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    Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

    d.d. 11 februari 2020, gehouden in de Abdijkerk, Willem 

    III Straat 48 te Loosduinen 

 

 

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

Kom Loosduinen), dhr. R.A.W. Meesters, (Houtwijk), dhr. J.A. Hofker, dhr. 

J.H.A. v.d. Muijsenberg (beiden Bohemen, Waldeck en Kijkduin), dhr. H. de 

Valk, (Nieuw Waldeck) en dhr. R. Sikking (plv. lid Nieuw Waldeck), dhr. J.H. 

Janssen, (Kraayenstein), dhr. W. Bianchi OV/Fietsersbond, mw. M.F.L. Brands 

en mw. P. Weeda, (beiden BO Notenbuurt), mw. M. Griffioen-Van den Hoek, 

(WB), dhr. W. van Elst, (ROV), dhr. M. el Boumeshouli (gemeente Den Haag,  

stadsdeeldirecteur), dhr. R. van den Broek, (Politie), dhr. C. v.d. Helm (VVD 

fractie), dhr. T. Dubbers, (Cultuurschakel), mw. O. Vrolijk, (secretariaat CL) 

en mw. M. van den Hoek (verslag). 

 Genodigden in verband met agendapunt 2: dhr. H. Bredemeijer, wethouder 

Onderwijs, Sport en Buitenruimte, Stadsdeel Loosduinen en dhr. D. Aerts 

(gemeente Den Haag). 

 

Afwezig: dhr. F. Helvensteijn (plv. lid Kraayenstein), mw. S.J. Stevens (BO Notenbuurt), 

  Mw. Beeloo-Planken (Houtwijk).  

 

 

1.  Opening, vaststelling agenda, mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen 

hartelijk welkom, in het bijzonder een nieuw lid van de BO Notenbuurt, mw. P. Weeda, 

woonachtig in het complex Harvest. 

 

Vaststelling agenda: de agenda wordt vastgesteld.  

 

Mededelingen: 

- Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Stevens, mw. Bijloo-Planken en dhr. 

Helvensteijn. De voorzitter deelt mee dat dhr. Helvensteijn helaas met de fiets een 

verkeersongeval heeft gehad. Namens de CL zal hem door middel van toezending van 

een attentie veel beterschap worden gewenst. Actie: CL-secretariaat. 

- In de Loosduinse Hoofdstraat is een Pop-up helpdesk geopend van PEP. Zoals bekend 

biedt PEP, met een groot aanbod aan cursussen, ondersteuning bij het versterken van 

de besturen van bewonersorganisaties en wijkberaden,  

Voor meer info kan een bezoek worden gebracht en/of contact worden gelegd met de 

helpdesk van PEP. 

- Het jaarverslag 2019 van de CL wordt ter becommentariëring geagendeerd voor de 

volgende vergaderingen van de projectgroepen WB en ROV en de CL. 

- Wegens andere activiteiten ontbreekt het dhr. Sikking aan tijd om het beheer van de 

website www.mijnloosduinen.nl te blijven beheren. Er wordt derhalve vervanging 

gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij dhr. Sikking en/of bij het CL-

secretariaat. Aandachtspunt: CL. 

- De communicatiebijeenkomst bewonersorganisaties/wijkberaden heeft onlangs op 

dezelfde dag als de projectgroep ROV plaatsgevonden. Teneinde te bepalen welke 

communicatiekanalen zoal kunnen worden gebruikt om de communicatie te verbeteren 

is een werkgroep geformeerd.  

http://www.mijnloosduinen.nl/
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- Meer informatie hierover staat in het verslag dat van de bijeenkomst is gemaakt. Het 

verslag zal aan de CL-leden worden doorgestuurd. Actie: CL-secretariaat/voorzitter. 

 

2. Bezoek dhr. H. Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte, Stadsdeel 

    Loosduinen. 

 

Wethouder Bredemeijer wordt ter vergadering welkom geheten en hij dankt de CL voor de 

uitnodiging om hier vanavond aanwezig te mogen zijn. 

