
Verslag vergadering  

Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Datum: 20-09-2022 19:30 – 21:30 uur 

Locatie: Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2, Den Haag 

 

 

Aanwezig: 

W. van Elst, voorzitter; F. Siemers, CL verslag; B. van der Valk, BWK; Jan Hofker, BWK; 

Jan Janssen, Kraayenstein; A. Knoester, Nw. Waldeck; W. Bianchi, Fietsersbond; D. Smit, 

stadsdeelkantoor; R. Zwarts, stadsdeelkantoor,  

 

Afwezig: H. van den Muijsenberg, BWK; R. Meesters, Houtwijk; K. Outshoorn, Kom 

Loosduinen; F. van Gaans, Kom Loosduinen; P. Viallé, agendalid 

 

1. Opening/Mededelingen. 

Wouter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

• Bert van der Valk is de opvolger van Jan Hofker die afscheid neemt en heeft een 

extra agendapunt ter bespreking (zie punt 6). 

• Aanpak Zevensprong - kwestie van afwachten.  

• Albertschweizerlaan afgesloten t.b.v. bus sluis – op verzoek van bewoners zijn 

paaltjes met verlichting geplaatst. 

• Betaald parkeren wordt wegen financiële redenen ingesteld, achterliggende 

gedachte inzake uitzonderingen is onbekend. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag is goedgekeurd met toevoeging verzoek van Jan Janssen: voortaan een actie- 

en besluitenlijst i.p.v. een verslag. 

 

3. De plannen van Parnassia 

Zijn goedgekeurd/geen aanvullingen 

 

4. Projectenlijst 

De lijst is besproken en wordt gehandhaafd.  

• Dave: Offerspand - slechts technisch een bouwvergunning afgegeven, Welstand 

kijkt esthetisch 

• Vergunningsaanvragen zijn te lezen voor bewoners, die moeten zelf protest 

aankaarten/-tekenen. 

 

5. De inbreng van Wijkberaad BWK 

Het gebiedsproces Nationaal Park Hollandse Duinen (loopt vanaf Hoek van Holland tot 

Noordwijk) – uitwerkingsslag. Natura 200 maakt hiervan deel uit. De druk op het gebied 

neemt door woning- en recreatiebouw toe. Hilbert, DSO en DSW zijn hierbij betrokken. 

Het staat zelfs in het collegeakkoord. Groot Zonneveld, Madestein incl. Ockenburgh 

behoren tot het gebied, Kijkduin moet er ook aan toegevoegd worden. 

 

 



6. Rondje nieuws uit de bewonersorganisaties  

Jan Hofker geeft een presentatie over BWK-zaken en acties. 

 

Rondvraag 

• Jan: 08-10-2022 vrijwilligersmarkt bij Ockenburgh, oproep om mee te doen. 

• Annemiek: wat te doen met de signalen vandaag besproken. 

• Annemiek: cadeau afscheid Mustapha? 

• Dave: uit zijn zorgen om reactie vanuit WBs i.v.m. een actievere inzet/motivatie. 

 

7. Sluiting 

 

Actie- en besluitenlijst: 

Datum Actie Wie Status 

20-09-22 Breedte fietspaden voldoen niet meer aan 

het gebruik, zijn te smal -> ongelukken 

(elektr. stepjes, fietsen brede banden, etc.) 

Dave  

20-09-22 Het verdient meer actie vanuit de 

wijkberaden in het belang van Loosduinen 

op het gebied van openbare ruimte en 

verkeer. Wat gebeurt er – wat doen we 

eraan? CL moet zich laten horen en 

betrokken worden. De samenwerking 

ROV-CL verbeteren om vooruitgang te 

boeken. 

Dave/Jan  

20-09-22 Coalitieakkoord verspreiden ter inzage met 

de verplichting te lezen door allen. 

Cisca afgerond 

20-09-22  N.a.v. coalitieakkoord input ROV i.s.m. 

WBs en bewonersorganiaties teneinde 

binnene 1 maand een voorstel/plan op tafel 

te leggen (a.d.h.v. meldingen) voor een deel 

van 10 miljoen voor Openbare Ruimte en 

Veilgheid. 

Tweerichtingverkeer noodzakelijk ROV vs 

CL. 

ROV/WBs  

20-09-22 Presentatie schetsontwerp avond 10-10-

2022 bijwonen in het belang mogelijkheden 

voor Loosduinen. Na  

ROV/WBs  

    

    

    

    

 


