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    Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

                           d.d. 09-03-2021, gehouden via MS-teams 

 

 

Aanwezig: dhr. P.F.M. Wijsman, (voorzitter), dhr. R.A.W. Meesters, Mw. F. Beeloo-

Planken (beiden Houtwijk), dhr. J.A. Hofker, dhr. J.H.A. v.d. Muijsenberg 

(beiden Bohemen, Waldeck en Kijkduin), dhr. J.H. Janssen, (Kraayenstein), 

dhr. W. van den Ende, mw. A. Knoester, dhr. H. de Valk, dhr. R. Sikking 

(Nieuw Waldeck), dhr. P. Viallé (adviseur Notenbuurt), mw. M. Griffioen-Van 

den Hoek, (WB), dhr. W. van Elst, (ROV), dhr. M. el Boumeshouli (gemeente 

Den Haag, stadsdeeldirecteur), dhr. R. van den Broek, (Politie) en mw. O. 

Vrolijk, (secretariaat CL, verslag). 

 

Afwezig: dhr. W. Bianchi (OV/Fietsersbond) en dhr. B. Bakker (KOM Loosduinen) 

 

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen 

hartelijk welkom.  

 

Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Mededelingen: 

▪ KOM Loosduinen heeft afgezegd.  

▪ Conferentie ‘Toekomst van Loosduinen’ wordt in juli georganiseerd om Loosduinen meer 

op de kaart te gaan zetten. Het Stadsdeelkantoor wil gesprek aangaan met een aantal 

bestuurders van de BO’s, woningbouwverenigingen en zorginstanties.  

▪ Klankbordgroep voor de nieuwbouw in Cornelis van Zantenstraat is opgericht. Jan Hofker 

zit er namens CL in. Twee mensen van de actiegroep ‘buren van Beethovenplantsoen’ 

zitten er ook in.  

▪ Het jaarverslag CL is bijna klaar. 

▪ Nieuw Waldeck heeft een petitie tegen de coffeeshop opgesteld en rondverspreid. Deels 

van Houtwijk heeft dit ook ontvangen. De CL heeft ook een brief overgeschreven.  

▪ De CL heeft een brief gestuurd naar het college. Het gaat over het verbeteren van de 

communicatie tussen B&W en de CL. Het college heeft dit uitgebreid gesproken met de 

SD directeur en de stadsdeelwethouder en de CL zal binnenkort de reactie ontvangen.  

▪ Richard Vrolijk, de strandbeheerder, heeft een ongeluk gekregen en moest gereanimeerd 

worden. Het gaat inmiddels gelukkig goed met hem.  

▪ Het DB heeft het Manifest aangepast en bureau Graswortel is nu bezig met de verder 

aanpassingen. Daarna kunnen we onze vierjaarplan daarop hangen.  

▪ De CL heeft een verzoek van Dhr. Sikking gekregen over Leefbaarheid Loosduinen. Dhr. 

Sikking wordt uitgenodigd voor DB om nader toelichting te geven. Het is hier belangrijk 

dat er geen verdubbeling met andere activiteiten van ‘t Stadsdeelkantoor en de CL zal 

optreden.  

2. Rondje Wijkorganisaties 
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KOM Loosduinen: gaat binnenkort kiezen voor een nieuwe voorzitter. KOM heeft er twee 

nieuwe enthousiaste leden die aan de slag gaan met diverse taken. KOM werkt nu nauw 

samen met het SDK.  

Nieuw Waldeck: vormt met enthousiaste bewoners werkgroep ‘duurzaamheid’. De petitie 

tegen de coffeeshop heeft veel reacties opgeleverd. Het wijkberaad heeft veel 

bewonersvriendelijke acties genomen en zoekt nu de verbinding met bewoners.  

Kraayenstein: samenwerking met het stadsdeelkantoor loopt goed. Kraayenstein heeft in hun 

pagina in Posthoorn aandacht besteed aan de coffeeshop. Kraayenstein wil meedoen aan het 

flyeren. Afgelopen zaterdag volgde dhr. Janssen de raadsvergadering. Er was een spreker die 

erg kritisch was over de CL en Wijkvereniging Walboduin wat betreft Ontmoetingskerk.  

Houtwijk: Houtwijk knapt op loopt goed. Op 17 maart komt wethouder Bredemeijer langs 

om eerst schop in de grond te zetten. Dickens naaiatelier project gaat zeer goed, door het 

project hebben mensen een clubje gevormd. Erfgoedpark Loosduinen heeft stappenplan voor 

het paviljoen besproken. Het is nu duidelijker geworden wat ze moeten doen. De 

burgemeester is in de burgemeestersbuurt geweest en 3 muurtjes zijn geschilderd en een boek 

over de Burgemeestersbuurt zal verschijnen.  

