
 

Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Loosduinen 

 d.d. 14 december 2021 

Locatie: digitale vergadering via Teams 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: dhr. P. Wijsman, (voorzitter), dhr. R. Meesters, dhr. J. Janssen,   

mw. M. Griffioen-Van den Hoek, dhr. W. van Elst, dhr. M. el Boumeshouli,  

mw. N van Spronsen, dhr.  H. van den Muijsenberg. Dhr. P. Viallé,  

dhr. R. Sikking, dhr. D. Smit en mw, M el Adlouni 

 

Afwezig: dhr. J. Hofker, mevr. Beeloo-Planken, dhr. W Bianchi, mw. I Grootscholten 

                        dhr. W. van den Ende, mw. A. Knoester, dhr. S. Develing, dhr. M. den Exter 

                        mevr. Y. Hartman- van der Ark, dhr. B. Bakker, dhr. K. Maquelin. 

 

Gasten:            Wethouder R. van Asten, dhr. B. Wouda en dhr. F Zuiderwijk 

 

 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet 

de aanwezigen hartelijk welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda: agenda wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen en post:-  

 

4. Vragen aan Wethouder van Asten: deze notulen zullen na goedkeuring van dhr. Van 

Asten worden gedeeld met de CL. 

 

5. Dhr. Fred Zuiderwijk reportage “bij ons in Loosduinen” 

Dhr. Zuiderwijk gaat een vervolg maken op een eerdere serie, die hij gemaakt heeft over 

Loosduinen en Den Haag. Dit keer zal de serie specifiek gaan over Loosduinen en haar 

bewoners. 

Wat speelt er in Loosduinen en wat is een echte Loosduiner?  Er is grote behoefte aan 

positieve berichtgeving over Den Haag. Bewoners van onze stad hebben dhr. F. Zuiderwijk 

regelmatig aangesproken dat Den Haag vaak zeer negatief in het daglicht komt en dat er grote 

behoefte is aan positief nieuws over hun stad. 

De 2e serie, die dhr. F Zuiderwijk zal gaan produceren, zal bij ons in Loosduinen gaan heten. 

Dit keer zal ook de geschiedenis van Loosduinen belicht worden. De volgende onderwerpen 

zijn mogelijk om besproken te worden: 

• De Molen,  

• Het bombardement in Ockenburgh (staat nu deels de Internationale School), 

•  Loosduinen beweegt 



• Verzilveren (Loosduinse Hof) 

•  Loosduinse Weetjes (tegeltjes) 

• Vrijwilliger die ballen gehakt maakt voor bewoners 

• Ontwikkelingen in Nieuw Kijkduin 

• Puch-club 

• Popradar 

• Loosduinen TV 

 

Productie is al gestart, de eerste opnames zijn in januari 2022. De eerste uitzending is in 

februari 2022. 

 

Suggesties van uit DB: 

• Aanschuiftafel bij Bokkefort ”jong kookt voor oud en ook bij de Geest kookt jong 

voor oud. 

• Aandacht besteden aan100 jaar bestaan van de CL in 2023 maar ook Villadorp 

Kijkduin bestaat in 2023 100 jaar. 

 

6. Goedkeuren notulen: - 

 

 

7. WB en ROV: - 

 

 

8. 100-jarig bestaan van de CL:  

• Dhr. R Sikking vraagt zich af hoe het staat met de ontwikkelingen van het 

eventueel te organiseren symposium, omdat het een frisse blik op de toekomst 

zou kunnen geven. Dhr. P. Wijsman geeft aan dat er een werkgroep is 

opgestart, maar dat er zeer weinig aanmeldingen zijn geweest en dat de 

werkgroep weer bijeen zal gaan komen in januari/ februari 2022.  

Nogmaals de oproep aan wijkberaden om vrijwilligers te mobiliseren voor 100 

jaar CL en te komen met ideeën. 

 

9. Mededelingen 

• Stadsdeel, Mustapha el Boumeshouli:  

- Felicitaties voor dhr. R. Meester voor het ontvangen van de stadsspeld 

voor de inzet, die dhr. R. Meesters heeft geleverd voor Houtwijk. 

- BIZ van het ZKD is met 5 jaar verlengd waar het ZKD en de gemeente 

zeer verheugd over zijn. Ze kijken uit naar een goede samenwerking 

voor de komende jaren. 

- Graag suggesties om een hoge opkomst te genereren bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022; vooral jongeren 

enthousiasmeren. 

- Nieuwjaarsreceptie kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. 

Alle CL leden zullen wel het boek “Haags Verhaal” ontvangen als dank 

voor hun inzet van het afgelopen jaar . 



