Openbare Vergadering van Commissie Loosduinen
Datum: 17 mei 2022
Locatie: Abdijkerk

Aanwezig:
Pjer Wijsman, Nicky van Spronsen, Mustapha el Boumeshouli, Jan Hofker, Jan Janssen, Henk
de Valk, Herman van den Muijsenberg, Paula Weeda , Marjolein Kool, Ramon Meesters,
Marian van den Hoek, Wouter van Elst, Annemieke Knoester, Irma Grootscholten, Bert
Bakker, Frits van Gaans
Gast: Sanne van Oort
1. Opening van de vergadering
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen:
 Hommerson gokhal: Cl, BWK, bewonersvereniging Bella Vista en andere
wijkberaden hebben zich massaal ingezet om de komst van de gokhal tegen te houden.
Het voorstel is afgewezen en de gokhal zal niet gehuisvest worden op het Savornin
Lohmanplein.
 Doorbraakplan: vanavond 17 mei is er een bijeenkomst georganiseerd, Cornelie van
Zanten zal hierin worden besproken, wordt vervolgd.
 Hoplr: de CL heeft een HOPLR account en deze wordt op dit moment ingezet om de
viering van 100 jaar CL te promoten en om ideeën van bewoners te verzamelen en om
vrijwilligers aan te trekken voor de festiviteiten.
 Kransleggingen 4 mei: Bij de Naald en ‘de Hans Stijkelgroep’ zijn kransen gelegd.
De opkomst was groot. Er waren zeker 400 bewoners aanwezig bij de herdenking. De
sfeer bij de Naald werd wat grimmig toen automobilisten hun weg niet goed konden
vervolgen, doordat voetgangers op de openbare weg stonden/ liepen. De politie zal
komend jaar bij deze viering aanwezig zijn om een en ander in goede banen te leiden.
 5 mei viering: bij de molen en de Abdijkerk waren wat festiviteiten georganiseerd. Er
was voor broodjes gezorgd en kinderen kregen een zakje snoep.
Afscheid leden van de Commissie Loosduinen
Het lidmaatschap van de leden van de CL loopt gelijk aan de verkiezingen. De nieuwe
voorzitters zijn gekozen en de leden van de Cl zijn inmiddels vastgesteld. De ledenlijst voor
de komende 4 jaar is ingediend bij de gemeente en hopelijk zullen de aanstellingsbrieven in
de komende CL vergadering van 5 juli kunnen worden overhandigd aan de leden door
stadsdeelwethouder Bredemeijer.
Er zijn 2 vertrekkende leden bij de CL: Jan Hofker en Henk de Valk en zij worden bedankt
door de CL en het stadsdeel voor hun inzet.

Jan Hofker:
Pjer bedankt Jan Hofker voor zijn inzet bij BWK en de CL. Jan was een zeer betrokken en
actieve aanwinst voor BWK en CL en was altijd zeer goed op de hoogte van alle
ontwikkelingen binnen BWK.
Gewapend met een bos bloemen, een fles wijn en een presentje bedankt Jan de CL en geeft
aan bewondering te hebben voor de weg, die Kom Loosduinen is ingeslagen.
Henk de Valk:
Pjer bedankt Henk voor zijn inzet, scherpe tong en kennis van zaken. Henk was altijd zeer
goed voorbereid op alle vergaderingen en las de stukken goed door. Henk heeft de
stadspenning ontvangen voor zijn jarenlange inzet en zal zeer gemist worden.
Ook gewapend met bloemen, en fles wijn en een presentje bedankt Henk de CL voor de
samenwerking.
Overlijden Thijs Zaat:
Thijs Zaat, voorzitter van Kom Loosduinen is in januari 2021 overleden.
Pjer heeft de laatste jaren, dat Thijs voorzitter was, samengewerkt met Thijs en veel
gesproken over de ontwikkelingen, die gaande zijn in Loosduinen. De Kom Loosduinen zal
zijn werk voortzetten.
Er wordt een minuut stilte gehouden om Thijs te herdenken.
3. Verslag vorige vergadering:
De op- en aanmerkingen zullen worden gewijzigd.
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Eigenaar
DB

Onderwerp
Organiseren politiek café:
Coalitie moet nog worden gevormd. Wanneer dit
gelukt is, zal er een politiek café worden georganiseerd. Dit zal na de zomervakantie worden gepland
DB
Energie transitie: Na de zomervakantie zal Fatma
Kaya worden uitgenodigd in de CL
Kom
Intentieverklaring Loosduinse Hoofdplein:
Loosduinen Projectgroep zal worden samengesteld en samen
met de gemeente zal er worden bepaald hoe de
beloofde gelden zullen worden geïnvesteerd.
Plint Loosduinse Hof:
De opening is wederom uitgesteld.
DB
Containerwoningen Walnootstraat/ hoek Oude
Haagweg: De eigenaar van de grond heeft een
nieuwe vergunning aangevraagd. Parnassia en
Charlie Ferraz ( community builder) zijn in contact
met de eigenaar over de plannen.
Stadsdeel
Sanne van Oort:
Sanne is werkzaam bij de directie veiligheid,
gemeente Den Haag en heeft het ZKD terrein
alsmede stadsdeel Loosduinen onder haar hoede
DB
Uitnodigen voorzitter SOC voor het SB

Actie
Pjer/ Man.
Assist.

