Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen
d.d. 29 september 2021, Cantateplein.

Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

dhr. P.F.M. Wijsman, (voorzitter), dhr. R.A.W. Meesters (Houtwijk), dhr. J.A. Hofker
(Bohemen, Waldeck en Kijkduin), dhr. J.H. Janssen, dhr. F. Helvenstein (beiden
Kraayenstein), dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck), 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. W. Bianchi (Fietsersbond) en
mw. O. Vrolijk, (secretariaat CL, verslag).
dhr. B. Bakker, dhr. S. Develing, dhr H. v.d Muijsenberg en dhr. P. Viallé.
Burgemeester Jan van Zaanen
Yvette en Hans

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen hartelijk
welkom.
Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Insprekers: Yvette en Hans hebben inspreekrecht aangevraagd, in de bijlage kunnen jullie de tekst
hiervan vinden. Wethouder Bruines is verantwoordelijk voor de portefeuille van dit onderwerp.
Burgemeester krijgt het woord:
De Burgemeester vertelt dat hij privé al lang verbonden is met Den Haag, los van zijn carrière in de
politiek. Zijn vrouw en schoonfamilie komen uit Den Haag.
De Burgemeester is nu ruim een jaar geleden aangetreden en heeft een roerige periode achter de rug in
de Hofstad. Niet alleen doordat Corona het publieke leven grotendeel plat heeft gelegd, maar ook door
de vele demonstraties en de rellen op Scheveningen hebben grote impact gehad op de stad. Ondanks
dat heeft de Burgemeester zich wel een beetje een beeld kunnen vormen van de stad. Den Haag is
mooi, heeft prachtige wijken maar er zijn ook wijken, die wel aandacht kunnen gebruiken.
Vragen vanuit de CL voor de Burgemeester:
Wat is de ervaring van het afgelopen jaar geweest? Den Haag is een gevarieerde stad. Een groene
stad met mooie architectuur. De bevolking is ook gevarieerd en de bewoners zijn ‘laagdrempelig’ en
dat geeft de Burgemeester een welkom en warm gevoel. Er zijn wel wat zwakke plekken in de stad, die
schrijnend zijn. Helaas is de mogelijkheid om burgers te ontmoeten door Corona zeer lastig geweest,
maar hopelijk zal dit op korte termijn veranderen.
Convenant: de CL geeft aan graag gehoord te willen worden. Een zwaarwegend adviesorgaan te
willen zijn over zaken, die dit stadsdeel aangaan. Zaken zoals bouw, welzijn en vergrijzing, de CL wil
graag een duidelijkere stempel kunnen drukken / inspraak hebben/ gehoord willen worden, voordat er
daadwerkelijk besluiten worden genomen die het stadsdeel betreffen.
De verkiezingen komen eraan ( maart 2022) en de CL wil graag van de politieke partijen weten of
Loosduinen voorkomt in hun verkiezingsprogramma. Er zal door de CL een politiek café worden
georganiseerd rond de 3e week van januari 2022.
Burgemeester vraagt hoe de CL ervoor zou kunnen zorgen, dat ook jongere bewoners kunnen
worden betrokken bij Loosduinen?
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Het antwoord is dat inzet voor Loosduinen tijdrovend is en dat er flinke inzet wordt verwacht.
Bewoners hebben daar simpelweg geen tijd voor, of kunnen/willen vrijmaken. Dit is een punt van zorg
voor de CL. Herman v.d. Muijsenberg (BWK) geeft aan dat er veel tijd in zit om voorzitter te zijn van
een wijkberaad en daarnaast zitting hebben in het DB. Er moeten vele stukken worden doorgelezen,
vragen worden beantwoord en je bent een aanspreekpunt voor bewoners. Kom Loosduinen geeft aan
dat je als wijkberaad de ogen en de oren bent van bewoners. Ervaring is dat de leden van Kom
Loosduinen veel worden aangesproken op straat en dat er veel werk zit aan deelname in een