 

Beantwoording vragen van de CL door wethouder Bredemeijer 

Sport: ten aanzien van de ontwikkeling van extra sportfaciliteiten in Loosduinen wordt door 

de wethouder aangegeven dat – conform het coalitieakkoord – het plan overeind blijft om in 

de kusstrook te komen tot de ontwikkeling van een grote sportfaciliteit Binnensport.  

Voorts wordt momenteel onderzoek verricht naar de sportbehoefte en noodzaak om te komen 

tot de ontwikkeling van extra sportfaciliteiten.  

De wethouder antwoordt bevestigend op de vraag van de voorzitter of het voortbestaan van de 

turnhal Groen van Prinstererlaan ter discussie staat.  

Per 1 juli 2020 loopt de vergunning van de turnhal af. Met het stichtingsbestuur van de turnhal 

zal hierover in gesprek worden gegaan. Wellicht dat de vergunning nog wordt verlengd, maar 

het ligt wel in de lijn der verwachting dat de turnhal op termijn zal worden opgeheven. Er zijn 

overigens geen plannen om de sporthal in Ockenburgh op te heffen. 

    

Wat betreft het totaalonderzoek Binnensport en Buitensport, dat door het Mulier Instituut 

wordt uitgevoerd, luidt de planning dat de resultaten van het onderzoek eind maart 2020 aan 

de gemeenteraad worden gepresenteerd.  

Het onderzoek wordt verricht op basis van het aantal inwoners, vanaf 2020 tot 2040, en het 

aantal aanwezige sportfaciliteiten Binnensport en Buitensport.  

De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in de noodzaak om meer faciliteiten 

voor Binnensport en Buitensport te ontwikkelen.   

De wethouder antwoordt ontkennend op de vraag, of de wijziging van de bestemming van de 

ADS-velden (van sport naar wonen) wordt meegewogen in het Mulier onderzoek, in de zin 

van dat de velden wellicht de bestemming sport kunnen behouden en/of terug krijgen.  

De bestemming is, naar het oordeel van de wethouder, reeds gewijzigd.  

De stadsdeeldirecteur deelt in reactie hierop mee, dat de bestemmingsprocedure nog gaande 

is. De wethouder stelt dat dit het geval kan zijn, omdat de planning luidt dat de ADS-velden 

pas in februari 2021 worden besproken en daarna zal er nog een onderzoek volgen door de 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente.  

 

Ten aanzien van de ADS-velden en de uitruil welke qua bestemming heeft plaatsgevonden 

tussen de ADS-velden en het Wings terrein deelt dhr. Hofker mee, dat hij reeds begin 2019 bij 

toenmalig wethouder De Mos het besluit over de uitruil heeft opgevraagd. Bij uitblijven van 

antwoord en na het terugtreden van wethouder De Mos, heeft hij dat verzoek herhaald bij 

wethouder Revis. Uiteindelijk is een antwoord van wethouder Revis gevolgd over een aantal 

onderwerpen, maar niet over het besluit uitruil ADS-velden en Wings terrein.  

In september heeft dhr. Hofker derhalve besloten om een WOB-verzoek in te dienen, waarna 

hij pas in januari 2020 heeft vernomen dat het niet mogelijk is om een WOB-verzoek in te 

dienen per email. Dit laatste had in ieder geval meteen na het indienen van het WOB-verzoek 

gemeld moeten worden. De algehele gang van zaken geeft de traagheid weer van de manier 

waarop de gemeente communiceert.  
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Door de wethouder wordt onderkend dat de afhandeling van vragen soms te lang op zich laat 

wachten. De snelste weg om een antwoord te krijgen is het schrijven van een brief aan de 

verantwoordelijk wethouder.  

Zelf beantwoordt hij schriftelijke vragen – indien mogelijk – vaak telefonisch. Soms is dat 

echter niet mogelijk omdat bepaalde vraagstukken ambtelijk gecheckt moeten worden en dat 

brengt meestal vertraging met zich mee.  

In een dergelijk geval kan – indien een antwoord te lang uit blijft - door de vraagsteller de 

keuze worden gemaakt om een WOB-verzoek in te dienen. Dat is dan de snelste weg.   