Bohemen-Waldeck-Kijkduin: punten komen nog bij de voortgangslijst.  Bert van de Valk 

probeerde werkgroep Driehoek te activeren. Het valt tegen omdat mensen niet actief zijn om 

daaraan begin te maken.  

Notenbuurt: is op dit moment onder de hoede van de CL. De tweede fase van Tiny houses is 

nu van start en de moestuin zal daar blijven. Staedion is bezig met het project bij ‘t 

Notenplein. Bewoners hebben voor renovatie voor de komende 10 jaar gekozen.  

 

3. Voortgangslijst 

 

Kijkduin-Bad: Atlantis hotel is nog niet begonnen en het is onder de discussie. Fase 2 is al 

begonnen en gaat goed. Er zijn diverse gesprekken plaatsgevonden tussen SBK, 

Stadsdeelkantoor en de gemeente.  

Schapenatjesduin-Oost: heel veel last gehad met stickstofproblematiek. Maar daar is een 

oplossing voor gevonden.  

Finest of Ockenburgh: loopt goed. 

ZuiderDuinen: Schouten is failliet gegaan en het andere bedrijf heeft het overgenomen. Er is 

niets bijzonders over te melden.  

Uitbreiding ISH: de brug bij de ISH die nog moet komen. Er is nu wat beweging vanuit 

gemeente om daar verder mee te gaan.  

Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen: is in ontwikkeling.  

Wingsterrein: is nagenoeg af. Morgen is de brug in de ACOR (adviescommissie openbare 

ruimte). Vorig keer was ACOR niet akkoord omdat ze de flora en fauna anders wilden. Als de 

brug er is, is het terrein in feite af.  

Bethelkerk: heeft een paar weken geleden digitaal inspraakavond gehad. De ontwikkelaar 

heeft toelichting gegeven en beloofd dat hij later het definitief ontwerp nog een keer gaat 

toelichten. De vergunning is aangevraagd en gaat binnenkort beginnen. 

Landgoed Meer en Bos: is klaar, mag de lijst af.   
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Piet Vinkplantsoen: wat daar gezaaid werd niet opgekomen. Het zal nog opnieuw gedaan 

worden. 

Omgeving De Savornin Lohmanplein (winkelcentrum): plannen met Batershuis is nu 

afgestopt. Staedion is bezig mee met het KPN-gebouw. Ze willen daar seniorenwoningen in 

maken. Het gaat goed met de verbouwing van het winkelcentrum.  

Ontmoetingskerk: er zijn een aantal moties geweest bij de gemeenteraad. Een van die moties 

is dat de projectontwikkelaar een ontmoetingsruimte in de Ontmoetingskerk moet realiseren.  

Ontwikkeling Haagse Beek: gaat straks beginnen.  

Aanleunwoningen Campanulastraat: de ontwikkelaar is nu al juridische procedure doorheen 

gegaan. Mw. de Hoop stuurt een mail hoe dit nu voor staat.  

Greenlab Oude Haagweg 500: staat stil medemogelijk door de Corona en het stickstof 

problematiek. Car-rentel wil niet weg.  

Harvest: de eerste fase van de Tiny houses is opgeleverd. Vanaf de week 12 wordt Tiny 

houses geplaatst en eind mei wordt de moestuin afgerond. Na de zomer begint de fase 2.  

Staedion woningen Notenbuurt: ze zijn begonnen. Er zijn vragen gesteld bij de raad over de 

opslag van bouwmateriaal op het pleintje. Omwonenden zijn er niet blij mee.  

Kindcentrum en nieuwbouw Donker Curtiusstraat: de kinderen van de oude school zijn zich 

nu uit gehuisvest naar een noodschool. Ze gaan straks beginnen met het sloop.  

Landgoed Rosenburg: ze zijn begonnen met de eerste 2 fases. Op basis daarvan hebben ze 

omgevingsvergunning aangevraagd. Ze zijn in gesprek met de gemeente om straks derde fase 

te beginnen.   

Aanpassing Halte Hovylaan Tram 2: er is een artikel erover in AD. Het wordt uiteindelijk 

aangepast. Dhr. Wijsman vraagt aan wethouder Asten wat de werkelijke stand van zaken is.   

Loosduinse Hoofdplein: er zijn op korte termijn een aantal activiteiten gepland maar door de 

corona zijn die activiteiten allemaal uitgesteld. Op de lange termijn is er een visie gemaakt en 

het is nagenoeg af. Daarbij zijn er verschillende scenario’s samen met winkeliersvereniging 

en KOM bedacht hoe dingen in de toekomst duurzaam verbeterd kunnen worden.  

Onderhoud Dalen (fase 1 en 2): er is uiteindelijk meer beweging vanuit de gemeente.  