wijkberaad. Corona heeft ook zijn tol geëist en daardoor is veel vertraging geweest in het nemen van
beslissingen. Het wekelijkse koffie-uurtje is ontzettend belangrijk, maar de lijntjes zouden wat korter
mogen zijn.
Buslijn 23: Groot punt van zorg is dat de halte van het Savorin Lohmanplein is verplaatst. Dat is
onwenselijk voor de ouderen in de buurt; zij moeten nu verder lopen. De vergrijzing neemt toe en het
is ook lastiger geworden voor ouderen om naar het HAGA op de Leyweg te kunnen komen.
Mustapha el Boumeshouli geeft aan dat wethouder van Asten contact heeft met MRDH en de HTM en
dat de besluitvorming bij hen ligt. De Gemeente zal zich in blijven zetten om te kijken of er een
mogelijkheid bestaat om dit nijpende probleem, dat zich overigens voordoet in de randen van de stad,
aan te kaarten en dat er hopelijk een oplossing komt voor deze onwenselijke situatie.
Politie inzet in Loosduinen: De CL geeft aan dat er te weinig politie in Loosduinen is. Dat dit de
veiligheid in het geding brengt. De Burgemeester geeft aan dat de capaciteit van het politiecorps
beperkt is, maar dat dit een landelijk probleem is. De Gemeente Den Haag heeft meer geld gekregen
en van dit geld zullen er meer mensen worden opgeleid tot politieagent. In de toekomst zal er meer
blauw op straat komen, maar dat is een langdurig traject. Er zijn wel meer toezichthouders aangesteld.
Helaas is het zo dat wanneer er een situatie, waarbij veel politie inzet nodig is, zoals bv bij
demonstraties er idd uit andere wijken mankracht wordt weggetrokken. ‘Vervangend’ teamchef
Ronald van den Broek (Politie Loosduinen) geeft aan dat er wel goed is samen gewerkt het afgelopen
jaar in Loosduinen. Er zijn 4000 mensen in verschillende whats-app groepen aangesloten,
buurtpreventie werkt ook goed en de gemeente helpt mee om die initiatieven te steunen en te
promoten. De inbraken zijn afgenomen, maar helaas is het stelen van elektrische fietsen het afgelopen
jaar flink toegenomen. Een groep inbrekers is opgepakt en daardoor zijn de inbraken in Loosduinen
flink afgenomen’.
Hoe worden vuurwijkvrije zones bepaald? En wat valt hieronder? Daar vallen o.a.
ziekenhuizen , speeltuinen, verzorgingshuizen/ zorginstellingen en kinderboerderijen onder. Er zijn
ook 40 gedoogvrije zondes, maar daar wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.
De burgemeester geeft aan dat er veel onrust in Den Haag is geweest en dat er een gebrek is aan
vertrouwen in de Haagse politiek. Belangrijk is om weer vertrouwen te kweken en verbinding te
leggen tussen wijken, zodat ze ook gaan samenwerken met elkaar.
Burgemeester dankt iedereen voor hun komst.
2. Vaststellen van de agenda: agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen:
 In januari 2022 zal er een politiek café worden georganiseerd waar o.a. in naar voren zal komen
hoe de verschillende politieke partijen over Loosduinen denken. De vraag is ook:”Wat gaan die
partijen betekenen voor Loosduinen?”
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Kunst in Den Haag: Er zijn een aantal beelden in Loosduinen, waarvan niet duidelijk is wie
verantwoordelijk is voor deze beelden. Verzoek is om melding te maken van niet onderhouden
beelden( liefst een foto en natuurlijk locatie) bij het secr. van de CL. Wellicht kan worden
uitgezocht wie deze beelden moet onderhouden en kunnen deze instantie op hun
verantwoordelijkheid worden gewezen.
Groenstrook Liststraat aangelegd rondom de bomen: de straat gaat zelf voor het
groenonderhoud zorgen.
Voorzitter overleggen: Pjer Wijsman zal dit in overleg met Nicky gaan plannen.

