
 

 

 

Verslag vergadering Commissie Loosduinen 

Datum: 31 januari 2023 

Locatie: Abdijkerk, Willem lll straat 40, Den Haag 

 

 
Aanwezig: 

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

H. van den Muijsenberg, BWK; B. van der Valk, BWK; R. Meesters, Houtwijk; F. Beeloo-Planken, Houtwijk;  

K. Maquelin, Kom Loosduinen; M. Kool, Kom Loosduinen; J. Janssen, Kraayenstein; A. Knoester, Nw. Waldeck;  

I. Grootscholten, Politie; W. Bianchi, Fietsersbond; Felicia Groenendijk, SDK;  

 

Afgemeld met bericht: 

C. den Heijer, stadsdeeldirecteur Loosduinen 

 

Gasten: 

M. Vavier, wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid; A. Frey, namens CDA; P. Mekers, gemeenteraad 

D66; S. van Ginkel, COPD-huis-Jan; I. Hoekstra en S. van den Bijtel de Windt, Stichting Caribbean Angels;  

N. Bosman, bewoner; 5 diverse toehoorders. 

 

1. Opening/Mededelingen. 

• De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen en wethouder Vavier welkom.  

• We houden op zijn verzoek even stilte voor het slachtoffer en de betrokkenen van de steekpartij in 

Houtwijk.  

• De benoemingsbrieven zitten in de bestuurlijke molen en worden zo spoedig mogelijk uitgereikt. 

• Namens de bewoners is de voorzitter aan de slag gegaan met het convenant dat Loosduinen vanuit het 

verleden recht heeft op een hulpsecretarie. Ondanks dat de gemeente het daarmee eens is, ligt er een 

mogelijk een verzoek om dit als te laten vervallen. De CL wil hierover eerst een fatsoenlijk overleg 

met de algemene directeur Publiek Zaken (de heer R. van Kuilenburg).                                                  

In stadsdeel Segbroek is sinds een pilot gestart ter uitgifte van informatie. 

• Invoering betaald parkeren: CL heeft een artikel in de Posthoorn geplaatst en schrijft een algemene 

brief aan het College en de wethouder verkeerszaken, omdat in de nieuwe situatie geen inspraak van 

bewoners wordt gevraagd. Dit is niet conform de afspraak met de bewoners. Door de invoering kunnen 

o.a. de leden van sportverenigingen hierdoor in financiële problemen komen. De timing is hierbij 

belangrijk. M. Kool namens de Kom Loosduinen heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd, maar 

vervolgens nog niets gehoord. A. Frey wil de brief toegestuurd krijgen. Tips geven op het coalitie idee 

is misschien aan te raden. 

 

2. Wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid M. Vavier (en stadsdeelwethouder voor Laak) 

Haar portefeuille is behoorlijk omvangrijk doch de mooiste door de overlap van onderwerpen. Ze hoopt in de 

komende periode verbindingen te leggen en integrale oplossingen te bieden in de stad, gericht op wat er 

specifiek nodig is in de wijken en buurten. Vandaag ligt de nadruk vooral op armoedebestrijding, maar ook 

volksgezondheid en preventie is belangrijk. Ze hoopt dit jaar nogmaals aan te schuiven bij een CL vergadering. 

Vanuit de gemeente en het Rijk zijn diverse maatregelen genomen voor een positief effect op het inkomen van 

bewoners om daarmee het leed te verzachten; zeker voor gezinnen met kinderen en lage inkomens. Loosduinen 

heeft 3 helpdesken voor geldzaken om de bewoners op een laagdrempelige manier te bereiken. Daarnaast zijn er 

diverse collectieve regelingen om de bestaanszekerheid te vergroten. Er is behoefte aan een contact-/informatie- 

punt (bankzaken, sociale zaken) waar bewoners terecht kunnen en om het oerwoud van regelingen op te lossen 

en mee te denken. In het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan moet gekeken worden naar wat er nodig en 

passend is. Met de stadsdeeldirecteur en de stadsdeelwethouder bespreken wat voor Loosduinen het beste is aan 

nieuwe oplossingen. Het College is bereid hierin mee te denken. Het Nibud is ingeschakeld om, op basis van 

postcodegebieden, diverse doorberekeningen te maken i.v.m. de inkomenspositie van groepen in onze stad 

waarbij het AVG-probleem vermeden wordt. Algemene cijfers geven in Loosduinen wel een vertroebeld beeld 

