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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Commissie Loosduinen (CL). Het jaarverslag geeft een 

beeld van de activiteiten, die in 2021 hebben plaatsgevonden.  

 

Voor heel Nederland en natuurlijk ook voor de CL was, net als het vorige jaar, het jaar 2021 

heel apart. In dit jaar hebben we voor de tweede keer meegemaakt, dat het Coronavirus in staat 

bleek om ons dagelijkse leven op zijn kop te zetten. 

Overleggen konden ineens niet meer fysiek gehouden worden en het digitale overleg werd op 

grote schaal geïntroduceerd. Het thuiswerken bleef het nieuwe normaal en mensen gingen nau-

welijks meer naar hun werk c.q. de deur uit. Tijdens de zomermaanden werd het nodige weer 

mogelijk en kregen we wat meer vrijheid. Helaas moest dit in september worden teruggenomen 

door het oprukken van het virus en haar variaties. 

 

De CL werd ook gedwongen om haar eigen vergaderingen en de vergaderingen van de project-

groepen te cancelen en op een andere manier te organiseren. Afstand houden was geboden en 

als er maar enige (verkoudheid)reden was, trad het testprotocol in werking. 

Tijdens de zomermaanden trad er een versoepeling op en daardoor hebben we enkele vergade-

ringen fysiek kunnen houden, maar dat stopte weer door de toename van het Coronavirus. 

 

Veel overleg heeft plaatsgevonden via de computer, het bekende ‘team-en’, en uiteindelijk werd 

dit, ondanks de hoop dat het virus snel zou worden bedwongen, de ‘normale’ manier van com-

municeren. 

Daar waar mogelijk hebben we toch diverse mensen op bezoek gehad met in acht neming van 

de nodige afstand en het dragen van een mondkapje; soms georganiseerd in extra grote ruimtes 

en soms buiten, als het niet anders kon.  

 

‘Bezoeken’ van onze stadsdeelwethouder en andere vakwethouders aan Loosduinen werden 

ook op een andere manier doorgebracht. Middels teamoverleg en soms toch door een rondje te 

fietsen, hebben we contact kunnen houden en diverse zaken Loosduinen betreffende kunnen 

bespreken. Voorbeelden hiervan worden in dit jaarverslag gespreksnotities genoemd. 

De bezoeken waren helaas minder frequent. 

 

Een goede samenwerking met het Stadsdeelkantoor en haar directeur leidde tot de nodige acties, 

welke goed uitpakten voor Loosduinen. De betrokkenheid was en is erg groot! Op allerlei ma-

nieren proberen we als CL, samen met het stadsdeelkantoor, Loosduinen te vertegenwoordigen.  
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Een succes is het Koffie-uurtje. Bewoners konden fysiek en later door inbellen of het sturen van 

mails, zaken bespreken met een afvaardiging van het stadsdeelkantoor, de politie en de CL. De 

leden van het koffie-uurtje zijn de stadsdeeldirecteur, de teamchef politie Loosduinen en de 

voorzitter van de CL.  

De directe benadering door de bewoners en het meteen reageren van de leden van het koffie-

uurtje werden zeer gewaardeerd. Niet alles was direct op te lossen, maar veel kon snel verholpen 

worden. 

 

Het project “Ruimte voor de stad” (de verdichtingsnota) loopt nog steeds. De doelstelling van 

de gemeente Den Haag voor deze groei loopt nu door tot 2050 en Loosduinen draagt zeker zijn 

steentje(s) bij.  

Naast de verdere ontwikkeling van o.a. de gebieden Kijkduin bad, Kijkduin binnen en 

Vroondaal, zijn er nog steeds bouwontwikkelingen binnen Loosduinen. Voorbeelden hiervan 

kunt u terugvinden in onze ROV-voortgangslijst.  

Sommige projecten bleken zo gecompliceerd, dat met de op- en aanmerkingen van bewoners, 

het wijkberaad en de CL, de projectontwikkelaars terug moesten naar de tekentafel en met een 

nieuw ontwerp terugkwamen. Het blijft erg belangrijk dat de CL haar bewoners kan vertegen-

woordigen en dat lukt alleen als zij op tijd op de hoogte blijft en wordt gebracht!  

Het verstrekken van informatie door de gemeente is absoluut noodzakelijk wil de CL haar be-

woners goed vertegenwoordigen! 

 

Binnen de CL werd tijdens 2021 wederom enthousiast samengewerkt. De grote betrokkenheid 

van de leden van de Commissie droeg wederom bij aan de totstandkoming van reguliere advie-

zen in het algemeen en van adviezen gericht op een actueel onderwerp in het bijzonder. Dit 

ondanks de nodige ongemakken veroorzaakt door Covid-19. 