 

De voorzitter refereert vervolgens aan de sportvoorzieningen aan de Madesteinweg. Een paar 

jaar geleden zijn langs de sportvelden de bomen in verband met de herinrichting gerooid, 

maar de herinrichting is tot op heden uitgebleven. De vraag luidt of de herinrichting nog lang 

op zich zal laten wachten.  

De wethouder antwoordt dat de herinrichting onderdeel is van de integrale aanpak van het 

ontwikkelgebied rond de Madesteinweg.  

Het is de verwachting dat per 1 juli 2020 de ontwikkeling van het totale gebied helder is, 

inclusief de herinrichting van de Madesteinweg.  

 

Voorts geeft de wethouder desgevraagd aan, dat de bespelingsgraden van sportvelden in Den 

Haag in kaart zijn gebracht en dat de bespelingsgraad van de velden van HDS ook bekend 

zijn. Daaruit blijkt dat de bespelingsgraden van de drie HDS-velden voldoende zijn, in de zin 

van dat uitbreiding – in verhouding tot het aantal leden – niet noodzakelijk is.  

Om de drie velden zo goed mogelijk te benutten is een efficiënte planning van trainingen, 

wedstrijden e.d. echter wel van belang. 

 

Onderwijs: in aanvulling op hetgeen tijdens de projectgroep ROV reeds is toegelicht, deelt de 

wethouder mee dat het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vorige week door de Raad is 

vastgesteld. Dat betekent onder meer dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om 

het behoud van historische panden te beoordelen.  

Op het gebied van lerarenondersteuning is vastgesteld dat Den Haag een tekort aan leraren 

heeft van 15%. Dit heeft geleid tot een verzoek aan minister Van Engelshoven om Den Haag 

te voorzien van een lerarenopleiding. 

In antwoord op de vraag van de CL over de planontwikkeling van het Hofstad College aan de 

Alberdastraat en op welke wijze de verkeersafwikkeling aldaar geregeld gaat worden, deelt de 

wethouder het navolgende mee.  

De gespannen verkeerssituatie bij de school tijdens b.v. het afzetten van kinderen, is bekend. 

Het is de verwachting dat op den duur de druk op de school gaat afnemen en dat dit positief 

van invloed zal zijn op de verkeerssituatie. Op dit moment krijgen namelijk ook kinderen uit 

Escamp onderwijs op het Hofstad College omdat er nog weinig schot zit in de ontwikkeling 

van scholen in Escamp. Het onderwijsbeleid is er echter op gericht om kinderen in het eigen 

woongebied van scholing te kunnen voorzien met als bijkomend positief effect dat de druk op 

het verkeer zal afnemen. 

Voorts is de gemeente verantwoordelijk voor de bouw van scholen en de wethouder Verkeer 

voor de verkeersafwikkeling. Zoals reeds gesteld worden alle nieuwe ontwikkelingen, dus ook 

de bouw van nieuwe scholen, integraal bekeken en daarmee zal naar verwachting ook de 

huidige problematiek van de verkeersafwikkeling rond scholen afnemen.  

Desgevraagd deelt de wethouder mee, dat de bouw van de school in Vroondaal is gestart. 

Wanneer de school wordt opgeleverd, is nog niet bekend. 
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Buitenruimte: de wethouder deelt ten aanzien van het achterstallig onderhoud buitenruimte 

mee, dat de gemeente 10 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van de 

wijken Mariahoeve, Houtwijk, Kraayenstein, Nieuw Waldeck.  

Het is bekend dat de discussie over onder meer de manier waarop moet worden omgegaan 

met het snippergroen in Kraayenstein tot vertraging van de aanpak van het achterstallig 

onderhoud heeft geleid, met als gevolg onrust en wantrouwen bij de bewoners.  

De wethouder is ervan op de hoogte dat er inmiddels een bewonersgroep is ontstaan die harde 

actie wil voeren. Met deze groep heeft hij reeds kennisgemaakt. 

