Graag aandacht hiervoor. Dhr. Clijsters is bereid om in de vergaderingen van 

bewonersorganisaties/wijkberaden een presentatie te geven over de helpdesk. 

www.helpdeskgeldzaken.nl.  

http://www.helpdeskgeldzaken.nl/
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Actielijst. de actiepunten 2, 6, 7, 9 en 10 zijn afgehandeld en/of in behandeling genomen. De 

overige punten blijven staan. Wat betreft het laatste actiepunt 10, wordt aangegeven dat de 

laatste vergadering van dit jaar wordt gehouden in De Geest.  

 

5. Antwoordbrief van Robert van Asten, wethouder MCS 

Van Robert van Asten, wethouder MCS, is een antwoordbrief d.d. 19 juli 2019 ontvangen op 

de uitstaande vragen, zoals door de CL gesteld in de vergadering van 5 februari 2019. 

In de brief wordt het navolgende toegezegd: 

- Er wordt aandacht besteed aan het op orde brengen van de belijning en bebording in 

Loosduinen. 

- De fietsenstalling Kijkduin-Bad wordt bereikbaar via een hellingbaan en een trap. 

- Bromfietsen in Kijkduin-Bad moeten worden geparkeerd op de aangewezen plekken. 

- De twee projecten Madestein staan los van elkaar maar hebben wel raakvlakken met 

parkeren. 

- De situatie rondom de bufferplek van bus 23 is complex. Binnenkort wordt een 

onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de bus-buffer van bus 23 om te vormen tot 

in- en uitstaphalte. 

- De halte tramlijn 2 aan de Burgemeester Hovylaan wordt aangepast op het moment dat 

deze halte in de planning staat voor onderhoud. Vanwege budgettaire redenen is het 

nog niet mogelijk de halte Loosduinse Hoofdstraat rolstoelvriendelijk te maken. Over 

dit laatste ontstaat enige discussie over wat precies destijds ten aanzien van de haltes is 

afgesproken.  

- De voorzitter stelt naar aanleiding daarvan vast, dat beide haltes van belang zijn. Met 

wethouder Smit is destijds afgesproken dat: a. de haltes B. Hovylaan en Loosduinse 

Hoofdstraat aangepast en rolstoelvriendelijk gemaakt zouden worden en b. dat de halte 

Loosduinse Hoofdstraat daartoe iets anders gepositioneerd zou worden. 

 

6. Projectgroep WB 

 

Tijdens de vergadering van de projectgroep WB d.d. 24 september 2019 zijn de navolgende 

punten aan de orde gesteld: 

- Presentatie Stichting Centrum Groepswonen: uit de presentatie bleek dat het wonen in 

groepen vandaag de dag zowel bij ouderen, als jongeren, in trek is. Indien men op 

zoek is naar een groepswoning, kan Centrum Groepswonen hulp bieden omdat het 

centrum functioneert als een soort ‘spin in het web’ tussen de woningcorporaties, de 

gemeente en de mensen die een woongroep willen oprichten of op zoek zijn naar een 

groepswoning. Meer info: www.centrumgroepswonen.nl 

- Presentatie Harvest: daarbij is aandacht gevraagd voor de situatie dat het groene 

karakter van Harvest verloren dreigt te gaan, omdat de projectontwikkelaar het plan 

heeft geïntroduceerd om in de tuin van Harvest Tiny Houses te plaatsen. Daardoor 

komt ook de moestuin in gevaar.  

- De bewoners gaan daartegen in bezwaar, omdat zij van oordeel zijn dat zij destijds 

zijn verleid met allerlei promotiemateriaal over vooral het groene karakter, dat nu 

verloren dreigt te gaan. Een bijkomend negatief effect van extra bebouwing bij 

Harvest is (nog meer) toename van de parkeerdruk.  

- De voorzitter geeft aan dat de CL, daar waar nodig, hulp kan bieden. Naar aanleiding 

hiervan wordt afgesproken dat de projectontwikkelaar van de Tiny Houses, Van der 

Vorm Vastgoed Rotterdam, zal worden uitgenodigd voor de projectgroep ROV. Actie: 

projectgroep ROV. 

http://www.centrumgroepswonen.nl/


- 6 - 
 

- Presentatie van iZi en een iZi ambassadeur van 89 jaar over het thema ‘gezond lang 

thuis wonen’, technologische hulpmiddelen in dat kader en de Domotica woning, 

Steenhoudersgaarde 15
E
, ingericht op initiatief van de gemeente Den Haag. Deze 

woning kan iedere vrijdagochtend worden bezichtigd tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 

Projectgroep ROV:  

Door de voorzitter van de projectgroep ROV wordt toegelicht dat de projectgroep ROV op 1 

oktober jl. bijeen is geweest.  