4. WB en ROV:
 WB:
- Hadoks: Sandra Harthoorn was te gast geweest in de WB vergadering. Duidelijk is geworden
dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen, huisartsen. Daarnaast is er weinig aandacht
voor anderen
- 100 jaar CL: er hebben zich 5 vrijwilligers aangemeld. Op 4 november is er een eerste
bijeenkomst om de vrijwilligers met elkaar kennis te laten maken en een planning te maken
voor de komende periode om de ideeën voor de festiviteiten vorm te geven en vrijwilligers aan
te trekken.
 ROV:
- Stavaza EEF: er is in de ROV een presentatie gegeven door Eric van Baarsel; de presentatie zal
worden verspreid door secr. CL.
- De voortgangslijst wordt op dit moment geactualiseerd; wijken moeten hun ‘paragraaf’
actualiseren, indien van toepassing.
5. Goedkeuren notulen 6 juli 2021: de achternaam van Jan Hofker moet worden gewijzigd. Nicky
kan op moment niet in dit bestand, maar de opmerking is opgenomen in de notulen van dit verslag.
6. 100 jarig bestaan van de CL:
 Er is een stuurgroep geformeerd vanuit het DB. Er zal worden nagedacht of de festiviteiten
rondom het 100 jarig bestaan van de CL een week, 100 dagen of een heel jaar gevierd zullen
gaan worden. De bedoeling is dat er veelal verbindende activiteiten zullen worden
georganiseerd. Wellicht kan het draaiboek van het 90 jarig bestaan van de commissie als leidraad
worden gebruikt. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Nicky van Spronsen, secr. CL.
 Sponsoren zoeken?
 Vraag vanuit CL: zijn er gelden beschikbaar vanuit de Gemeente om deze festiviteiten te kunnen
organiseren? Mustapha el Boumeshouli geeft aan dat wethouder Anne Mulder heeft aangegeven
dat er eerst een goed, gedegen plan moet worden opgesteld en worden ingediend. N.a.v. dat plan
kunnen wellicht gelden vrijgemaakt worden voor het 100 jarig bestaan va de CL
7. Mededelingen
 Stadsdeel, Mustapha el Boumeshouli:
- SBK heeft een bord overhandigd gekregen via het SDK, omdat het Kijkduinse strand een van
de schoonste stranden van Nederland is. De score is een volle 8,1.
- SBW: er zijn 54 ideeën ingeleverd voor deze wijk en er wordt nu bekeken welke ideeën
uitgevoerd kunnen gaan worden.
- Koffieuurtje zal vanaf januari 2022 weer fysiek gaan plaatsvinden in de Bibliotheek.
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Er zijn cursussen valpreventie gegeven en die zijn een groot succes geweest. De inzet om
bewoners te wijzen op deze cursus met o.a. de hulp van huisartsen, is een groot succes geweest.
Wellicht zullen er via deze weg meer van dit soort cursussen worden gepromoot en gegeven.
Politie, Ronald Van den Broek:
Inbraken in Bohemen zijn afgenomen. Er zijn verdachten aangehouden, die actief waren in
Bohemen.
Inbraken in Houtwijk: zijn flink verminderd, er zijn verdachten aangehouden in Houtwijk, die
ook bewoner zijn in Houtwijk.
Er is weer meer jeugd op straat. Er wordt door politie en toezichthouders geïnvesteerd om met
de jeugd te praten en op die manier meer begrip te kweken voor de handelswijze van de politie.
Er is een tekort aan surveillerende agenten, blijft punt van zorg.
Er komen 3 rechercheurs bij het korps.
Ronald van den Broek zal worden vervangen.
Fietsersbond dhr. Bianchi
Er is overlast van bomen en laaghangende takken op de Thorbeckelaan; deze opmerking zal
worden doorgegeven aan Fred Appeldoornen, afd. groenbeheer.
Er zijn plannen om de metro door te trekken naar Naaldwijk, maar op dit moment zijn er geen
concrete plannen om te delen.
Uithof: fietsers moeten te lang wachten bij de oversteekplek. De verkeerslichten staan te lang
op rood voor fietsers.