 

De wethouder geeft vervolgens in antwoord op een vraag van het wijkberaad Kraayenstein 

aan, dat hij het een goede suggestie acht om zo snel mogelijk aan te vangen met fase 1 omdat 

daarmee het vertrouwen van de bewoners kan worden teruggewonnen. Het gaat daarbij dan 

om het gebied met weinig en/of geen snippergroen.  

De wethouder zegt toe dat hij de mogelijkheden daartoe intern zal bespreken met als doel dat 

binnen de komende vier weken een start kan worden gemaakt met fase 1.  

Actie: wethouder/gemeente DH. 

 

De wethouder antwoordt vervolgens bevestigend op de vraag van de CL, of het mogelijk is 

binnen de beschikbare budgetten met gelden te schuiven (ontschotting).  

Dit is echter alleen mogelijk ‘binnen’ de programma’s buitenruimte waarvoor reeds budgetten 

beschikbaar zijn gesteld.  

Ontschotting over de programma’s heen is alleen mogelijk met goedkeuring van de Raad. 

 

In het kader van meer kunnen bewegen (sport) wordt door de CL de vraag voorgelegd of er 

voldoende aandacht is voor het opknappen van speeltuinen. De wethouder antwoordt dat dit 

punt onder de verantwoordelijkheid valt van de wethouder Toegankelijkheid voor zorg en 

welzijn.  

Het is hem wel bekend dat de voorkeur uitgaat naar de ontwikkeling van zoveel mogelijk 

natuurspeeltuinen en/of het omvormen van bestaande speeltuinen in natuurspeeltuinen. 

 

De voorzitter dankt vervolgens wethouder Bredemeijer voor zijn aanwezigheid en toelichting 

op de vragen van de CL. De vergadering wordt vervolgens ten behoeve van een fotomoment 

met de wethouder geschorst. 

 

3. Goedkeuren verslag van 26 november 2019 en de actielijst   

Tekstueel: het verslag wordt vastgesteld met de wijziging op pag. 2, 3e al., 6e zin laatste 2 

woorden ‘voor de’ vervallen en pag. 3, 2e al., 4e zin, achter is wordt ‘in’ toegevoegd. 

 

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

Pagina 5: Parnassia terrein – duurzaam bouwen. Dhr. Allaoui heeft aangegeven dat alle 

woningen op het landgoed worden aangesloten op het warmtenet. Op welk warmtenet is 

echter onduidelijk. Deze vraag zal per email aan dhr. Allaoui worden voorgelegd. Actie: 

voorzitter/CL secretariaat. 

 

Actielijst. de actiepunten 2 en 7 zijn afgehandeld. De overige punten blijven staan. Wat betreft 

actiepunt 2, abonnement subsidieverstrekkers, is besloten een jaarabonnement te nemen.  

Actiepunt 3, haalbaarheidsonderzoek Haagse Markt is in gang gezet. Er vindt overleg plaats 

met de winkeliers en marktlieden over de totale herinrichting Loosduinse Hoofdplein.  

Ten aanzien van het Manifest is besloten dat er geen Manifest 2.0 wordt opgesteld, maar dat 

het huidige Manifest daar waar nodig wordt aangevuld (Manifest 1.2). 
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De themabijeenkomst communicatie blijft als p.m. punt op de lijst staan. Zoals reeds gesteld 

is inmiddels een werkgroep opgericht. Geïnteresseerden kunnen zich bij het secretariaat 

melden.  

 

4. Ingekomen en uitgaande post 

De lijst met ingekomen en uitgaande post is ter informatie bij de vergaderstukken gevoegd. 

Naar aanleiding daarvan deelt de voorzitter mee, dat getracht is wethouder Van Asten uit te 

nodigen voor het DB. Dit is vanwege de drukke agenda van de wethouder nog niet gelukt. Op 

korte termijn zal weer een poging worden gewaagd om een afspraak met hem te maken. 

Punten waarvoor aandacht zal worden gevraagd zijn: de herinrichting van de Madesteinweg 

(sportvelden), infrastructuur en verkeersafwikkeling bij scholen.  