(bijv.: Vroondaal vs Nieuw Waldeck). Om te zien wie er tussen de wal en het schip valt, moeten individuen 

door heel Nederland gedefinieerd en teruggekoppeld worden, omdat definiëren op basis van groepen andere 

groepen weer uitsluit. Dit is voor de Rijksuitkomsten moeilijk te berekenen. Hiervoor is professionele kennis 

van de wijk noodzakelijk. De doorbraakregeling/-methode is vooral ontwikkeld voor iemand, die in alle 
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regelingen vastloopt Deze is dus niet voor iedereen van toepassing. In gezinsteams voor armoedebestrijding 

wordt hiernaar gekeken en in de jeugdbescherming wordt deze methode reeds toegepast. Tot slot vraagt de 

wethouder ons mee te denken hoe we nog meer bewoners kunnen bereiken. Welke ideeën zijn er, horen we wel 

genoeg? 

De voorzitter dankt de wethouder hartelijk voor haar komst en benadrukt nog maar eens hoe belangrijk een 

goede communicatie is. Een goede uitwisseling van informatie en de CL op tijd laten weten wat er speelt en of 

de CL hierin iets kan betekenen. De wethouder vindt dit ook erg belangrijk! 

 

3. Presentatie van Charlie Burm Ferraz – Community Builder  

Deze is vervallen i.v.m. de situatie na de steekpartij in Houtwijk. 

 

4. Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen; verslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Stavaza: ROV en WB 

• De project-/voortgangslijst tekstueel bewaken door MA. 

• Hanenburgproject is, ondanks de goedgekeurde plannen, afgeblazen door de Welstandscommissie. De 

nieuwbouw wordt te dicht tegen bestaande bebouwing gebouwd. 

• Bij de WB vergadering op 17-01-2023 hebben de Community Builder van Loosduinen en St. Anton 

Constandse presentaties gegeven. 

 

6. 100-jarig bestaan van de Commissie Loosduinen 

De projectgroep heeft een feestprogramma opgezet van 10 juni t/m. 2 juli. Ze is bezig een fondsenwerver 

en een kwartiermaker/projectleider aan te trekken. Oproep aan alle wijkberaden: denk mee voor ideeën 

en/of aansluiten bij een activiteit in zeer welkom. We hebben veel handjes nodig om dit feestprogramma tot 

een goed einde te brengen. 

 

7. Mededelingen 

Stadsdeelkantoor 

• 23-02-2023: Fondsenavond in de Henneberg. Dit wordt georganiseerd i.s.m. het stadsdeelkantoor, PEP en 

Fonds 1818. Organisaties en bewoners zijn welkom. 

• 08-03-2023: Inloopspreekuur Henneberg 

 

Politie 

• Oud en Nieuw: in Loosduinen rustig verlopen; duidelijk anders dan vorige jaren. Het weer werkte niet echt 

mee. ER is weinig overlast geconstateerd. Brandbaar materiaal is zoveel mogelijk verwijderd door HHT. 

31-12-2022 vanaf 09:00 uur eerste meldingen in Houtwijk. Toch een auto in de brand gestoken. De schade 

is nog nooit zó laag geweest vanwege mede te danken aan de gepleegde inzet. Ook zichtbaar maken wat 

wel goed gaat. De samenwerking tussen Wijkz en de woningcorporaties heeft effect gehad. 

• 27-01-2023 Integrale Handhavingsactie ZKD: positief verlopen, geen slechte zaken ontdekt. 

