Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer d.d. dinsdag 17 juni 2014

Aanwezig

dhr. W. van Elst (voorzitter), mw. I. Weijs (portefeuillehouder), mw. P. Storm
(Kom Loosduinen), dhr. J. Hofker (Walboduin), dhr. A. Rooseboom
(Notenbuurt), mw. L. Westerduin( Houtwijk), mw. M. van der Heijden
(notulist)

Afwezig

dhr. B. Hofman ( Kraayenstein), dhr. H. de Valk (Nieuw-Waldeck)

1. Fietstocht
We passeren in park Ockenburgh rechts ( in de verte) de Zwitserse partij waarover later
meer tijdens de rondvraag en links het Chalet Ockenburg waarvoor sommigen toch graag
weer een kleine horecavoorziening zien terugkomen. We ontmoeten de medewerker van
de politie die op een electrische scooter zijn ronde doet door het park en stopt om onze
vragen te beantwoorden. Het dak van het landhuis blijkt vervangen. We krijgen informatie
over de toekomstige kap van een aantal bomen voor het landhuis opdat het vanaf de
oprijlaan goed zichtbaar wordt en over het groenonderhoud van het park dat ook al
aangekondigd staat bij de grote weide. Verderop ligt het nieuwe kunstgrassportveld van de
ISH te glimmen in de zon en tot slot passeren we het parkeerterrein tegenover de ISH dat
plaats gaat maken voor flats. Ernaast zal een door bomen omzoomd wandel- en fietspad
komen dat in het verlengde van de Laan van Meerdervoort ligt zodat men straks de ISH
van verre kan zien liggen.
2. Opening
In een passende omgeving op het Deltaplein opent de voorzitter daarna de vergadering.
3. Verslag van 22 april 2014
Opmerkingen:
Pag. 2: aanvulling bij de Loosduinse kwaliteit ‘groen’: ‘en gras in de trambaan’.
Pag. 3: aanvulling op de een na laatste alinea van punt 6: Daar is opnieuw subsidie voor
aangevraagd.
Pag. 4: Wvvtk: regel 2: ‘variant’ vervangt ‘traject’. De zin op regel 7 t/m 9 wordt
vervangen door: ‘In die werkgroep zitten vanuit Walboduin twee vertegenwoordigers, dhr.
Hofker zelf, mede namens de CL, en dhr. Bommelé. Dhr. Bianchi van de fietsersbond
neemt aan alle drie de werkgroepen deel.

4. Eerste kwartaalrapportage activiteitenplan Loosduinen
Het doel is om te bespreken of de activiteiten die voor het eerste kwartaal staan
gepland uitgevoerd zijn of aanvulling behoeven. Eventuele commentaren worden
verzameld door de voorzitter en aan de CL aangeboden die ze aan het stadsdeelkantoor
zal doen toekomen.
Kom Loosduinen: geen opmerkingen, alles is gaande of uitgevoerd, sommige activiteiten,
gepland voor het tweede kwartaal of later, hebben meer prioriteit gekregen en zijn naar
voren geschoven en reeds uitgevoerd.
Walboduin: het loopt goed op punt 5 na. Sommige sloten zijn afgesloten door kroos. Het
is belangrijk dat het bijgehouden wordt. De vegetatie onder het kroos sterft af en het
water gaat stinken. Andere aanwezigen weten van een pilot die is gestart in
samenwerking met het Hoogheemraadschap waarin kroos op een nieuwe manier wordt
verwijderd. Na evaluatie wordt deze methode eventueel breder ingezet.
Mw. Westerduin maakt bezwaar tegen de opmerking in het plan over Nieuw-Waldeck dat
er geen draagvlak zou zijn voor de aanpak als kindvriendelijke wijk. Er is wel draagvlak
maar activiteiten waren op het moment dat het plan tot stand kwam nog niet precies
geformuleerd. In Houtwijk is er nu met alle bewoners van het burgemeester Francoisplein
overeenstemming over de wens het plein kindvriendelijker te maken en er een speeltuin
te realiseren. Het wijkberaad heeft hierover overleg met de bewoners. Het is een
voorbeeld van een initiatief dat in de loop van het jaar ontstaat en groeit en niet in het
activiteitenplan is opgenomen.
Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat het activiteitenplan leidend is maar dat ook
tussendoor subsidie kan worden aangevraagd voor nieuwe initiatieven.
Vanuit Notenbuurt, Houtwijk en Kraayenstein zijn er verder geen opmerkingen.
Naar aanleiding van het activiteitenplan:
- ibDH is de afkorting van : ingenieursbureau Den Haag
- Oud-Waldeck is aangewezen als aandachtsgebied m.b.t. kindvriendelijkheid.
5. Rondvraag/wvttk
-

-

bewonersorganisaties (bo’s) hebben een uitnodiging ontvangen van VÓOR Welzijn
om op 24 juni ideeën aan te leveren voor activiteiten door VÓOR ter ondersteuning
van de bo’s.
over de buurtkamer in de Notenbuurt moet nog een beslissing genomen worden.
Irene Mulder, DSO, afdeling groenbeheer Den Haag, was te gast in het DB. Zij maakt
een concept-plan: ‘Van Zee tot Zweth’. Mw. Weijs zal een dezer dagen dit plan
ontvangen en het aan alle bo’s toesturen met het verzoek om met de achterban te
overleggen en een reactie te formuleren op dit plan.

-

-

mw. Storm brengt een artikeltje in de Loosduinse krant onder de aandacht waarin
nogal onduidelijk bericht wordt over herstel van de Zwitserse partij in park
Ockenburgh. In de ene alinea wordt geschreven dat dit deel van het park tijdelijk voor
publiek ontoegankelijk zal zijn i.v.m. noodzakelijke rust voor dit gebied, in een andere
lijkt het alsof atb-ers de keuze hebben om wel of niet in dit deel te verblijven. Zij wil
graag dat ook atb-ers het gebied rust geven. Voorgesteld wordt dat zij hierover contact
opneemt met mw.Mulder.
dhr. Koen Scholte is tijdelijk vervanger voor Marius Schoon, wegbeheerder.
Onduidelijk is of dhr. Benthem, stadsdeeldirecteur , toch voorlopig aanspreekpunt
blijft voor wegbeheer of dat dhr. Scholte dat tijdelijk is.

-

op 24 juni as. om 15.30 uur is wethouder Van Engelshoven te gast bij het DB.
Zij wordt stadsdeelwethouder en met haar zal o.a. over de subsidie gesproken worden.

-

over de afhandeling van subsidieaanvragen : binnen 6 weken hoort er antwoord te
komen op een subsidieaanvraag. Vaak komt het antwoord pas later. Dhr. Rooseboom
stelt voor om deze kwestie op de agenda te zetten voor het gesprek met de wethouder
as. dinsdag. Immers,vragen de aanwezigen zich af, hoe kun je (financieel) goed
functioneren als bo en hoe houd je bewoners betrokken als er niet tijdig een reactie
komt op aanvragen voor subsidie op activiteiten? In Houtwijk is op dit moment
bijvoorbeeld nog geen antwoord ontvangen op de aanvraag, in januari gedaan, voor de
Midsummerparty as. weekend.

-

elke bo krijgt een basissubsidie. Daarin is een post opgenomen voor professionele
administratieve ondersteuning vanuit BOOG. Het geld dat daarvoor beschikbaar is kun
je als bo ook aan andere zaken besteden door de administratie zelf te doen of aan een
goedkopere partij dan BOOG uit te besteden.

6. Met dank aan de gasten voor hun komst sluit de voorzitter de vergadering.