Onderhoud Molenbrink: er is wat gedaan en de bedoeling is om Molenbrink mee te nemen 

naar het opknapplan van Brink. Het voorlopige ontwerp van het opknapplan Brink komt 

straks op de inzagelegging. Er wordt een Webinar georganiseerd om toelichting te geven.  

Aanleg Waanzinnige Waldecktuin: is al klaar.  

Aanleg jetstream King Olivereiland: het komt ook op het opknapplan terug.  

Tuincentrum Hanenburg: heeft geen nieuws over. Mw. de Hoop gaat achteraan bij de 

ontwikkelaar.  

Herinrichting Alberdastraat: er zijn bij Mient onwijs veel acties begonnen om het kappen van 

de bomen tegen te houden. Er is daardoor vertraging opgelopen.  

Invoering parkeerregeling: het werkt niet goed omdat meer mensen parkeerregeling krijgen 

dan de aantal plekken voor de bewoners. 

Verplaatsing Bussluis: Escamplaan is nu helemaal opnieuw ingericht en de stoplichten bij het 

kruispunt van Escamplaan/Houtwijk werken nu. De eerste fase van de Bussluis is klaar. Het 

zal dichtbij de parkeergrage naast het Haga Ziekenhuis neergelegd worden.  

Transformatie Azivo/Vredesteingebouw: eind december is de vergunning verstrekt aan de 

ontwikkelaar. Een aantal bewoners verzocht Mw. de Hoop om een gesprek te organiseren met 

de projectontwikkelaar. In voorjaar 2022 gaat de ontwikkelaar daadwerkelijk beginnen met de 

verbouwing.  

Opknap Houtwijk: dit project loopt gewoon. Opknapteam van de gemeente heeft zich 

voorgesteld aan Wijkberaden. Op 27 maart gaat de eerste aftrap in Loosduinen beginnen. Er 

ontstond verwarring door de Wijkagenda. De gemeente heeft veel plannen gesproken in het 
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kader van opknapplannen en bij de Wijkagenda worden mensen ook gevraagd om hun 

prioriteiten door te geven.  

Invulling Connexxion terrein: er is PUK voor gemaakt. Het plan wordt verder uitgewerkt aan 

de hand van de gestelde eisen. De nieuwe projectleider is al op de hoogte worden gesteld hoe 

de Wijk ervoor staat.  

Invulling Oude Haagweg 4-32: er zit ook beweging in. De gemeente is nu aan het spreken met 

de eigenaren en de architect.  

Paviljoen op de weide naast de Molen: de gemeente wil hierbij een economisch 

haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.  

 

4. Nieuws uit projectgroepen WB en ROV 

 

Projectgroep WB: 

De laatste vergadering is kort gehouden. Er zijn een heleboel leuke initiatieven in de wijken 

om mensen met elkaar te verbinden. Veel stukken bij de gemeenteraad zijn relevant voor de 

Wijkorganisaties en het kost veel moeite om de essentie uit te halen. Stadsdeelkantoor heeft er 

een initiatief genomen om een opbouwwerker in te huren die alle benodigde en interessante 

gemeentelijke stukken kan lezen en korte samenvatting maken voor BO’s.    

Projectgroep ROV:  

Het kostte veel moeite om de vergadering digitaal te houden. Staedion presenteerde hun plan 

aan de Mgr. Nolenslaan.  

 

5. Goedkeuren verslag van 8 december 2020 

  

Het verslag is goedgekeurd met in achtneming van de volgende wijzigingen: 

Pag. 1: De naam van de overleden voorzitter van de KOM is Thijs Zaat. 

Pag. 2: ‘Koffieshop’ of ‘coffeshop’ moet ‘coffeeshop’ zijn. 

Pag. 4: ‘Asbest’ moet beginnen met kleine letter. 

Pag. 5: In de laatste regel: ‘Stadsdeel’ met een kleine letter beginnen. Laatste en voorlaatste 

zin begint met ‘Hij’. Wie is hij? De stadsdeeldirecteur? 

Pag. 5: ‘De raad heeft het budget van Opknapbeurt vrijgegeven.’ Welke opknapbeurt wordt 

bedoeld? Houtwijk? Nieuw Waldeck? Kraayenstein? De laatste krijgt geen opknapbeurt, maar 

een herinrichting.  

Opmerking over de grond van moestuin in Harvest: in 2020 is de grond uitgebreid gesaneerd, 

de grond zit technisch goed in elkaar.  

Dhr.Janssen wil de aandacht trekken naar de uitnodiging voor de sessie ‘Beleidskader 

bewonersorganisatie’ van 10 maart.  