Man.Assist.
Wordt
vervolgd

Wordt
vervolgd
Wordt
vervolgd

afgerond

Man.Assist.

4. Rondje langs de wijkberaden/wijken:
Houtwijk:
 Er hebben verkiezingen plaatsgevonden en het bestuur is unaniem herkozen,
 De workshops, die georganiseerd worden door Siena, zijn een groot succes. Er zijn
hiervoor extra subsidies aangevraagd bij de gemeente.
 Er is ook een workshop verkeer en veiligheid georganiseerd en er zijn veel
aandachtpunten aangedragen door bewoners
 SV Houtwijk heeft het springkussenfestival georganiseerd; veel culturen kwamen samen
en door het prachtige weer was dit een groot succes.
 Het Suikerfeest werd dit jaar georganiseerd door de Marokkaanse moedergroep.
 Uitslag buurtbudget is 18 mei
 Energietransitie Den Haag: hoe gaat dit er precies voor Loosduinen uitzien? Voor de
oudere huizen is de transitie een stuk complexer en hiervoor zullen oplossingen worden
bedacht. Voor Houtwijk en Vroondaal zal er worden samengewerkt met Warmtenet.
BWK:
 Ontmoetingskerk: Er zal een procedure tegen de afgegeven omgevingsvergunning worden
gestart. Hopelijk kan er in het najaar worden gestart met de sloop.
 Opvang Oekraïners: er is een bijeenkomst georganiseerd op16 mei, die goed is bezocht
door bewoners. De samenstelling van de groep is nog niet bekend. Er zal een tweede
locatie komen, maar er is nog geen locatie vastgesteld.
Kraayenstein:
 Er is een grote aanloop van vrijwilligers bij het wijkberaad, die zich willen inzetten voor
allerlei zaken. Het wijkberaad is hier zeer blij mee
 Het Montmartre festival vindt 2 juli plaats bij de kerk, het museum en de molen.
 Kraayenstein zoekt in veel zaken de samenwerking op met andere wijkberaden en die
samenwerkingen verlopen zeer prettig.
 Kraayenstein was voornemens om een blues festival te organiseren, maar dat zal dit jaar
niet meer plaatsvinden
 De keitjes worden in de wijk gelegd en dit proces is bijna afgerond
Nieuw Waldeck:
 Wijkagenda: 16 mei was de bijeenkomst wijkagenda, 1200 bewoners hebben de enquête
ingevuld. De opkomst was helaas wat lager dan de eerdere bijeenkomsten. De avond
verliep goed en er was een gespreksleider uitgenodigd.
 25 juni zal er een wijkdag worden georganiseerd bij de Geest en er zullen activiteiten zijn
voor jong en oud. De bedoeling is om hierin de samenwerking te vinden met Loosduinse
Hof en ook Sportief Besteedt zal een steentje bijdragen bij de organisatie.
 Notenbuurt: de Notenbuurt zal zich aansluiten bij Nieuw Waldeck.
 Charlie Ferraz (community builder) houdt zich bezig met de GGZ-problematiek in de
Notenbuurt en daar wordt zeer positief op gereageerd.

Kom Loosduinen:
 Er worden de komende periode allerlei activiteiten georganiseerd:
 Montmartre festival in samenwerking met Houtwijk en Kraayenstein
 Puch-Brommerdag
 Rondvaarten
 Poëzie/ singer-songwriter event bij de molen
 Bewonersoverleg: de bewoners zijn blij met het BIT-team, de wijkagent was aanwezig bij
het Bewonersoverleg
 Verkeerssituatie Lisztstraat: er wordt structureel te hard gereden. Kan hiernaar gekeken
worden?
 16 juni zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden om een nieuwe voorzitter en
nieuw bestuur te kiezen. De vorige verkiezingen waren niet rechtmatig verlopen vandaar
dat het bestuur opnieuw moet worden gekozen
Vroondaal:
Eric van Baarsel is aangesteld als projectleider door het stadsdeel om te kijken wat de
mogelijkheden zijn om een wijkberaad op te richten. De bewoners van Vroondaal zijn
aangeschreven en uitgenodigd om mee te praten en na te denken over het opzetten van een
wijkberaad. 220 bewoners waren bij de bijeenkomst aanwezig. Inmiddels is de presentatie die
op deze avond is vertoond en het verslag aan de bewoners gemaild.
5. WB en ROV:
- WB:
- Liette Boersma en Stefan Pouw van Sportief Besteedt zijn te gast geweest bij WB. Zij
proberen op allerlei manieren jongeren te bereiken en te betrekken bij activiteiten, die
worden georganiseerd in de wijken.
- Sonnie Yildiz (Wijkz) is kennis komen maken en houdt zich bezig met de
herstructurering jeugdwerk in samenwerking met Remko Canters.
- Het seniorencollectief wordt opgeheven per 1 juli 2022 en dhr. Escher zal de WB
vergadering daarom niet meer bijwonen.
-