- Voor de jeugd zijn er tussen kerst en oud en nieuw allerlei activiteiten 

georganiseerd. Het programma zal worden gedeeld met alle 

wijkberaden 

 

Politie:- 

 

• Fietsersbond  

- Dhr. P. Wijsman neemt waar voor dhr. W Bianchi. 

- Verkeersdrempels Weimarstraat en Willem III straat zijn een grote bron 

van ergernis. Deze waren aangebracht op verzoek van de wijkberaden  

om te hard rijden tegen te gaan. De tijdelijke drempels zullen worden 

verwijderd en vaste drempels zullen in het nieuwe wegdek worden 

aangebracht. 

- Wortelopdruk bij de Escamplaan: graag melding hiervan maken bij dhr. 

D. Smit via de reguliere weg, zodat er actie kan worden ondernomen 

mocht dit nodig zijn. 

10. Rondje wijken: 

• Notenbuurt: 

- Rondgang 8 december 2021: er is een rondgang geweest waarbij 

allerlei punten zijn besproken in de Notenbuurt, die een punt van zorg 

zijn. Met name de verkeerssituatie van de Oude Haagweg en de 

oversteekplek is een punt van zorg. Dhr. D. Smit geeft aan dat wanneer 

het Gamma terrein zal worden aangepakt, dit naar alle 

waarschijnlijkheid de verkeerssituatie zal doen verbeteren. 

- Dhr, P. Wijsman bedankt mw. P. Weeda en dhr. P. Viallé voor hun 

inzet voor de Notenbuurt. Helaas is er nog steeds geen wijkberaad en 

het is daarom fijn om bewoners te hebben ,die zich graag inzetten in 

WB/ ROV en CL;  daarvoor dank. 

• Houtwijk: 

- Houtwijkblad: deze wordt door de bezorgdienst niet in de 

brievenbussen gedaan waar NEE-NEE stickers opzitten. Overstappen 

naar een andere bezorgdienst is daarom wenselijk en daarover zal 

contact worden gelegd met het stadsdeelkantoor, zodat er eventueel van 

dezelfde postbezorging gebruik gemaakt kan worden door Wijkberaad 

Houtwijk. 

- Erfgoedpark: Er was graag gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij 

de Griffie, maar de inspreektijd moet ruim 24 uur van te voren worden 

aangevraagd. Doel van het inspreken zou zijn geweest om veilig te 

stellen, dat het Paviljoen niet voor andere doeleinden gebruikt zou 

kunnen gaan worden. Dhr. C van der Helm zou dit kenbaar maken bij 

wethouder. Bredemeijer. Advies van dhr. P. Wijsman: inspreektekst 

kan wel worden verzonden naar de Griffie en zij kunnen de tekst 

verspreiden onder de raadsleden.  

 

• BWK: 

- dhr. H van den Muijsenberg en dhr. J. Janssen zijn naar de inloopavond 

bij Middin geweest. Duidelijk werd dat de bewoners zich niet gehoord 

voelen. Bewoners en Middin zijn tot op heden nog niet nader tot elkaar 

gekomen. Dhr. M. el Boumeshouli geeft aan bij vervolggesprekken 

tussen Middin en bewoners aanwezig te willen zijn. Wordt vervolgd. 



• Kraayenstein: 

- Dickens festival zal niet doorgaan. Ipv daarvan zullen bewoners voor 

de kerst in de kledij rondlopen door het winkelcentrum en her en der 

aan bewoners een kleinigheidje geven. Wel zal er eind mei 2022 een 

Montmartre festival worden georganiseer bij de Abdijkerk en kan de 

kleding, die gemaakt is, op deze manier wederom getoond worden.  

Het festival zal in samenwerking met de Kunstkamer en eventueel 

andere partijen worden georganiseerd 

- Knikkerbaan: het Wings gebouw faciliteert de ruimte waar een 

interactieve knikkerbaan zal worden gebouwd door het wijkberaad en 

vrijwilligers. Bewoners zullen hiervoor worden uitgenodigd en 

gevraagd worden mee te denken aan een ontwerp; een knikkerbaan 

competitie is niet uitgesloten. 

- Inrichting van het Erfgoedpark vraagt wat meer aandacht, wellicht 

wethouders van Asten en Balster hierop attenderen tijdens een bezoek. 

- Pizza bijeenkomsten: deze zullen worden georganiseerd om jongeren 

aan te trekken en wellicht via die weg te betrekken bij het wijkberaad. 

De pizza avonden zullen in februari 2022 van start gaan. 

- Herinrichting van de Dalen; het blijft een punt van aandacht. De 

samenwerking met mw. P ten Broek verloopt uiterst prettig. 

