Verslag vergadering Commissie Loosduinen
Datum: 27-09-2022 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Abdijkerk, Willem III straat 40, Den Haag

Aanwezig:
P. Wijsman, voorzitter; F. Siemers, CL verslag; M. van den Hoek, voorzitter WB; W. van Elst,
voorzitter ROV; B. van der Valk, BWK; R. Meesters, Houtwijk; M. el Boumeshouli,
stadsdeeldirecteur; M. Kool, Kom Loosduinen; B. Bakker, Kom Loosduinen; W. van den Ende,
Nw. Waldeck; W. Bianchi, Fietsersbond; I. Grootscholten, Politie; stadsdeeldirecteur; P. Viallé,
agendalid
Gasten:
Francien de Hoop, DSO; Stana van Ginkel, COPD-huis Jan; Astrid Frey, Gemeenteraad CDA;
Frits van Gaans, fotograaf
1. Opening/Uitdelen benoemingsbrieven
Pjer heet iedereen welkom, meldt de afmeldingen. Annemieke Knoester en Wouter van den
Ende vervangen elkaar voor Nieuw Waldeck.
Mustapha feliciteert de vertegenwoordiging vanuit de wijkberaden met de benoeming vanuit
het College en deelt bloemen uit. n.a.v. Deze valt gelijktijdig met de benoeming en beëdiging
van de Gemeenteraad waardoor Hilbert Bredemeijer verhinderd is. De benemingsbrieven
worden tijdens de volgende CL-vergadering uitgedeeld. Fotomoment met behulp van Frits
van Gaans.
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
Een aantal correcties zijn aangegeven door M. Kool en gecorrigeerd.
3. Mededelingen
• Stadsdeelwethouder: Hilbert Bredemeijer portefeuille Sport en Jeugd, uit te nodigen voor
volgende vergadering.
• D66 wil een afspraak maken om Loosduinen en de Commissie te bezoeken.
• Raad in de Stad bezoekt Loosduinen 21-11-2022. Mediaplatform Loosduinen heeft ze
uitgenodigd.
• 08-10-2022 Vrijwilligersfestival Samen voor Loosduinen: alle wijkberaden als CL
vertegenwoordiging op het Ockenburgh terrein.
Francien:
• Debby van der Werff (Blauwhoed) heeft een presentatie van haar participatieplan
(Gamma en K-Rentool Oude Haagweg) conform de richtlijnen van de gemeente aan de
Raad van Bestuur gegeven. Gamma heeft een nieuwe eigenaar met eigen plannen en is
uitgestapt. Ook K-Rentool heeft zich teruggetrokken.
• Cornelie van Zantenstraat: in afwachting van het nieuwe College (portefeuille?) niks
toegezegd noch afgeblazen.
• Azivo gebouw Houtwijk: eigenaar van Herk Groep neemt geen risico’s met
materiaalkosten
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Offers gebouw: met Pjer en Rebirth bij de ontwikkelaar geweest, wordt niet verkocht,
verbouwen voor kleine sociale huurwoningen met winkels in de plint. Francien stemt nog
af met Rebirth. De Offers winkel gaat er m.i.v. februari 2023 uit.
Loosduinse Hoofdstraat 178: de plannen van dhr. van Leeuwen zijn afgewezen, passen
niet het bestemmingsplan van de gemeente. Reparatie aan het bestemmings- plan gedaan
ter voorkoming voor de volgende keer.
Loosduinse Hoofdstraat 180: is zeer slecht en wordt afgebroken.
Oude Haagweg 436: enige beweging na informatieavond, eigen plan van de vijf
eigenaren, de ontwikkelaar heeft een overeenkomst met Haagwonen (sociale huur)
getekend en in gesprek met de gemeente.
Connexxion locatie: wil naar een omgevingsvergunning en samenwerken met Laan van
Vredestein en Laan van Kroft, bezig met uitwerking plan en houdt Francien op de
hoogte.
Kijkduin: het hotel heeft een nieuwe mede-eigenaar (Duqer) en gaat mee ontwikkelen,
Francien verwacht beweging, de werkzaamheden gaan binnen enkele weken van start.