 

Omdat steeds meer Loosduinse zaken een integrale aanpak behoeven wordt nog door het DB 

bezien of wellicht een themabijeenkomst met een aantal wethouders kan worden belegd of dat 

voor bepaalde onderwerpen gebruik kan worden gemaakt van de inspraakprocedure bij de 

gemeenteraad. Door de heer Van der Helm (VVD) wordt onder de aandacht gebracht dat de 

voorbereiding van de gemeenteraadsvergaderingen plaatsvindt in de commissievergaderingen. 

Bij deze laatste vergaderingen kunnen punten worden ingebracht en deze worden vervolgens 

aan de verantwoordelijke wethouders doorgegeven.  

Aanstaande donderdag vindt een commissievergadering plaats over de buitenruimte en sport. 

Aandachtspunt: DB. 

 

5. Nieuws uit projectgroepen WB en ROV 

 

Projectgroep WB: 

- In het eerste deel van de WB-vergadering is het Manifest besproken en de nieuwe 

subsidieregeling.  

- Aan de wijkberaden is gevraagd hun activiteiten op de website te plaatsen van de CL 

zodat inzichtelijk wordt dat de subsidie te laag is. 

- In het tweede deel is gesproken over Pep, de jeugdraden (hoe het WB de jeugd bij 

activiteiten kan betrekken). 

- Tevens zijn de Tegelweetjes aan de orde gesteld. Er wordt nog iemand gezocht die de 

QR code van de Tegelweetjes met info kan vullen. Bij deze ook een oproep aan de CL 

om in de eigen omgeving te bezien of er gegadigden zijn. Aandachtspunt: CL. 

 

Projectgroep ROV:  

- Hoofdthema’s op de agenda ROV waren de bouwaanvraag Oase en het integraal 

huisvestingsplan onderwijs.  

- Voorts is de voortgangslijst doorgenomen en is aan leden van de ROV gevraagd deze 

te actualiseren. 

- De volgende vergadering wordt als hoofdthema het jaarverslag 2019 besproken.  

 

7. Mededelingen 

a) Stadsdeel, dhr. M. el Boumeshouli 

Door de stadsdeeldirecteur wordt toegelicht dat, zoals reeds aangekondigd, vanaf 4 maart 

2020 een inloopsspreekuur wordt georganiseerd teneinde te voorkomen dat bepaalde zaken te 

lang blijven liggen. Daarbij zijn vertegenwoordigd de CL, de politie, de stadsdeelwethouder. 

D.d. 17 februari jl. heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de bibliotheek en op 11 

juni a.s. zal de gemeenteraad een bezoek aan Loosduinen brengen.  
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Het programma is in voorbereiding en suggesties in dat kader zijn welkom. Aandachtspunt: 

CL. 

Tevens is de organisatie van de dag van de politie en hulpdiensten in voorbereiding (datum is 

nog niet bekend).  

Voorts is de jaarwisseling rustig verlopen, hetgeen een compliment waard is richting de 

politie en hulpdiensten. 

 

b) Politie, dhr. Van den Broek 

Door de teamchef Van den Broek wordt toegelicht dat de viering van Oud en Nieuw rustig en 

overzichtelijk is verlopen. Tijdens de voorfase van Oud en Nieuw was het echter soms wel 

onrustig, vooral in Scheveningen, maar ook in Loosduinen (containerbrandjes e.d.).  

De wijkagenten hebben goed geacteerd op relschoppers op internet waardoor de algehele 

situatie niet uit de hand is gelopen.  

De schade tijdens de jaarwisseling is echter in alle Haagse wijken hoger dan voorgaande 

jaren. Er was sprake van brandstichting in auto’s en ondergrondse vuilcontainers. In de 

Notenbuurt zijn vorig jaar auto’s in brand gestoken, maar ook al dit jaar op 26 januari jl.  

De politie zal daarop acteren. 

 

Door teamchef van Den Broek wordt vervolgens de stand van zaken van de cijfers veiligheid 

en leefbaarheid toegelicht. De beschikbare criminaliteitscijfers zijn weer gestegen.  

