INLEIDING
Dit manifest is tot stand gekomen via het Symposium “De Toekomst van Loosduinen” op 27 juni jl. in
Beachclub Habana. Op dit symposium werd in zes themagroepen allereerst een “longlist” prioriteiten per
thema vastgesteld. Tijdens de pauze mochten andere belanghebbenden hun input geven op deze longlist.
In de tweede sessie werd de longlist vervolgens gecomprimeerd tot maximaal vijf prioriteiten per thema.
Aan de verschillende themasessies hebben in totaal 57 Loosduinse stakeholders deelgenomen: van bewoners, leden van bewonersorganisaties en vrijwilligersorganisaties tot ambtenaren en welzijnswerkers.
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THEMA 1: OPENBARE RUIMTE
1. Hou aandacht voor de gevolgen van verdichting en
toename van activiteiten in Loosduinen voor de druk
op de openbare ruimte
Er zijn zorgen over onder andere alsmaar toenemende
parkeerdruk, drukte op het strand van Kijkduin, files en
groen dat in de verdrukking komt.

2. Wij willen het Loosduinse Hoofdplein als bruisend
historisch dorpshart
De fysieke inrichting, de winkelleegstand en de algehele
uitstraling maken dat het Loosduinse Hoofdplein deze
functie nog niet vervult.

3. Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op zodat er weer volop ruimte ontstaat
voor initiatief van bewoners
Bewoners willen graag de handschoen oppakken om zelf aan de slag te gaan in de openbare ruimte, maar
dan moet die openbare ruimte eerst op orde zijn. Dit geldt voor het hele stadsdeel. In sommige delen van
het stadsdeel is de achterstand groter. Hierbij valt te denken aan Kraayenstein, waar inmiddels een deel
van de wijk wordt aangepakt, maar het geldt voor Houtwijk, Nieuw Waldeck en de Notenbuurt.

4. Hou Loosduinen bereikbaar voor iedereen
De matige OV-verbindingen in combinatie met een vergrijzende bevolking geven zorgen om de bereikbaarheid van bepaalde delen van het stadsdeel

5. Verbeter de realisatietermijn bij bewonersinitiatieven in de openbare ruimte
Het duurt soms wel heel lang voordat bewoners een antwoord krijgen op wensen of ideeën voor de openbare ruimte. Ook als iets niet kan worden gerealiseerd, is een snel antwoord wenselijk.
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THEMA 2: OUDEREN
1. Faciliteer groepswonen in de breedste zin
Maak groepswonen mogelijk voor verschillende leeftijden,
het liefst in betaalbare woningen. Laat ook de jongere generatie meedenken over de mogelijkheden voor groepswonen. Op deze manier faciliteren we dat men langer veilig
thuis kan blijven wonen in ons stadsdeel.

2. Blijf vrijwilligersinitiatieven die ouderen ondersteunen financieren
Er zijn veel succesvolle projecten nu en in het verleden
waarbij vrijwilligers uiteenlopende ondersteuning bieden
aan ouderen, zoals bijvoorbeeld buddyprojecten. Laten we
ervoor zorgen dat er continuïteit blijft in deze activiteiten.

3. Maak meer woningen in Loosduinen seniorvriendelijk en levensloopbestendig
Met bijvoorbeeld gebruik van domotica kunnen bestaande woningen in het stadsdeel nog beter geschikt
gemaakt worden voor ouderen. Daarnaast vragen wij aandacht voor levensloopbestendigheid bij renovatie en nieuwbouw in Loosduinen, zodat iedereen in ons mooie stadsdeel kan blijven wonen.

4. Zorg voor voldoende toegang en informatie over het beschikbare aanbod voor ouderen in Loosduinen
Met alle gemeentelijke regelingen, maar ook alle verschillende activiteiten die er worden georganiseerd
voor ouderen, is het voor veel mensen onoverzichtelijk geworden. Een seniorvriendelijk en up-to-date
overzicht van alles wat er in Loosduinen is te doen en te regelen voor ouderen is daarom onontbeerlijk.
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THEMA 3: VEILIGHEID

1. Wij willen meer ogen en oren in de wijken!
Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven op het gebied
van veiligheid, zoals Buurt Interventie Teams, WhatsApp
groepen en social media toepassingen. Op deze manier
zorgen wij samen met de politie voor een sociaal veilig
Loosduinen.

2. Meer aandacht voor voorlichting en preventie
In ons stadsdeel woont een grote groep bewoners die
kwetsbaar is voor bijvoorbeeld babbeltrucs. Laten we er
met zijn allen voor zorgen dat bewoners weerbaar zijn om
met dit soort criminaliteit om te gaan.