8. Rondje wijken:
 Notenbuurt:
- Paula Weeda en Peter Vialle willen worden meegenomen in het mailverkeer WB en ROV. Zij
zitten beiden voor de Notenbuurt in en nemen actief deel aan WB, ROV en de CL
vergaderingen. Officieel heeft de Notenbuurt nog steeds geen wijkberaad.
- Wanneer gaat de nieuwbouw op de gamma locatie van start: terugkoppeling volgt.
- Verkeersveiligheid Oude Haagweg/ ingang Harvest/ Gamma: Dave Smit ( wegbeheer) is
hiermee bezig. Er zijn wat zaken aangepast, maar dit is niet voldoende; punt van aandacht.
- Walnootstraat: staan containers afgeschermd op de hoek Walnootstraat/ Oude Haagweg. Er zal
worden uitgezocht wat daar gaande is.
 Houtwijk:
- Omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van 2 supermarkten maar de omgeving is
in beroep gegaan, wordt vervolgd. Het DB zit hier bovenop
 Jan Hofker
- Nieuw Waldeck knapt op. Er worden leuke activiteiten georganiseerd
 Kom Loosduinen:
- Er zal worden gestemd voor een nieuwe voorzitter
- Tijdstip op website klopt niet, Nicky zal dit nakijken en indien nodig laten wijzigen door
beheerder website.
- Updaten verzendlijsten ROV / WB/ CL; Nicky geeft aan dat ze graag de juiste gegevens
per mail wil ontvangen van ieder wijkberaad.
- Onveilige verkeerssituatie bij de Zeeman in Loosduinse Hoofdstraat
9. Sluiting. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering
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Actielijst:
Datum
28-9-21
28-09-21
28-09-21
28-09-21

Onderwerp
Delen inspreektekst
Delen presentatie Eric
van Baarsel inzake EEF
Updaten verzendlijsten
ROV/ WB/CL
Tijdsaanduiding website
controleren

28-09-21

Containers Walnootstraat

28-09-21

Stuurgroep 100 jaar CL

28-09-21

Paula Weede en Peter
Vialle meenemen in WB/
ROV en CL gerelateerde
zaken
Verzendlijsten ROC/
WB/ CL lijsten updaten

28-09-21

28-09-21

28-09-21
28-09-21
28-09-21
28-09-21
28-09-21

Terugkoppeling start
nieuwbouw Gamma
locatie
Plannen
voorzittersoverleg
Organiseren politiek café
Melden kunst in
openbare ruimtes
Melden overlast bomen
en takken Thorbeckelaan
Plan opstellen voor
gelden 100 jaar CL

Actie
Nicky
Nicky

Gereed
5-11-2021
5-11-2021

Bestuur wijkberaden/ Nicky

1-12-2021

Is gebeurd en klopt. De tijd
staat aangeduid in AM en PM
en is correct
Er zijn 3 container woningen
geplaatst en worden bewoond
door eigenaar. Mag dit?
Vrijwilligers zijn uitgenodigd
voor 1e kennismaking op 4 11-21 op het SDK.
Terugkoppeling volgt
Toegevoegd aan mailinglijst
door Nicky

5-11-2021

Nicky heeft gevraagd om
input van bestuur wijkraden
maar niet van iedereen een
reactie ontvangen.
Bouw is halt toegeroepen.

Deadline
1-12-21

Nicky en Pjer

lopend

Nicky en Pjer,
Allen/ Nicky

1-02-2022
lopend

Nicky heeft dit doorgegeven
aan Fred Appeldoornen,
DB/ Pjer/stuurgroep

Terugkoppeling
volgt
31-03-2022

lopend

lopend

afgerond

lopend

-5-