Een belangrijk agendapunt was de bespreking van de voortgangslijst projecten. Door mw. De 

Hoop van de gemeente Den Haag is de stand van zaken van alle projecten toegelicht en aan de 

hand daarvan zal de lijst worden geactualiseerd.  

Door Dave Smit is zijn collega Richard Vrolijk geïntroduceerd. Richard Vrolijk zal de functie 

van Dave Smit in de projectgroep ROV overnemen. Daarnaast is hij strandbeheerder en voert 

hij taken uit in het kader van Wegbeheer.   

 

7. Mededelingen 

a) Stadsdeel, dhr. M. el Boumeshouli 

Door de stadsdeeldirecteur wordt toegelicht dat het deze week zijn introductieweek is waarin 

vele kennismakingsgesprekken plaatsvinden. In dat kader zal hij binnenkort ook een gesprek 

voeren met de teamchef politie Loosduinen, dhr. R. van den Broek, teneinde issues door te 

nemen op het gebied van de veiligheid in Loosduinen en zal hij met de winkeliers spreken 

over de herinrichting van het Loosduinse Hoofdplein. 

Ten aanzien van politieke zaken en de perikelen op het stadhuis deelt de stadsdeeldirecteur 

mee, dat deze week de naam van de waarnemend burgemeester bekend zal worden gemaakt.   

Voorts zal het nog zeker acht maanden duren voordat een nieuwe burgemeester van Den Haag 

is verkozen. 

 

b) Politie, dhr. Van den Broek 

Door de teamchef Van den Broek worden de cijfers veiligheid en leefbaarheid toegelicht. De 

criminaliteitscijfers zijn, ten opzichte van de aanvang dit jaar, gestegen. Zoals reeds eerder 

toegelicht heeft het Kijkduinpark te kampen met woninginbraken (noot: inbraken in een tent 

vallen ook onder de noemer woninginbraken). Ook zijn de diefstallen van fietsen en 

bromfietsen gestegen. Met de nieuwe beheerder van Roompot Kijkduinpark zijn goede 

afspraken gemaakt teneinde de criminaliteit terug te dringen. Zo is er een nieuw hek geplaatst 

aan het deel van het park langs de Wijndaelerweg en is een nieuw camerasysteem 

geïnstalleerd. Daarnaast heeft de beheerder een nieuw inschrijfsysteem geïntroduceerd, zodat 

de bezoekers van het park (zowel arbeidsmigranten, als recreanten) bekend zijn. 

Het aantal overvallen in Loosduinen staat nog steeds op nul. Vorig jaar waren dat er rond deze 

tijd twee. Het aantal straatroven staat op twee en de inbraken zijn dus – onder invloed van de 

cijfers van het Kijkduinpark – gestegen.  

Wat betreft de werkwijze van de politie Loosduinen licht teamchef Van den Broek toe, dat de 

politie tegenwoordig met districten werkt. De teams van de bureaus Loosduinen, Overbosch. 

Segbroek, Scheveningen, vallen onder het districtsbureau Scheveningen (district B). 

Bureau Loosduinen is in de nacht gesloten en alle meldingen lopen dan via bureau Segbroek. 

In het kader van de inkrimping van de politie vraagt de voorzitter aandacht voor het werk van 

de preventieteams. Het betreft hier een burgerinitiatief dat ten gevolge van minder blauw op 

straat verloren dreigt te gaan, omdat de preventieteams zich niet meer veilig voelen. De teams 

moeten namelijk te lang op de politie wachten.  

Teamchef Van den Broek deelt naar aanleiding hiervan mee, dat de aanrijtijden nog steeds 

worden gehaald (93%). 
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Wat betreft het bijstaan van de preventieteams kan worden gemeld, dat de chef Handhaving, 

G. Willemont, wordt gekoppeld aan de preventieteams en dat de inzet van Handhaving (13 

handhavers) zeer binnenkort tot 23.00 uur ’s avonds zal zijn. De handhavers staan continue 

via de portofoon in contact met de politie.  

In antwoord op de opmerking van dhr. Zaat, dat het Loosduinse Hoofdplein ineens vol met 

politie stond, licht de teamchef toe dat aan bureau Loosduinen momenteel 12 studenten zijn 

ingezet die op het Loosduinse Hoofdplein, of op andere locaties, soms controles uitvoeren. 

Vandaar dat op het plein ineens veel politie aanwezig was.  