• Kom Loosduinen:- 

• Nieuw Waldeck:- 

 

 

 

11. Rondvraag: 

• Dhr. R Sikking: Politieke Partij Leefbaar Loosduinen zal deze nog worden 

opgericht? Dhr. P. Wijsman geeft aan dat er zeer veel werk gaat zitten in het 

opzetten van een politiek partij en dat dit wellicht aan anderen overgelaten zal 

moeten worden. Dhr. R. Sikking geeft aan zijn medewerking te willen verlenen 

aan het opzetten van zo’n politieke partij. 

• Mw. M el Adlouni: richtlijnen brieven zijn verstuurd. Wijkberaden hebben 

meer budget ontvangen. Nu zal worden bekeken hoe deze ingezet zullen gaan 

worden. Fijn dat er wat roering is ontstaan bij de wijkberaden en dat er meer 

beweging is gekomen. 

• Dhr. D. Smit: graag bij het Politiek Café nogmaals onder de aandacht brengen 

dat het fijn is dat er is geïnvesteerd in Loosduinen maar dat dit niet voldoende 

is. 

• Mw. N van Spronsen: hoe staat het met de verstrekking van koolstofmonoxide 

meters? Dhr. J. Janssen geeft aan hierop terug te komen op een later tijdstip. 

 

12. Sluiting. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering 

 

 

 

 

 

 

Actielijst: 

 



Datum Onderwerp Actie Gereed 

09-11-21 Rondgang Notenbuurt Rondgang is afgerond 7-12- 2021 

09-11-21 Tekening Leon Thier Delen met CL leden 1-12- 2021 

09-11-21 Aanpassing Oude 

Haagweg 

Dhr. D. Smit om input 

vragen 

1-12- 2021 

09-11-21 Robert van As 

uitnodigen voor 

volgende CL 

vergadering 

Uitgevoerd en uitgenodigd 

voor 14 dec. 

14-12-2021 

09-11-21 Raad van de Stad Link delen van Raad in de 

Stad, Laak. 

1-12- 21 

09-11-21 Verslag doorbraak plan 

mailen naar CL 

Mevr. N van Spronsen zal 

dit mailen naar leden CL 

1-12-21 

28-09-21 Updaten verzendlijsten 

ROV/ WB/CL 

Bestuur wijkberaden/ Nicky 1-12-2021 

28-09-21 Containers 

Walnootstraat 

Er zijn 3 container 

woningen geplaatst en 

worden bewoond door 

eigenaar. Mag dit? 

lopend 

28-09-21 Stuurgroep 100 jaar CL Vrijwilligers zijn 

uitgenodigd voor 1e 

kennismaking op 4 -11-21 

op het SDK. 

Terugkoppeling volgt 

Document met 

bevindingen is 

gedeeld 

28-09-21 Verzendlijsten ROC/ 

WB/ CL lijsten updaten 

Mevr. N van Spronsen 

heeft gevraagd om input 

van wijkberaden, maar niet 

van iedereen een reactie 

ontvangen. 

Deadline  

1-12-21 

28-09-21 Terugkoppeling start 

nieuwbouw Gamma 

locatie 

Bouw is halt toegeroepen. lopend 

28-09-21 Plannen 

voorzittersoverleg 

Plaatsgevonden op 23 

november 2021 

afgerond 

28-09-21 Organiseren politiek 

café 

Voorzitter en mevr. N van 

Spronsen 

1-02-2022 

28-09-21 Melden kunst in 

openbare ruimtes 

Allen  lopend 

28-09-21 Melden overlast bomen 

en takken 

Thorbeckelaan 

Mevr. N van Spronsen 

heeft dit doorgegeven aan 

dhr. F. Appeldoornen, 

Betreft 

Segbroek, 

Loosduinen 

heeft dit niet in 

onderhoud. 

28-09-21 Plan opstellen voor 

gelden 100 jaar CL 

DB/stuurgroep 31-03-2022 

    

 

 

 

 



Afgeronde acties 

 

Datum Onderwerp Actie/ Eigenaar Afgerond 

28-9-21 Delen inspreektekst Mevr. N. van Spronsen 5-11-2021 

28-09-21 Delen presentatie Eric 

van Baarsel inzake EEF 

Mevr. N van Spronsen 5-11-2021 

28-09-21 Mevr. P Weeda en dhr. 

P. Vialle meenemen in 

WB/ ROV en CL 

gerelateerde zaken 

Toegevoegd aan mailinglijst 

door mevr. N van Spronsen 

1-11-2021 

28-09-21 Tijdsaanduiding 

website controleren 

De tijd staat aangeduid in AM 

en PM en is correct 

5-11-2021 

28-09-21 Melden overlast bomen 

en takken 

Thorbeckelaan 

Betreft Segbroek, Loosduinen 

heeft dit niet in onderhoud 

9-11-2021 

 

 

 

 

 


