
 

Raad in de stad 
 

Geachte raadleden, 

 

Nogmaals hartelijke dank voor jullie bezoek aan Loosduinen. 

Ik ben blij dat deze bijeenkomst nu gehouden wordt. De Commissie had het idee: “We horen 

niets, misschien moeten we eens een brief sturen en vragen of er nog een vervolg komt?” 

Gelukkig er is een vervolg en we kunnen nog inspreken ook. 

 

We hebben het verslag gelezen en inderdaad tijdens de samenvatting op die avond, kwamen  

veel onderwerpen langs en menig keer werd hetzelfde onderwerp aangesneden. 

Dit geeft aan dat het erg leeft bij de bewoners van Loosduinen. 

 

Waar ik met u over spreken is het volgende: 

We hebben het coalitieakkoord ontvangen en gelezen en we hopen in vergelijk met de 

onderwerpen, die besproken zijn, het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen is afgesproken, wel 

aangepast kan worden. 

Als bewonersparticipatie zo hoog in uw vaandel staat, moet hier ook gehoor aan worden 

gegeven! 

 

Denk aan het onderwerp invoer betaald parkeren; als een deken over Den Haag uitspreiden op 

een paar wijken na. De afspraak is dat eerst de bewoners worden geraadpleegd en als het 

boven de 95% komt, wordt het ingevoerd. Ik hoop dat dit blijft. Het staat er niet in. 

In haar algemeenheid is er geen probleem met parkeren in Loosduinen op dit moment. Als 

men bij herinrichting zoals in de Hovybuurt, 56 parkeerplaatsen weghaalt, dan komen we 

vanzelf plekken tekort! 

 

Een ander onderwerp is het openbaar vervoer. Inkorten van lijnen en de frequentie wordt 

verminderd. 

Als je het autogebruik wilt verminderen, moet je zorgen voor een goed en veilig OV. 

Misschien wel gratis of met een goede korting, zoals in andere Europese landen wordt 

gedaan. Zelfs nu een voorstel landelijk: gratis voor de minvermogenden. 

Mensen op leeftijd hebben problemen met lopen van halte naar halte……en een goede 

verbinding naar bijv. het ziekenhuis Haga ontbreekt. 

 

Ik kan niet alles aanstippen, maar een ander belangrijk onderwerp is communicatie. Mensen 

voelen zich in de kou staan. Worden niet teruggebeld, zaken worden niet afgehandeld, zeker 

als iets niet mogelijk is. Men weet niet of klachten serieus worden genomen en dit alles   

wederom in relatie tot bewonersparticipatie. 

Als je de burgers serieus neemt en dat stond zelfs expliciet in de krant als o.a. een uitvloeisel 

van dit coalitieakkoord, dan moet je hier wat mee. 

Ditzelfde geldt voor een goede en degelijke communicatie met de Commissie Loosduinen. 

100 jaar geleden is dit afgesproken. Ongevraagd en gevraagd advies geven; daar hebben we 

elkaar voor nodig. Ik hoop dat we de volgende 100 jaar dit in goede banen kunnen leiden. 

 

100 jaar Loosduinen bij Den Haag en 100 jaar CL; ik mocht er tijdens uw bezoek over 

spreken en ik had een goed gehoor. Ik nodig u uit om tijdens de feestweken aanwezig te zijn; 

wees welkom. 

En een lift in het gebouw van popradar, u was er te gast, is broodnodig. Steun ons hierbij! 



Nog een nabrander: Er is geld gereserveerd voor het Loosduinse Hoofdplein. Helaas ondanks 

toezeggingen, weer overleg, weer vertragingen, niets gebeurt en het geld wordt minder waard, 

gaat verloren aan overleggen en de bewoners maar wachten…. 

 

Ik hoop dat erna vandaag koppen met spijkers geslagen kunnen worden. Goede afspraken 

maken en daadwerkelijk tot uitvoer komen van afspraken. Spijker op laag water, kunnen we 

niet gebruiken. Mensen voelen zich in de maling genomen. 

We willen als Commissie Loosduinen heel graag samenwerken, maar dat doe je wel samen, 

samen met u. De verbinding is het belangrijkste. 

“It takes two to tango!” 

 

Ik dank u 

 

Pjer Wijsman 

Voorzitter Commissie Loosduinen. 

 

 

 

 

 