Wat betreft de berichten op Sociale Media over bureau Loosduinen (dat het bureau gesloten is 

in de nacht e.d.) en dat deze criminaliteit kunnen aantrekken, geeft de teamchef aan dat dit 

soort zaken wordt besproken in het Veiligheidsoverleg. Er wordt dan b.v. bepaald wat er – 

mede als tegenhanger van de negatieve berichten – door de politie kan worden gepubliceerd 

over alle activiteiten en resultaten van de politie.   

 

c.) Fietsersbond, dhr. W. Bianchi (afwezig) 

 

d.) Ondernemers, dhr. R. Medenblik 

Onder verwijzing naar wat er vanavond door de CL zoal is besproken geeft dhr. Medenblik 

aan, dat daar waar het betreft de veiligheid van het ZKD Bedrijventerrein er ook wordt 

samengewerkt met Handhaving.  

In het kader van de werkgelegenheid legt het ZKD Bedrijventerrein ook contact met andere 

wijken, met als doel vacatures op te halen. Meer informatie hierover is te vinden op de 

website ZKD Bedrijventerrein. De voorzitter geeft aan dat de notulen van de vergaderingen 

van de CL ook aan dhr. Medenblik zullen uitgaan en dat het hem vrij staat om aan de hand 

daarvan bepaalde issues die over en weer voor het ZKD en de CL van belang zijn aan te 

kaarten.  

 

8. Rondvraag 

 

Dhr. Meesters, Houtwijk: ten aanzien van de opknapbeurten welke op de rol staan voor de 

wijken Kraayenstein, Houtwijk en Nieuw Waldeck, refereert dhr. Meesters aan het nieuwe 

participatietraject dat door de gemeente – zonder inspraak van de bewonersorganisaties – in 

het leven is geroepen. Het is onduidelijk waarom de gemeente voor dit traject heeft gekozen 

omdat de opknapbeurten feitelijk de aanpak van achterstallig onderhoud betreffen en het hier 

niet gaat over extra investeringen in de buitenruimte. In die zin kan de gemeente dus gewoon 

gehouden worden aan de opdracht om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Bovendien 

is er al een participatietraject geweest en zou er met dit nieuwe participatietraject circa twee 

ton verloren gaan, omdat er opnieuw moet worden aanbesteed. Dat geld kan beter besteed 

worden aan ‘stenen’ dan aan het optuigen van een ‘ambtenarencircus’ waar de bewoners niets 

aan hebben. Dit laatste is ook kenbaar gemaakt in een brief aan wethouder De Mos.  

In de brief wordt erop gewezen, dat het budget van 2,5 miljoen euro dient toe te komen aan de 

aanpak van het achterstallig onderhoud en niet aan nieuwe projecten.  

Omdat voor de totale aanpak van het achterstallig onderhoud 3 à 4 miljoen euro nodig is, zijn 

de bewonersorganisaties van oordeel dat het niet zo kan zijn dat van de 2,5 miljoen euro nog 

eens 2 ton verloren gaat aan een nieuwe aanbesteding. De bewoners zijn inmiddels 

opgeroepen tot nader order niet aan het participatietraject deel te nemen.  

Naar aanleiding van het vorenstaande deelt dhr. Hijstek (Groen Links DH) ter informatie mee, 

dat er wat betreft het participatietraject iets is misgegaan. De VVD heeft – per ongeluk – ten 

aanzien van de besteding van 2,5 miljoen euro in de betrokken wijken, een oproep gedaan tot 

burgerparticipatie en de gemeenteraad heeft daartoe ook besloten.  
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Momenteel ligt er echter een motie bij de VVD om dit weer in te trekken. Door dhr. Meesters 

wordt herhaald dat er al een participatietraject is geweest, dat de besteding van de 2,5 miljoen 

euro gewoon gaat over achterstallig onderhoud en niet over nieuwe investeringen.  

De voorzitter stelt vervolgens vast dat het vorenstaande punt op de agenda van de CL zal 

terugkomen. De brief aan wethouder De Mos - waaraan dhr. Meesters heeft gerefereerd – zal 

daartoe worden opgezocht. Actie: voorzitter/CL-secretariaat. 

 

Mw. Hartman (Houtwijk) deelt mee dat dit jaar het buurtbudget aan Houtwijk is toegewezen, 

maar dat alle ideeën van de bewoners over de besteding daarvan van tafel zijn geschoven. Dit 

werkt in het bijzonder voor de vrijwilligers zeer demotiverend. 