In Bohemen-rechts (Muurbloemweg en De Savornin Lohmanlaan) is in een aantal woningen 

ingebroken. Er wordt nog gezocht naar de daders. In het kader van inbraken zijn in Houtwijk 

tweemaal drie personen aangehouden.  

Door dhr. De Valk wordt opgemerkt, dat enerzijds wordt gesteld dat de jaarwisseling rustig is 

verlopen, maar anderzijds is er wel sprake van een schadepost van 120.000 euro. 

De voorzitter deelt in reactie hierop mee, dat de schadepost nog hoger ligt vanwege de extra 

inzet van politie en hulpdiensten tijdens de jaarwisseling. De vraag daarbij luidt, of bekend is 

wat de totale schadepost bedraagt.  

De stadsdeeldirecteur antwoordt dat dit niet bekend is, maar dat de totale schade die tijdens de 

jaarwisseling is veroorzaakt wel aanleiding is geweest om landelijk de discussie te voeren 

over een verbod op zwaar vuurwerk. Daarbij wordt tevens bezien of de jaarwisseling op een 

andere manier gevierd kan worden. B.v. door middel van de organisatie van grote feesten. De 

uitkomst daarvan zal afgewacht moeten worden. 

 

c.) Fietsersbond, dhr. W. Bianchi 

Het realiseren van een openbaar vervoer verbinding naar Vroondaal is nog steeds wenselijk. 

De discussie daarover zal in het kader van de volgende aanbestedingsprocedure worden 

gevoerd.  

Voorts is de wethouder OV in het Westland aan het onderzoeken of er behoefte is aan een 

tramverbinding naar het Westland. De stadsdeeldirecteur deelt ter zake mee, dat inmiddels is 

bepaald dat een dergelijke verbinding niet rendabel zal zijn.  

In Kijkduin-Bad is de fietsenstalling (naast het hotel bij de entree van de duinen) opgeheven 

en is de aanleg van de nieuwe fietsenstalling wegens de discussie stikstofdepositie uitgesteld. 

Naar aanleiding van deze situatie is in het ambtelijk overleg ter zake gepleit voor spoedige 

aanleg van een de fietsenstalling en/of tijdelijke fietsenstalling.  

Tevens is gepleit voor tweerichtingsfietspaden vanaf de Monsterseweg tot aan Kijkduin. 

Morgenavond vindt de mobiliteitsbijeenkomst plaats en ook tijdens deze bijeenkomst komen 

de vorenstaande zaken aan de orde.  
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Op ‘Ruim Baan voor de Fiets’ hebben 4.000 mensen gereageerd in de zin van dat zij 

onderschrijven dat er meer aandacht moet zijn voor de aanleg van veilige fietspaden, 

fietsenstallingen e.d.  

 

d.) Ondernemers. Dhr. Medenblik heeft in het najaar 2019 e.e.a. omtrent de ondernemers 

uitgebreid toegelicht en hij zal zich, op een nader te bepalen moment wanneer zijn agenda het 

toelaat, bij een CL vergadering in 2020 aansluiten (waarschijnlijk in het voorjaar). 

 

8. Rondvraag 

 

Organisatie Voice van Loosduinen 

Dhr. De Valk deelt mee dat Nieuw Waldeck bezig is met de organisatie van de Voice van 

Loosduinen. Naar aanleiding daarvan doet de vraag zich voor, of ook andere bewoners en/of 

wijkberaden een dergelijk initiatief hebben ingezet.  

De voorzitter deelt mee dat hem wel bekend is dat er wordt gewerkt aan de organisatie van 

een songfestival Loosduinen.  

Een dergelijk evenement zou gekoppeld kunnen worden aan de viering van 75 jaar bevrijding. 

De voorzitter zegt toe dat hij over zowel de organisatie van de Voice, als de organisatie van 

een songfestival, contact zal opnemen met Maja el Adlouni en vragen of zij hierover contact 

wil leggen met de bewonersorganisaties en wijkberaden. Actie: voorzitter CL. 

Dhr. Janssen geeft aan dat vorig jaar in Kraayenstein is gelobbyd voor de organisatie van de 

Voice in Loosduinen. Het idee was om de voorrondes in de verschillende wijken te laten 

plaatsvinden.  