3. Vergroot de verkeersveiligheid
Investeer in een betere en veiligere weginrichting waarmee bijvoorbeeld het “wild parkeren” wordt tegengegaan. Denk hierbij ook aan veilige zones en verlichting.

4. Zorg voor goede bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan nieuwbouwprojecten
Bij bijvoorbeeld de werkzaamheden op Kijkduin is het belangrijk te zorgen voor een heldere bewegwijzering voor alle gebruikers: fietsers, overstekende kinderen, ouderen met rollators etc..

5. Wij willen graag een extra aanpak voor verwarde personen en overbewoning
In diverse delen van Loosduinen is er een groot aantal verwarde personen, die soms voor overlast of zorgelijke situaties zorgen. Laten we ervoor zorgen dat iedereen rustig en veilig met elkaar in ons mooie
stadsdeel kan wonen.
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THEMA 4: JONG IN LOOSDUINEN

1. Maak een goede analyse van de leefwereld van
jongeren
In Loosduinen heeft lange tijd de nadruk gelegen op de
oudere doelgroep, omdat die wat groter is in ons stadsdeel. De bevolkingssamenstelling van Loosduinen is aan
het veranderen. Er komen steeds meer jongeren bij die
wellicht andere wensen hebben aangaande hun leefomgeving.

2. Stel interesses en behoeften van jongeren centraal
Geef jongeren een stem in het stadsdeel, waardoor ze
zelf invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkelingen in
Loosduinen

3. Vergroot mediawijsheid bij jongeren en ouders
De toename van het gebruik van social media en internet vraagt aandacht om jongeren en ouders zo goed
mogelijk toe te rusten hier weerbaar mee om te gaan.

4. Maak het bestaande aanbod voor jongeren beter zichtbaar en toegankelijk
Laten we ervoor zorgen dat Loosduinse jongeren de weg weten te bewandelen naar activiteiten, hulp en
advies.
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Thema 5: Cultuur
1. Hou cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen
Stimuleer de realisatie van diversiteit in het cultureel
aanbod in Loosduinen: Van een festival voor jongeren tot
een opera voor ouderen.

2. Versterk de talentontwikkeling in Loosduinen
Met onder andere het Haags Pop Centrum is er veel talent actief in Loosduinen. Stimuleer deze talentontwikkeling op verschillende vlakken.

3. Herwaardeer het cultureel erfgoed van Loosduinen
De molen, de Abdijkerk en het Loosduins Museum: Loosduinen kent een rijk cultureel erfgoed. Zorg ervoor dat
dit de aandacht krijgt, die het verdient!

4. Stimuleer samenwerking en verbinding tussen verschillende initiatieven
In het culturele landschap kan versnippering optreden, waarmee niet altijd het optimale resultaat wordt
bereikt. Een goede aanzet om dit te voorkomen is het inmiddels functionerende cultuurplatform.

5. Wij willen een Cultuurhuis!
Op dit moment worden de mogelijkheden verkend voor een Cultuurhuis op Kijkduin. Hiermee zou Kijkduin naast een vernieuwde economische en woonimpuls ook cultureel opnieuw op de kaart kunnen
worden gezet.

-7-

Thema 6: Sociale Cohesie

1. Wij willen meer samenwerken!
Een beter overzicht van activiteiten in het stadsdeel zou
samenwerking kunnen versterken. Daarnaast bouwen we
aan ons stadsdeelbrede netwerk van bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen en andere stakeholders om
samen de sociale cohesie te vergroten.

2. Wij willen elkaar meer ontmoeten in de wijken
In sommige wijken, zoals bijvoorbeeld in Bohemen,
Meer & Bos, is het soms zoeken naar een goede centrale
ontmoetingsplek waar bewoners met elkaar activiteiten
kunnen ontwikkelen.

3. Er is meer verbinding nodig tussen verschillende doelgroepen
In Loosduinen wonen veel verschillende mensen: Jong en oud, kansrijk en kansarm, verschillende kwetsbare doelgroepen en mensen met heel verschillende leefstijlen. Graag zorgen wij ervoor dat al deze bewoners met elkaar in ons stadsdeel kunnen wonen op een leefbare manier.

4. De Dag van Loosduinen
Organiseer een Dag van Loosduinen, waarop op alle pleinen in Loosduinen activiteiten worden georganiseerd met een centraal thema.

5. Stimuleer vrijwillige inzet
Vraag bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen naar hoe men vrijwilligers gaat interesseren om dit project te
realiseren.
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