ROV: geen bijzonderheden

6. 100 jaar Commissie Loosduinen
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest, waarbij veel ideeën zijn aangedragen. Deze ideeën zijn
in een document vastgelegd en de werkgroepen worden vastgesteld.
Een kleine opsomming van een aantal ideeën:
- Symposium
- Wortelwedstrijd (in het kader van
de Peenbuiker)
- Orgelconcert
- Kinderboek
- Danswedstrijd
- Filmen interviews markante
- Concert op het Loosduinse
Loosduiners
Hoofdplein
- Voetbalwedstrijd, etc.
De viering zal plaatsvinden van 24 juni tot 4 juli. Hoplr account van de CL is geactiveerd
en daarop zal een tijdlijn worden bijgehouden met de stand van zaken. Volgende
bijeenkomst staat gepland in september 2022.

7. Stadsdeel Loosduinen, Politie en Fietsersbond
 Stadsdeel:
- Dhr. Donner is aangesteld om de mogelijkheid voor het samenstellen van een
coalitie te verkennen. In de nieuwe collegeperiode zal meer ruimte komen om
bewonersorganisaties te laten meedenken in de stad. Het belang van bewoners en
het wijkgericht werken zal worden meegenomen.
- Wijkbudget Houtwijk:
De bewoners wiens ideeën hebben gewonnen, krijgen morgen een cheque
overhandigd om de aangedragen ideeën werkelijkheid te laten worden. De plannen
die niet in de prijzen zijn gevallen, zullen nog nader worden bekeken en wellicht
zullen deze alsnog tot gerealiseerd worden.
- Werkdruk Stadsdeel:
De werkdruk op de collega’s, die werkzaam zijn op het stadsdeel, is enorm
toegenomen. Mustapha vraagt bewoners om begrip te hebben voor de situatie en
hoopt dat bewoners daar waar mogelijk zelf hun handen uit de mouwen willen
steken.
Er moet een nieuwe balans worden gevonden tussen professionals en vrijwilligers
en om die te vinden worden er brainstormsessies georganiseerd.


Politie, Irma Grootscholten
- Per oktober 2022 zullen er 2 nieuwe wijkagenten worden aangesteld. Tevens zal er
een herverdeling plaatsvinden en duidelijkheid komen wie welke wijk onder
zijn/haar hoede zal nemen.
ZKD heeft een eigen wijkagent: Hans den Dulk
- ZKD: Er zijn veel problemen met auto’s met een buitenlandskenteken waar ook in
wordt geslapen. Daar wordt flink op gehandhaafd. Tevens is het mogelijk om
belasting te heffen op langstaanders met een buitenlands kenteken. De ambitie om
er een veilig en leefbaar gebied van de maken is groot.
- Sanne van Oort: Gebiedsboa is aangesteld en er 2 handhavers, die specifiek het
ZKD in de gaten houden, Hans den Dulk gaat persoonlijk langs bij de
ondernemers om te kijken of er geen illegale activiteiten plaatsvinden
Het bedelverbod op het ZKD is inmiddels van kracht.
- Waldeck: in Waldeck is er flink veel overlast van jongeren. Deze groepen krijgen
veel aandacht van de politie. (Handhaving en er is veel integrale aandacht). Er
wordt ingezet op groeps- en individuele aanpak. Er is grote zorg voor de jonge
leeftijd van de jongeren, die overlast veroorzaken. Corona heeft hier een grote rol
ingespeeld, maar dat kan geen excuus zijn voor het gedrag wat wordt vertoond.

8. Inkomende en uitgaande post:
- Om de Commissie Loosduinen onder de aandacht te brengen bij de politieke partijen
zijn er 13 Loosduinse vlaggetjes opgestuurd naar de fracties met het verzoek om
kennis te komen maken met de CL.
De bedoeling is om in september een dag te organiseren, waarbij alle partijen worden
uitgenodigd om kennis te komen maken met Loosduinen. Dit zal worden
georganiseerd in samenwerking met het Media Platform Loosduinen.

9. Rondvraag
- Wat gaat er gebeuren met het Offers-pand?
- Gebiedsontwikkeling Solleveld en Madestein: Bert de Valk neemt deel aan de
gesprekken.
- SBK is opgeheven omdat Kijkduinbad in de afrondende fase is terecht gekomen.
10. Sluiting van de vergadering.

