
 

 

 

Verslag vergadering Commissie Loosduinen 

Datum: 7 december 2022 

Locatie: Wijkcentrum De Geest, Georges Bizetstraat 25, Den 

Haag 

 

 
Aanwezig: 

P. Wijsman, voorzitter; F. Siemers, CL verslag; M. van den Hoek, voorzitter WB; W. van Elst, voorzitter ROV; R. 

Meesters, Houtwijk; F. Beeloo-Planken, Houtwijk; K. Maquelin, Kom Loosduinen; M. Kool, Kom Loosduinen; B. 

Bakker, Kom Loosduinen; W. van den Ende, Nw. Waldeck; A. Knoester, Nw. Waldeck; I. Grootscholten, Politie; 

A.A. de Graaf, waarnemend stadsdeeldirecteur; Felicia Groenendijk, sdk;  

 

Gasten: 

H. Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport; H. van Gelderen, penningmeester CL; R. Sikking, Nieuw 

Waldeck; J. Olberts, bestuurslid Wijkvereniging Bloemendaal; J. Koek, voorzitter Wijkvereniging Bloemendaal; E. 

Romanesko, bewoner; N. Bosman, bewoner. 

 

1. Opening/Mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering, meldt de afmeldingen en heet wethouder Bredemeijer en de andere gasten 

welkom. 

 

2. Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport H. Bredemeijer 

De benoemingsbrieven zijn nog niet gereed, maar de wethouder leest het benoemingsbesluit voor en biedt aan 

iedereen Kerststerren aan.  

Hij licht de totstandkoming van het coalitieakkoord toe en zegt trots te zijn op het resultaat. Het heeft lang 

geduurd en dat is eigenlijk niet goed. Er komen lastenverzwaringen aan en er is helaas minder geld te besteden. 

Het is een opsomming van zaken, maar er staan ook verbeteringen in voor Loosduinen en Kijkduin; o.a. forse 

investeringen in sport, mobiliteit en de doorstroming van het verkeer. 

Wijkberaden vrezen dat door de invoering van betaald parkeren nabij winkels, om drukte voor bewoners van de 

straat tegen te gaan, het publiek naar andere winkelcentra in de stad trekken of zelfs de stad verlaten 

(naar o.a.‘de Mall’). Een mogelijke oplossing is: groengele zones invoeren; een goedkope manier van 

parkeergeld betalen.  Is er nagedacht over ouderen/senioren i.v.m. hun digitale vaardigheid voor de werking van 

de bezoekersvergunning? Dit gaat relatief gemakkelijk; opbellen en doorgeven.  

Het autodelen kan natuurlijk ook in de kosten schelen. Binnen Loosduinen hebben we dit soort projecten al. 

Een ander probleem is het openbaar vervoer, waar bepaalde haltes worden afgeschaft. Bewoners raken steeds 

meer geïsoleerd en dit is geen goede manier om het autogebruik te verminderen. 

Tevens verdienen de fietsvoorzieningen meer aandacht. 

Er moet ook meer geluisterd worden naar de belangen van verschillende groepen (bijv. de visie van Nationaal 

Park Hollandse Duinen; Waterschappen, Dunea) aangaande inrichting groengebieden en openbare ruimtes. Bij 

beslissingen van ambtenaren en experts i.v.m. vergroening/verstening blijkt helaas dat in sommige gevallen 

kennis van het gebied ontbreekt en men zomaar beslissingen baseert op aannames. Echt langsgaan om te kijken 

hoe de situatie werkelijk is, blijft dan achterwegen en leidt al gauw tot misverstanden. 

(diverse gemeenten waaronder ook Den Haag en Westland werken hierin samen en de wethouder kijkt wat hij 

hieraan kan doen).  

De wethouder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en we wensen hem prettige feestdagen toe en een goed 

begin van 2023; het jaar dat de CL 100 jaar bestaat! 

 

3. Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd en geaccepteerd. 

4. Popradar 

Een lift is noodzakelijk voor de toegankelijkheid van ouderen, gehandicapten en muziekverenigingen met 

apparatuur. De CL gaat op onderzoek uit en doet navraag op bij het stadsdeel. Op het probleem van de lift na 

was de bijeenkomst ‘Raad in de Stad’ een positieve avond. Nu afwachten wat er met de eindresultaten gaat 

gebeuren.  

5. Samenstelling CL, ROV, WB 

De benoemingen zijn bekend. 

 



 

2 
 

6. Vergaderdata 2023 

Zijn bekend en ingeroosterd. Er zijn geen wijzigingen. 

 

7. 100-jarig bestaan van de Commissie Loosduinen 

 

8. Mededelingen 

Stadsdeelkantoor 

• De nieuwe stadsdeeldirecteur is bekend, m.i.v. 16-01-2023 start Corinne den Heijer 

• Het stadsdeel Loosduinen is enthousiast.  

• 10-01-2023 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats 

• Er wordt aan het jaarverslag gewerkt 

• De drieluikfolders en banners voor 100 jaar CL zijn gereed; presentatie op 10 januari. 

