
Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke 

Ordening en Verkeer dinsdag, 19 september 2017 

  

 

Aanwezig: Dhr. W. van Elst (voorzitter), mevr. I. Weijs (DB, portefeuillehouder ROV), 

Dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck), mevr. L. Gordijn en dhr. R. Meesters 

(Houtwijk), dhr. D. Smit (wegbeheer, stadsdeel Loosduinen), mevr. T. Zee en 

mevr. M. vd. Hoek (Kraayenstein),  dhr. J. Hofker (Bohemen Waldeck 

Kijkduin), dhr. F. van Gaans en dhr. B. Bakker (KOM Loosduinen), dhr. P. 

Wijsman (voorzitter Commissie Loosduinen), mevr. M. Groeneboer (notulist) 

 

Afwezig: 
 

Gasten: mevr. H. Besseling (Stuurgroep Ontwikkeling Erfgoedgebied Oud Loosduinen) 

 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

Presentatie van mevrouw Besseling moet als volgt worden aangeduid: conceptplan 

ontwikkeling erfgoedgebied Oud Loosduinen. Mevr. Groeneboer is nieuwe administratieve 

kracht en vervangt mevr. Van der Heijden.  

 

2. Presentatie conceptplan ontwikkeling erfgoedgebied Oud Loosduinen 

Mevrouw Besseling geeft aan de hand van een Power Point presentatie (gaat digitaal hierbij) 

uitleg over het plan van de ontwikkeling erfgoedgebied Oud Loosduinen, de bouw van een 

paviljoenrestaurant bij de molen en het museum.   Op vrijdag 22 september heeft mevrouw 

Besseling een “speeddate” met de wethouder hr. Wijsmuller, zij kan het plan dan uitleggen. 

Op 27 september komt mevrouw Besseling bij bewonersoverleg Kraayenstein een presentatie 

geven. (Bij deze presentatie ook vertegenwoordiger van kinderopvang  vragen.) Zij is bereid 

om ook bij meerdere bewonersorganisaties de presentatie te geven. Op 30 september staat de 

Stuurgroep met een stand bij “Het geluid van Loosduinen”.  Hier zal door middel van een 

enquête aan bezoekers gevraagd worden wat zij van het plan vinden. Draagvlak van bewoners 

van Loosduinen is belangrijk . Dhr. Van Elst geeft aan dat als bekend is dat de 

bewonersorganisaties positief zijn, de Commissie Loosduinen (CL) een positief advies aan de 

gemeenteraad kan geven.  Daarna zal de procedure moeten worden gevolgd,  het 

bestemmingsplan moeten worden aangepast (bestemming is groen) en er zal een 

omgevingsvergunning moeten worden afgegeven.  Wethouder Revis zal ook bij het plan 

betrokken moeten worden.  

 

3. Vaststellen concept-verslag van 20 juni 2017 

Mededelingen: wijkplannen/herijking: graag reageren uiterlijk 21 september. 

Vergaderdata 2018 zijn bijgevoegd en hierbij vastgesteld.  

Concept verslag: tekstueel, bladzijde 1 punt 2 …..op de hoogte en verwachtten. 

Bladzijde 4, punt 4 parkeren: hij zal onderzoeken moet zijn:  Hr. Smit zal onderzoeken. 

Inhoudelijk punt 2 van conceptverslag: de CL heeft nog niets inhoudelijk met de plannen 

gedaan, eerst zijn de bewoners aan het woord. Hr. Van den Muijsenberg heeft email gestuurd 

aan bewoonster met uitleg over de procedure.  Nu is eerst de ontwikkelaar/architect aan zet 

voor een nieuw plan. 
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Bij Punt 4, bladzijde 4: Parkeren, is er enige discussie.  De CL heeft bezorgdheid 

uitgesproken, bij herinrichting moet goed gekeken worden. Hr. Smit geeft aan dat Masterplan 

Madestein bij grote plas natuurgebied is gepland en bij kleine plas recreatie. De weg heeft 

onder andere een fietspad, er komen hier echter geen parkeerplaatsen.  

Er worden diverse alternatieven aangegeven voor parkeergelegenheid bij de sportvelden, 

langs de hockeyvelden, naar links achteraan bij klinkerweg kan geparkeerd worden.  Ook bij 

de fruitmuur ( voor de stenen kamer) is een plek om parkeerterrein te maken. Dit loopt achter 

de voetbalvelden langs. Hr. Bakker wil er een tekening van maken en dhr. Smit geeft aan bij 

het gebied te gaan kijken. Punt 5 onder Loosduinse Driehoek: betreft Rozenburg. 

Verslag is goedgekeurd. 

 

4. Rondvraag/rondje nieuws uit de bewonersorganisaties 

Hr. Van Elst wil graag de voortgangslijsten goed bijgewerkt hebben. Wat speelt er nu bij de 

diverse bewonersorganisaties. 

 

Kraayenstein 

- Geld beschikbaar voor onderhoud van de wijk (deel 2). 

- Werkzaamheden hoek Forellendaal/M. van Hennebergweg. 

- Betreffende de Dalen: informatie gehad van gemeente wat de plannen zijn.  