• Steekpartij Houtwijk: grote impact op iedereen. Opvolging en samenwerking met de gemeente loopt. Het is 

een complexe situatie, die zeker voor frictie zorgt. Signalen uit de wijk moeten aan de voorkant gemeld 

blijven worden. Al dagen veel pers aanwezig; voorzichtigheid is geboden. Vrijdagavond 3 februari start-

einde stille tocht en condoleanceregister bij Bokkefort wijkcentrum. Het veiligheidsgevoel in Houtwijk is 

indrukwekkend laag. Hier moet snel aan gewerkt worden. 

Fietsersbond 

• Ockenburghstraat, middenberm afgesloten, er komt geen tweezijdig fietspad. 

• Eindpunt lijn 23 op het Colijnplein/Savornin Lohmanplein. Overstappen van tramlijn 3 op bus 23 kan niet; 

de afstand is te groot. Tijdens de wintermaanden wordt er gereden slechts tot het Colijnplein. 

• De bussluis Escamplaan, valt onder Escamp; deze is weer open. 

• Te weinig fietsnietjes in Loosduinen aanwezig. 

• Veel lichtgroene flex-fietsen worden overal neergezet, bijv. midden op het trottoir. Vaak een sta-in-de-weg! 

 

8. Rondje wijkorganisaties /-beraden 

BWK 

• Kijkduin Bad zal medio 2024 klaar zijn. 

• HCO opvang Oekraïners: verbouwing is gaande, weinig problemen te verwachten. 
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• Treublaan opvang Oekraïners: vertrekt binnenkort, de projectontwikkelaar wil ontwikkelen voor een 

woongroep. 

• Invoering betaald parkeren alleen daar waar nodig is i.v.m. parkeerproblemen. 

• Renovatie-/verbouwplannen Middin, Machiel Vrijenhoeklaan: Omliggende bewoners hebben een probleem 

met de nieuwbouw hoogte i.v.m. zonlicht. Plan uitwerkingskader is gemaakt en door gemeenteraad 

aanvaard ondanks bezwaren van de bewoners. Bewoners zoeken juridische bijstand. 

• Renovatie Wings: financiering grotendeels door commerciële huurinkomsten benedenverdieping. 

• Bethelkerk: de nieuwe eigenaar heeft andere plannen. Deuren hebben andere sloten en Amadeus blijft 

buitenstaan. Men zoek juridische bijstand. 

• Nationaal Park Hollandse Duinen: een lang ingewikkeld proces van de gemeente Den Haag en Dunea. De 

opdracht ligt bij een projectbureau; de ontwerpschets ligt daar. Nu breekt de budgetteringsfase aan. 07-02-

2023 bijeenkomst onderwerp “Van Zee tot Zweth” in de Uithof. 

Houtwijk 

Wat had het wijkberaad in het algemeen kunnen doen i.v.m. de steekpartij? 

Kom Loosduinen 

• De voortgang Loosduinse Hoofdplein plannen loopt niet lekker, a.s. donderdag in gesprek met de 

projectleider Nico Mol. 

Kraayenstein 

• Oprichting van een groencommissie kost tijd en energie. 

Nieuw Waldeck 

• De bestaande bewoners zijn onbereikbaar voor vrijwilligerswerk; nieuwe bewoners verwelkomen. 

• ‘Nieuw Waldeck knapt op’ heeft geen voortgang, teleurstellend, hierdoor neemt het enthousiasme bij de 

vrijwilligers af. 

• De wijkagenda ligt relatief stil, maar de urgentie is bekend. Grote plannen waar budget voor is, worden niet 

opgepakt. Kleine reparaties wel.  

• Onderhoud beelden (met mozaïek) in de buitenruimte Loosduinen verdienen aandacht. De voorzitter heeft 

aan wethouder Bredemeijer gevraagd welke wethouder hiervoor verantwoordelijk is, maar heeft nog geen 

antwoord ontvangen. 

• Ter hoogte van de Toscaninistraat komt een nieuwe speeltuin.  

 

9. Inkomende en uitgaande post 

Geen meldingen 

 

10. Rondvraag 

F. Beeloo:1 wens uit de wensboom wordt gekozen en uitgevoerd 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit af met de uitreiking van de medaille (door N. Bosman gemaakt) 100 jaar CL voor alle CL leden. 

 

 