• Wethouder Bredemeijer heeft gesproken met de winkeliersvereniging en de Kom over  

Verdere ontwikkeling Lsd Hoofdplein. 18-11-2022 

• Wethouder Bredemeijer heeft het Wingsgebouw bezocht en een voorlichting gekregen over de 

ontwikkelingen.18-11-2022 

• Uitbetaling van de vacatiegelden: hieraan wordt gewerkt. Streven is dit vóór 31-12-2022 af te ronden 

• Het restaurant in de Loosduinsehof is heropend. 

• Oekraïners worden op dit moment opgevangen in het HCO-gebouw. 

 

Politie 

Capaciteits-/mankrachttekort blijft ongewijzigd, de formatie aan wijkagenten is in alle wijken gevuld 

• Beleven van het WK voetbal in Loosduinen verloopt rustig 

• Sinds afgelopen week scherp op containerbrandjes 

• Bosjes van Pex worden uitgelopen i.v.m. 2 incidenten; nodig om dieper op in te zoomen 

• Handhaving op Loosduinse Hoofdplein verdient meer aandacht i.v.m. fietsers/scooters en 

alcoholgebruik/bedelen 

• Toename geweld tegen hulpverleners - een zorgelijk maatschappelijk probleem 

• Voorbereidingen voor Oud en Nieuw zijn in volle gang; klachten zwaar vuurwerk blijven melden 

• De woninginbraken staat bijna op nul 

• Overlast en vandalisme worden i.s.m. de gemeente aangepakt. Bij hoogste risico’s worden de ouders 

aangesproken. De meldingsbereidheid daalt, omdat de discussie soms moeilijk te voeren is. Men vindt dat 

er weinig meegedaan wordt. De wijkberaden moeten hier mogelijk bij betrokken worden. Aantallen 

meldingen zijn belangrijk om prioriteit voor interventie te creëren waar de nood het hoogst is.  

Advies: blijven melden. Dit is erg belangrijk! 

 

9. Rondje wijkorganisties/-beraden 

BWK 

Geen  

Houtwijk 

Wijkberaad Leyenburg, waaronder de poller Escamplaan valt, is weggevallen. Moet Houtwijk dit, indien echt 

noodzakelijk verder op zich nemen? Advies mw. de Graaf: “Doe het niet tenzij je de oplossing hiervoor hebt. Er 

staan reeds veel waarschuwingsborden en de gemeente is aan zet.” 

Kom Loosduinen 

• Het stadsdeel Loosduinen is relatief veilig 

• 17-12-2022 Dickens festival 

Nieuw Waldeck 

1) De ‘Opknapplannen Nieuw Waldeck’ stagneren enorm door budgettekort. De wortelopdruk veroorzaakt 

grote problemen. Er wordt aan de wethouder gevraagd om (extra) te investeren in onderhoud. Mw. de 

Graaf: “Wortelopdruk vormt nu eenmaal een probleem. Een blijvend onderhoudsplan is noodzakelijk en 

van kracht.” Dit pakt Corinne, de nieuwe stadsdeeldirecteur, verder op. 

2) Het aanbod van bomen: het boomonderhoud verdient meer aandacht (bedekte lantaarns vs hangjongeren). 

Groenbeheer moet hier specifiek naar kijken. 

Diversen 

• St. Caribbean Angels en Marc Tjin van Reakt (mensen met een rugzakje, die iets willen doen voor de 

maatschappij) waren 8-11-2022 te gast bij de WB vergadering 

• CL 31-1-2023 is wethouder M. Vavier gevraagd. Zij wordt hiervoor uitgenodigd. 
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• CL is druk bezig met de plannen en begroting voor de feestperiode (12-06 t/m. 02-07-2023). De voorzitter 

roept de wijkberaden op ideeën in te sturen; kijk wat je als wijk kunt doen. Volgende vergadering komen 

we hierop terug. 

 

10. Inkomende en uitgaande post 

 

11. Rondvraag 

• A. de Graaf stelt voor tijdens 100 jaar CL, i.s.m. Platform Stad en vanwege het unieke karakter, een 

wandeling door Loosduinen uit te zetten i.v.m. de vele verschillende bouwstijlen, welke door elkaar in 

Loosduinen te vinden zijn 

• M. Kool: Haags voetbaltoernooi voor groep 8 is afgeschaft – voor 100 jaar CL een voetbaltoernooi 

organiseren? 

• N. Bosman: maakt straatnaambordjes op Lego lantaarnpaaltjes om als verrassing cadeau te doen. De 

commissie houdt zich aanbevolen alsmede het Loosduins museum. 

• R. Sikking stopt als penningmeester Nieuw Waldeck. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 

inbreng en inzet tijdens zijn aanwezigheid in de Cl. 

• M. van den Hoek: iedereen graag opletten op buurtgenoten i.v.m. de hoge energierekeningen en de 

vereenzaming. 

 

12. Sluiting 

 