- Project duurzaamheid, duurzame verlichting, loopt. 

 

Bohemen/Waldeck/Kijkduin 

- Bouwplannen Kijkduin uitgesteld, inrichting bouwplaats is verschoven, nu begin 

november. 

- Wijndaelerstrip – mee bezig. 

- Busbuffer nog onduidelijk. Nog bouwkranen over de weg. 

- Sav. Lohmanplein herinrichting parkeren nog niet bekend. 

- Bethelkerk nog geen uitsluitsel. Plannen van stichting niet haalbaar. 

- Loosduinse driehoek, middenberm, komt nog een bewonersbijeenkomst.  

- Ontmoetingskerk, nieuwe plannen, 2 of 3 woonlagen erbovenop. Er is weerstand 

tegen. 

- Kruising Daal en Bergselaan wordt aangepakt 

- Kruising einde Mozartlaan/Rossinilaan moet ook worden aangepakt, veiliger maken. 

- Wings: bewonersbijeenkomst, 400 mensen geweest. Toelichting projectleider 

gekregen. Stemming was niet positief. Er komt nog een bijeenkomst, hr.  Wijsmuller 

is hierbij aanwezig, hij komt tekst en uitleg geven.  

 

KOM Loosduinen 

- Infra Kijkduin Binnen 

- Parkeren Madestein 

- Halte lijn 2 aanpassen 

(hr. Smit zal nagaan wat de stand van zaken is) 

- Loosduinse Hoofdplein 

- Vroondaal – school en OV 

- Wijndaelerweg 

- Villa Ockenburgh 

- Ontwikkeling ADS-velden 

- Werkzaamheden Overturestraat/Loosduinse uitleg. 
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Houtwijk 

- Op 25 oktober is er een ledenvergadering 

- Hr. P. Wijsman heeft ingesproken bij de raad over Houtwijk, nu afwachten. 

- Komend wijkblad gaat volledig over achterstallig onderhoud in Houtwijk 

- Nieuwbouw Oude Haagweg, Hr. Meesters is bij presentatie aanwezig op 26 september 

bij presentatie dagelijks bestuur Commissie Loosduinen. (Inmiddels heeft deze 

presentatie op 7 november plaatsgevonden) 

- 14 september is er  in de gemeenteraad een parkeerdebat geweest. Waterbedeffect, er 

komen bewoners uit andere delen van de stad om te parkeren in Houtwijk. Klein 

gedeelte van bewoners Houtwijk heeft een groot probleem en een groot gedeelte van 

de bewoners heeft een klein probleem wat betreft parkeren.  

- Azivo/Connexxion-terrein, hierover zal hr. Meesters contact opnemen met 

projectontwikkelaars. 

 

Nieuw Waldeck 

- Oracs worden nu in de wijk geplaatst. Niet iedereen is het eens met de locaties. 

- Op 6 oktober is er een Wijkconferentie: kansenwijk of kantelwijk? Bij conferentie zijn 

o.a. wethouders aanwezig en directeur DSO. Locatie: Loosduinse Hof, van 9.00 tot 

12.30 uur. Mevr. Weijs of hr. Van Elst zullen aanwezig zijn. 

 

Wegbeheer stadsdeelkantoor 

- Van Zee tot Zweth 

- Kapelaan Meerboerweg, asfalteren fietspad 

- Vinkenlaantje asfalteren 

 

Verdere rondvraag/medelingen 

Hr. Bianchi (fietsersbond) vraagt of er na kap van 331 bomen bij Kleine Hout 

(omgevingsvergunning aanwezig)  nog iets nieuws komt. Hr. Smit zegt dat dit de bedoeling 

is. Hr. Wijsman geeft aan dit in een email aan de projectgroep Welzijn en Beheer kenbaar te 

maken.  Ook de groenbeheerder, hr. Fred Appeldoorn uitnodigen bij WB om uitleg te geven. 

Wethouder Revis is bij CL van 28 november aanwezig, ook aan hem vraag stellen over groen. 

Hr. Bakker geeft aan dat de informatie op de website van de Commissie Loosduinen 

verouderd is. Actie voor iedereen om juiste informatie door te geven via de voorzitter, hr. Van 

Elst. 

Mevr. Vd. Hoek geeft aan dat er op 27 september een ALV Kraayenstein is. Er zal o.a. 

worden gesproken over woning duurzaam maken. Mevr. V.d. Hoek vraagt waarom er niet 

altijd bewonersbrieven worden gestuurd als er werkzaamheden plaatsvinden. Hr. Smit zegt  

dat het bedoeling is dat bewoners worden geïnformeerd d.m.v. brieven. Als een werk gestart 

wordt moet er een brief verzonden worden. De projectleider is verantwoordelijk voor de 

communicatie. Maar niet alle werken worden gecommuniceerd. Op website gemeente bij 

gemeenteberichten staan alle vergunningen:  https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-

organisatie/gemeenteberichten.htm.  

Hr. Hofker zegt dat mevr. Olvers stopt met vertegenwoordiging wijkorganisatie Notenbuurt. 

 

5. Sluiting 

Om 22.00 uur sluit de voorzitter, met dank aan allen,  de vergadering . 
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