BWK: 1e aanspreekpunt voor het plaatsen van zonnepanelen over de parkeerplaatsen
door een vrijwilligersorganisatie. Initiatiefnemers moeten alles op de markt zetten om
gelijke kansen te creeëren.
Voortgang Hoek Walnootstraat bouwgrond: Francien heeft melding gemaakt bij Illegale
Bouw, enige reactie: “optreden bij gevaar”, Francien herhaalt de melding.

Stana van Ginkel: is de initiatiefnemer van COPD-huis Jan en integraal geneeskundige
verbonden aan Haga Ziekenhuis. Doordat huisartsen niet meededen, is de pilot mislukt en
heeft ze haar netwerk (HMC, Haga, Antoniushove) ingezet voor de opzet van een
businesscase i.s.m. prof. Frits Franssen inclusief preventie. Er is een gebrek aan richtlijnen,
apparatuur personeel en specialistische kennis in de zorg voor patiënten met COPD-fase 4,
het is onbekend hoelang deze fase duurt. Davos Zwitserland is niet voor iedereen bereikbaar,
kuren aan Zee (Scheveningen, Kijkduin) is ook heilzaam. Wat kunnen we doen om dit weer
nieuw leven in te blazen in Haaglanden met als dol de mensen uit huis te halen waardoor
druk op de zorg en wijkverpleging afneemt. De financiën zijn rond slechts een eigen locatie
ontbreekt nog. We nodigen Hilbert Bredemeijer om hierover en een locatie mogelijkheid van
gedachten te wisselen, plaatsen de link van COPD-huis Jan op de CL website en krijgen de
contactgegevens van Stana doorgestuurd via CL mailbox.
4. Stavaza WB en ROV
WB 13-9-2022 gasten: Bob Meerstadt van SOC en Touria Asahad van Kamers met Aandacht
(haar presentatie staat op de CL website).
ROV Bert van der Valk (BWK) Nationaal Park Duinen loopt van Hoek van Holland tot aan
Noordwijk. I.s.m. de gemeente, Dunea en wijkbewoners een plan voor de schets gebiedsontwikkeling wordt op 10-10-2022 gepresenteerd. Iedereen is welkom, de wethouder inlichten
en de Vroondaal bewoners ook uitnodigen.
5. Coalitieakkoord Den Haag 2022-2026
Is digitaal verstuurd, 10 miljard wordt beschikbaar gesteld voor Openbare Ruimte en
Veiligheid te verdelen over 8 stadsdelen. Via Hilbert belangrijke struikel-/meldpunten die
reeds opgehaald zijn van bewoners en aangepakt moeten worden (bijv. worteldruk
voetpaden), geen valse verwachtingen wekken. Wegens diverse redenen is voor de plannen
in Nieuw Waldeck een fasering ingesteld; gestegen materiaalkosten noodzaakt om
voorzichtigheid te betrachten.

6. 100-jarig bestaan van de Commissie Loosduinen
Er zijn veel ideeën geopperd, 3 weken besteden met 1-7-2022 als hoogtepunt. Een projectteam en Stuurgroep (Hilbert namens Vroondaal en Petra Brekelmans) maken het programma
(doen de subsidie aanvragen, fondsenwerving, tijdelijke kas/tent op de Molenweide (locatie
Offers is in overweging te nemen), vergunningen, bewaking, vrijwilligers nodig, St.
Mediaplatform voor PR). Plan voor een boek en kinderboek.
7. Mededelingen
Stadsdeelkantoor
Mustapha: aandacht van wijkberaden voor de kwetsbaren in de wijken zonder verwachtingen te
scheppen (bijv. armoede, voedselbank), wat speelt er zonder namen te noemen.
Politie
 Zijn met name met de jonge jeugd aan de slag en met de Oud en Nieuw activiteiten
 Mankrachttekort, overvloed aan werk, aantallen agenten in huis is afhankelijk van de
problematiek, moeten interventies uitzetten/doorvoeren naar de gemeente en prioriteiten
stellen.
