
Verslag vergadering  

Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Datum: 24-01-2023 19:30 – 21:30 uur 

Locatie: Wijkcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, Den 

Haag 

 

 

Aanwezig: 

W. van Elst, voorzitter; F. Siemers, CL verslag; B. van der Valk, BWK; H. van den Muijsenberg, 

BWK; R. Meesters, Houtwijk; A. Knoester, Nw. Waldeck; F. van Gaans, Kom Loosduinen; W. 

Bianchi, Fietsersbond; P. Viallé, Notenbuurt; D. Smit, stadsdeelkantoor; R. Zwarts, stadsdeelkantoor 

 

Gasten: 

N. Daum, A. Vierling, A. Rooseboom (bewoners Torbeckelaan) 

 

1. Opening/Mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

• Blauwhoed Groep bv - D. van der Werff is verhinderd, F. de Hoop doet verslag 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd en actielijst bijgewerkt. 

 

3. F. de Hoop (DSO) - Harvest 2/Rozenburg, Oude Haagweg 

Francien geeft een update, Blauwhoed heeft nog geen nieuws te melden. 

 

4. Projecten-/voortgangslijst 

De lijst is besproken en bijgewerkt. Alle beknopte tekst wordt door diverse leden aangeleverd. 

 

5. Rondje nieuws uit de bewonersorganisaties 

Thorbeckelaan: 

• De 3 gasten hebben al hun vragen en zorgen inzake Oude Haagweg/K-Rentool/Gamma op 

papier gezet en gedeeld met P. Viallé. Blauwhoed Groep bv: alles stagneert ernstig en 

opnieuw te plannen; de 1e paal op z’n vroegst 2025, voorlopig ligt het stil, aftastfase 

herontwikkeling. 

• F. de Hoop: Haagse norm i.v.m. bezonning – metingmoment met de minste zon (nov. + 

feb.), bestemmingsplan max. hoogte meenemen naar CL 

• D. Smit conclusie: opnieuw vragen stellen aan Blauwhoed Groep bv 

• Alle informatie is te volgen via Mijn Overheid.nl, P.Viallé stuurt alles door 

• Bewoners ontvangen een uitnodigingsmail zodra een bijeenkomst door Blauwhoed Groep 

bv wordt georganiseerd.  

BWK: 

• Cornelie van Zantenstraat nieuwbouw: er komt een nieuw plan om meer ruimte aan de 

omgeving te geven, projectleider participatie pakt van voren af aan op 

• Parkeerterrein MachielVrijenhoeklaan wordt overdekt met zonnepanelen – communicatie 

met klankbordgroep 

• HH-gebouw: inmiddels vergunning verleend voor het parkeren van de beach cleaners, 

geen probleem in de omgeving 

• 2 Padelbanen naast Beachclub Hudson: vergunningaanvraag voor het seizoen (8 mndn) en 

wordt behandeld als normale vergunning 



• Delfland-gebouw: P-terrein is veel te groot, de gemeente geeft te zijner tijd een stuk terug 

aan HH 

 

6. Rondvraag 

• A. Knoester: extra bijeenkomst om procesafspraken te maken 

• W. Bianchi: compliment inzake het strooibeleid voor de fietspaden 

Ockenburghstraat: middenberm afgesloten, er komt geen tweezijdig fietspad, wel een 

dubbele belijning. 

Eindpunt lijn 23 op het Colijnplein/Savornin Lohmanplein. Overstappen van tram lijn3 op 

bus 23 kan niet, afstand is te groot. De haltes moeten toch ook naast elkaar kunnen 

liggen 

Wilden ook de bussluis Escamplaan aan de orde stellen, het zou onder Escamp vallen. 

Daarover willen wij graag meer duidelijkheid. 

• D. Smit: projecten-/voortgangslijst vóóraf te updaten 

 

7. Sluiting 

 

8. Actie- en besluitenlijst: 

Datum Actie Wie Status 

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. 

Wijkberaden 

intern te 

bespreken 

 

24-01-23 Procesafspraken volgen: altijd alle ingekomen 

stukken (naar alle leden) rondsturen.  

 

Wijkberaden 

en 

secretariaat 

 

 

 

 

 