 

Dhr. Hofker, WB Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK): ten aanzien van de grondruil Wings 

terrein en de ADS sportvelden, is juni jl. een brief uitgegaan aan wethouder Revis met een 

afschrift aan wethouder De Mos. In de brief wordt verzocht om inzage in de documenten die 

hebben geleid tot het omzetten van de bestemming van de ADS-sportvelden (van sport naar 

woningbouw). Op de brief is geen reactie ontvangen. Medio september is vervolgens een brief 

met een WOB-verzoek uitgegaan aan wethouder De Mos. Wethouder Revis is vanwege het 

aftreden van wethouder De Mos aan zet om antwoord te geven op de brief inzake het WOB-

verzoek. Van zijn zijde is inmiddels wel een brief ontvangen, maar deze gaat niet in op het 

WOB-verzoek. Wordt vervolgd. 

 

Dhr. Zaat, Kom Loosduinen: hedenmiddag heeft constructief overleg plaatsgevonden over de 

organisatie van de Passion Loosduinen. Naar aanleiding daarvan is tevens de afspraak is 

gemaakt dat de bewonersorganisaties Kraayenstein, Houtwijk en de Kom Loosduinen meer 

gaan samenwerken. In dat kader zal op 20 december 2019 van 13.00 uur- 15.00 uur een diner 

worden georganiseerd voor mensen die alleen en/of eenzaam zijn. 

Voorts heeft, zoals waarschijnlijk wel bekend, discussie plaatsgevonden over het bankje dat 

bij AH is verwijderd. De oorzaak daarvan is, dat er iedere dag een groepje dronken personen 

op het bankje verbleef, met als gevolg overlast (urineren e.d.). Het bankje is uiteindelijk in 

overleg met de winkeliers en Dave Smit weggehaald. Het betreft hier echter een pilot van zes 

maanden. Het bankje is nu in de Pisuissestraat geplaatst. Na zes maanden wordt bezien of het 

bankje al dan niet bij AH kan worden teruggeplaatst. 

Wat betreft de overlast van fietsen/fietsers in de Kom Loosduinen is er behoefte aan meer 

handhaving. B.v. het plaatsen van waarschuwingsborden (incl. boete), meer uitdelen van 

boetes e.d. Teamchef Van den Broek geeft aan, dat de politie en handhaving de fietsers wel 

aanspreken wanneer zij door het publiek heen rijden, maar politie en handhaving zijn niet 

altijd aanwezig en moeten wat betreft ‘waar zij nodig zijn’ keuzes maken. 

Dhr. Bakker deelt ter informatie mee, dat de bewonersvergadering Kom Loosduinen volgende 

week, d.d. 21 november 2019, wordt gehouden. 

 

Nieuwe website Mijn Loosduinen, dhr. Sikking: de nieuwe website is inmiddels 2.500 keer 

bezocht. Aan de leden van de CL wordt het verzoek gedaan om input voor de website aan te 

leveren. Een flyer van de website www.Mijnloosduinen is ter vergadering uitgereikt. 

  

9. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit vervolgens de 

vergadering om 22.15 uur.  

http://www.mijnloosduinen/
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ACTIELIJST 

 

 

1. Actie: CL. Invulling vacature DB (penningmeester).  Invulling ondernemerszetel 

CL. Invulling ondersteunende functie van de voorzitter projectgroep WB. 

 

2. Actie: CL-secretariaat benoemingsbrief toezenden aan recent benoemde leden. 

 

3. Actie: CL. Aandacht voor het voorkomen van uitsterfbeleid Loosduinse markt 

(wordt door de gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek meegenomen. Bij een 

positief resultaat van het onderzoek, wordt een werkgroep geformeerd). 

 

4. Actie: DB - Manifest: agenderen CL na bespreking in het DB. 

 

5. Actie: CL – inventariseren namen beschikbare huisartsen en tandartsen in 

Loosduinen en de namen doorgeven aan het CL-secretariaat. 

 

6. Actie: CL-secretariaat. Presentatie van dhr. Snijders inzake energietransitie ZKD 

terrein nazenden aan de CL en/of bij dit verslag voegen. 

 

7. Actie: bewonersorganisaties en wijkberaden: artikel publiceren in wijkkrant over 

de Abdijkerk (betreft: artikel van de dominee). 

 

8. Actie: DB. Ideeën t.a.v. de communicatie CL bespreken in het DB. Dhr. Gaans 

daarbij betrekken. 

 

9. Actie: CL – desgewenst reactie inbrengen bij mw. Griffioen-Van den Hoek n.a.v. 

het Beleidsplan Zorg, Jeugd en Volksgezondheid 2019-2022. 

 

10. Actie: projectgroep ROV, uitnodigen Van der Vorm Vastgoed (presentatie Tiny 

Houses Harvest). 

 

11. Actie: voorzitter CL, achterhalen brief aan wethouder De Mos inzake de inzet van 

2,5 miljoen euro t.b.v. de wijken Kraayenstein, Houtwijk, Nieuw Waldeck. 

  

 

 