6. 100 jarige bestaan van de CL 

 

1 juli 2023 bestaan de CL 100 jaar. De CL wil de werkgroep snel mogelijk opstellen en 

nadenken wat we ermee kunnen combineren. Ideeën en suggesties voor de viering zijn 

welkom. Werkbare werkgroep opstellen is van essentieel belang. Misschien wordt er 

activiteiten bij de wijken georganiseerd en de centrale activiteiten vinden plaats in Loosduinse 

Hoofdplein.  
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Tijdens zijn bezoek bij de CL, heeft wethouder Mulder positief gereageerd op de vraag over 

de subsidie voor de viering van de 100-jarige bestaan. Als de CL een goed plan heeft, is de 

financiering bespreekbaar.  

7. Mededeling 

 

a) Stadsdeel, dhr. M. el Boumeshouli 

Door de Stadsdeeldirecteur dhr. el Boumeshouli wordt de stand van zaken toegelicht.  

- Strand seizoen: Stadsdeel, politie en handhaving werken nauw samen om overlast te 

beperken bij omwonenden.  

- Convenant ZKD is getekend voor 10 jaar. Het is een mooie samenwerking in diverse 

gebieden. 

- Wingsterrein: het participatietraject is nu gaande. Een brief gaat binnenkort naar de 

omwonenden om te vragen over ideeën hoe het gebouw gebruikt wordt. Alle huidige 

gebruikers hebben gesprek gehad met bureau Graswortel welke activiteiten zullen er 

plaatvinden. Er zijn ontzettend veel vragen. Op gegeven moment zou er keuze gemaakt 

worden.  

- Afgelopen maanden is het Stadsdeel bezig geweest met het aanboren van collectieve trots 

van Loosduinen. Jullie hebben waarschijnlijk gekeken naar de driedelige uitzending 

‘Peenbuikers’. De kijkcijfers van dit programma was indrukwekkend. Een leuk boek over 

Buregemaastersbuurt is gepubliceerd.  

- Ronald, Pjer en Mustapha willen al lang schouw doen in de wijken maar het wordt steeds 

uitgesteld door de Corona. Ze willen het zo snel mogelijk oppakken met 

vertegenwoordiging van de wijkberaden.  

b) Politie, dhr. Van den Broek 

Door de teamchef Van den Broek wordt toegelicht: 

- Martin Taal, de wijkagent Houtwijk neemt vandaag afscheid van de politie, hij gaat met 

pensioen.  

- Sollicitatiegesprekken voor de wijkagent zijn ingepland, in mei worden er 2 nieuwe 

wijkagenten in Loosduinen verwelkomd.  

- De jaarwisseling is goed verlopen. Complimenten gaan naar de Buurtpreventieteams die 

heel goed mee hebben gewerkt.  

- Er zijn er her en daar inbrekers en 18 fietsdiefstalen geweest in Loosduinen. Het is heel 

moeilijk om de daders via camerabeeld te pakken.  

- Loosduinen is relatief rustig geweest m.b.t. jeugd overlast. Er wordt best veel geïnvesteerd 

om verveling tegen te gaan. 

- Langs de kunststrook vanuit Scheveningen, Kijkduin en Escamplaan is er verkeersoverlast 

en overtreding van speedlimiet. Tijdens feestdagen en in het weekend voert de politie 

uitgebreider controle uit.  

8. Rondvraag 

 
De bezorging van Posthoorn is soms echter niet goed. Het gebeurde wel eens in de wijk Nieuw 

Waldeck en Kraayenstein. De voorzitter stuurde de klacht van Nieuw Waldeck door naar Posthoorn.  

De bedrijven T-mobile, Ziggo en KPN zijn nu bezig met aanleggen van kabels in Notenbuurt. Ze 

hebben de bestrating opengegooid en dichten het niet goed terug.  
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Bij de racebaan in Oude Haagweg en Escamplaan worden er hard gereden. Dhr. van den Broek zegt 

dat de politie verkeerscontrole gaat uitvoeren.  

Bij de vergadering van Oren en Ogen is de honden uitlaatservice bij Meer en Bos aan de orde geweest. 

Ze laten 18 honden in een keer en dat zorgt chaotische situatie in Meer en Bos. De gemeente zou de 

aantal honden beperken. Die vraag neemt dhr. el Boumeshouli mee om te kijken wat mogelijkheden er 

zijn.  

 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het overleg en wenst iedereen een gezond en 

succesvol jaar toe. Hij sluit vervolgens de vergadering om 21.00 uur. 

 

ACTIELIJST 

 

1. Actie: CL. Invulling vacature DB (penningmeester).  Invulling ondernemerszetel 

CL. Invulling ondersteunende functie van de voorzitter projectgroep WB. 

2. Actie: SDK-directeur. Een lijst van jongerenactiviteiten doorsturen.   

3. Actie: CL. Voortgangslijst ROV actualiseren. 

4. Actie: voorzitter/secretariaat CL. Reactie van het college B&W doorsturen. 

5. Actie: mw. de Hoop. Achteraangaan van een aantal lopende projecten in 

Loosduinen 

 

 