Afgesproken wordt dat de heren Janssen en De Valk met elkaar contact opnemen over de 

organisatie van de Voice. Actie: dhr. De Valk/dhr. Janssen. 

 

Cultuurschakel Loosduinen: de heer Twan Dubbers van de Cultuurschakel is als gast 

aanwezig. De Cultuurschakel werkt samen met de Cultuurankers en houdt zich bezig met 

kunst, cultuur en muziek.  

Met dhr. Dubbers kan bijvoorbeeld in contact worden getreden over de organisatie van de 

Voice en het songfestival. Aandachtspunt: CL. 

 

Verhuizing wijkberaad Houtwijk: dhr. Meesters deelt mee dat het wijkberaad Houtwijk 

gaat verhuizen en in dat kader met SV Houtwijk de samenwerking heeft gezocht. Voorts is er 

ten behoeve van de ontwikkeling van meer activiteiten extra subsidie toegekend. 

 

Dhr. Bianchi zou graag informatie willen inwinnen over de stappen die door een VvE 

genomen moeten worden voor de plaatsing van plasticafval-Orac’s. De stadsdeeldirecteur 

geeft aan dat dhr. Bianchi hierover met hem in contact kan treden. 

 

Mw. Weeda deelt desgevraagd mee dat zij op dit moment geen vragen heeft naar aanleiding 

van hetgeen er is besproken. Zij zal als nieuw lid van de BO Notenbuurt gaan deelnemen aan 

de projectgroep WB en zij neemt het aanbod van de voorzitter graag aan om bij vragen 

contact te leggen met het CL-secretariaat. 

Mw. Brands deelt mee dat in de Notenbuurt de Buurtwacht is gestart. De start van de 

Buurtwacht is nog niet officieel. 

 

9. Sluiting 

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

vergadering om 21.45 uur. 
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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: wethouder Bredemeijer – reactie op voorstel om fase 1 in Kraayenstein op 

korte termijn te starten (deel met geen/weinig snippergroen). 

 

3. Actie: CL-secretariaat. Attentie en beterschapskaartje doen toekomen aan dhr. 

Helvensteijn. 

 

4. Actie: CL. Aandacht voor de oproep van dhr. Sikking in het kader van het beheer 

van de website mijnloosduinen.nl en aandacht voor de oproep van Mw. Griffioen 

van den Hoek in verband met het vullen van de Tegelweetjes. 

 

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

(wordt door de gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek meegenomen). 

 

6. Actie: DB – Manifest 1.2.: agenderen CL 2020, na bespreking in het DB. 

 

7. Actie: DB – Themabijeenkomst CL organiseren i.h.k.v. de communicatie en het 

verslag van de eerste communicatiebijeenkomst doorsturen aan de CL. 

 

8. Actie: DB – beraad over Loosduinse zaken welke integraal aandacht behoeven 

(bijvoorbeeld door middel van inspreken in de Raad of de organisatie van een 

themabijeenkomst met wethouders). 

 

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

Loosduinen en de namen doorgeven aan het CL-secretariaat. 

 

10. Actie: Voorzitter/CL secretariaat: voorleggen vraag aan dhr. Allaoui inzake 

landgoed Rosenburg. Op welk warmtenet worden de woningen aangesloten? 

 

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

de Abdijkerk (betreft: artikel van de dominee). 

 

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

daarbij betrekken. 

 

13. Actie: CL. Advies en aanbevelingen inzake de Sociale Kaart doorgeven aan de 

stadsdeeldirecteur zodat dit kan worden gecommuniceerd aan wethouder Van 

Alphen. 

 

14. Actie: CL – suggesties doorgeven aan stadsdeelkantoor t.b.v. het Programma 

bezoek gemeenteraad aan Loosduinen. 

 

15. Actie: voorzitter – contact opnemen met Majda el Adlouni over de Voice.  

 

16. Actie DB – aandacht voor het organiseren van een ‘regenboogactiviteit’ in 

Loosduinen.   