 (Moeder-)fietsdiefstallen in Kraayenstein, geen hotspot wel meerder meldingen via
Facebook. Her en der is daar sprake van, vooral aan de kuststrook
 De Wijkagent is niet zichtbaar volgens bewoners, kan Irma/wijkagent een stukje schrijven in
het wijkblad van wijkberaden? Irma oppert de contactgegevens wijkagenten per en met de
wijk te delen.
 Sinds vertrek wijkagent Houtwijk geen feedback meer, politie onvoldoende zichtbaar,
buurtpreventieteam trekt zich hierdoor terug, onbekend wat er speelt. Oorzaak:
capaciteitsprobleem, Irma wil het gesprek met Houtwijk voeren, agent Judith krijgt er een
tweede wijkagent bij.
 Bijeenkomst Nieuw Waldeck afgelopen zomer is goed van pas gekomen, geen incidenten
meer voorgevallen, en gepubliceerd in het wijkblad inclusief informatie over een
bewonersvergadering voor november en een toelichting op genomen acties om de overlast
aan te pakken (Megan is de wijkagent).
 Aandachtpunt: tramhalte oversteek Walnootstraat 3 letselgevallen ondanks de kleine
aanpassingen door beheerder Dave Smit.
Fietsersbond
Nieuw collegeakkoord: kruispunt Zevensprong aangepakt, Randstadrail en tram
onduidelijkheden, Laan van Eik en Duinen 30 km. gebied, aanpak kruising
Lozerlaan/Erasmusweg, Erasmusvaart geannuleerd, Erasmus zoom lopende, stoeptegels zakken
door de droogte waardoor fietsers komen te vallen en enorme plasvorming ontstaat.
8. Rondje wijkorganisaties
BWK
3-10 vergadering voorzitters VvE, 17-11 bewonersinformatieavond, zien graag de schouw in de
wijk terug – missen de fysieke wandeling op gebied van bebouwde omgeving en verkeerssituatie, bezorging wijkblad BWK op betaalde basis verdient aandacht (mis/geen bezorging),
veel klachten. Houtwijk maakt na eenzelfde ervaring nu gebruik van vrijwilligers, Nieuw
Waldeck maakt ook gebruik van vrijwilligers, maar krijgt ook veel klachten.

Kom Loosduinen
Marjolein Kool: we zijn bezig met een evenement bij de Molen.
Bert Bakker: 17-11 bewonersvergadering, 8-11 dag voor vrijwilligers, 20-11 doen iets leuks om
35 vrijwilligers van het Loosduinse Hoofdplein te bedanken voor hun inzet.
Nieuw Waldeck
Wouter: maakt zich zorgen over de opknapplannen in Nieuw Waldeck, verder geen
bijzonderheden.
9. Post
- Ingekomen post voor de Commissie Loosduinen wordt doorgestuurd door het
secretariaat.
- een brief aan B&W inzake het profiel van de nieuwe stadsdeeldirecteur, deze is beland
bij Personeelszaken en de directeur Publiekszaken.
- een brief aan inzake Kraayenstein/Vroondaal i.v.m. de oprichting van een
bewonersorganisatie inclusief statuten door een notaris onder leiding van projectleider E.
van Baarsel, in het ideale geval met een wijkberaad inclusief afvaardiging in
ROV/WB/CL om de problematiek te bespreken en aan te pakken.
10. Rondvraag
- Wouter van Elst: Green Lab uitgenodigd voor ROV inzake plannen Nieuw
Waldeck/Notenbuurt.
- Peter Viallé: 7-9 feestelijke opening renovatie woningen Staedion en aanbieding
Wijkagenda is uitgesteld wegens de begrafenis van de, tijdens een zeilkamp
verongelukte, scholiere.
- Felicia: heel Den Haag leeg (bekend bij Marjolein), ondertekening manifest, in het kader
van bedanken vrijwilligers wordt een lunch georganiseerd voor Buurtinterventie teams
die ook gekoesterd moeten worden, er is een Haagse Pluim voor vrijwilligers als dankje.
- Pjer: De Loosduinse Hof is feestelijk geopend, klachten inzake bezorging van de
Posthoorn melden bij het secretariaat.
11. Sluiting
Pjer bedankt Mustapha voor zijn bijdrage in de Commissie Loosduinen.