 

Ambities heeft de CL met haar leden en vrijwilligers uit de wijken genoeg en we hopen dat 

burgerinitiatieven/burgerambities positief bekeken zullen blijven.  

We hebben ons Manifest “Toekomst van Loosduinen” geëvalueerd en aangepast. Er zijn be-

paalde doelen reeds gerealiseerd, sommige doelen zijn naar de toekomst toe iets scherper ge-

steld en nieuwe items zijn toegevoegd. Het resultaat is in 2021 gepresenteerd middels een ad-

dendum.  

 

De bewoners worden zich gelukkig steeds meer bewust van hun mogelijkheden om ‘samen 

voor de stad te gaan’, in welke vorm dan ook. Goede, werkzame initiatieven, al is het in hun 

eigen straatje of buurt, hebben we gezien en de Commissie hoopt dat dit gewoon door zal blij-

ven gaan. 

  

Communicatie is erg belangrijk en we blijven met de politiek in gesprek om zoveel mogelijk 

uit te leggen wat er speelt in Loosduinen en waar behoefte aan is. 
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Het extra geld dat bepaalde Loosduinse wijken hebben gekregen, incidenteel wel te verstaan, 

om hun wijk op te knappen, wordt langzamerhand aan allerlei projecten uitgegeven. Deze pro-

jecten zijn door de bewoners als idee ingebracht. Uit de hoeveelheid ingebrachte ideeën/initia-

tieven hebben de bewoners een aantal gekozen en hiermee is in 2021 een begin gemaakt. 

  

In zijn ‘Nieuwjaarsrede’ van 2022 had ik als voorzitter het volgende willen meegeven: “Loos-

duinen, het stadsdeel dat zal blijven bruisen”, maar hierbij wel de kanttekening willen maken, 

dat er hard voor moet worden gewerkt. Helaas; de Nieuwjaarsreceptie van 2022 kon niet door-

gaan, zoals we bijna gewend zijn wegens corona, maar het streven is er wel! 

 

De CL hoopt met haar inzet wederom een bijdrage te hebben geleverd aan de (verdere) ontwik-

keling van het stadsdeel Loosduinen en in het bijzonder aan haar wijken en hoopt inderdaad in 

2022 nog meer mensen tot ‘bewegen’ te kunnen verleiden. 

 

Tot slot wil ik wederom mijn waardering uitspreken voor de inspannin-

gen van alle leden van de CL en van het secretariaat, waar de ma-

nagerassistente Odko Vrolijk vertrok en dat intussen een nieuwe mede-

werker kent (mevr. Nicky van Spronsen). Langs deze weg wil ik hen 

hartelijk dankzeggen voor hun deskundige inzet tijdens het verslagjaar.  

 

Het dagelijkse bestuur: 

Het dagelijkse bestuur heeft wederom dit jaar gasten uitgenodigd, ondanks het virus dat voor 

de nodige overlast zorgde. Door het opmaken van een gastenlijst kunnen de afzonderlijke wij-

ken ook bepalen of ze willen aansluiten bij deze gesprekken. Het is nog steeds de bedoeling 

van de Commissie, dat we kennis maken met zoveel mogelijk mensen, die werkzaam zijn vanuit 

de diverse maatschappelijke disciplines om ons bij te praten over eventueel op stapel staande 

veranderingen c.q. probleemsituaties.  

 

Pjer Wijsman, voorzitter 

 

 

De samenstelling van het DB in 2021 was: 

Pjer Wijsman : voorzitter CL 

Ramon Meesters : secretaris CL  

Wouter van Elst : onafhankelijk opererend voorzitter ROV 

Marian Griffioen-van den Hoek : onafhankelijk opererend voorzitter WB 

Herman van den Muijsenberg : lid CL en portefeuillehouder ROV 

Jan Janssen : lid CL 
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Overleggen van het DB met externen 

Datum Gesprekspartners Onderwerp 

2 feb. 
Mw. Janssen en dhr. Blockhuis, werk-

groep: Buren van Beethovenplantsoen;  
Cornelie van Zanten; nieuwbouw. 

16 feb. 
Mw. De Hoop, gebiedsregisseur ge-

meente Den Haag 

Bijpraat sessie.; uitleg gang van za-

ken Cornelie van Zantenstraat 

2 mrt. Dhr. de Hoog, gemeente Den Haag Bespreken wijkagenda 

16 mrt. Dhr. Boelhouwer Bespreken pr CL 100-jaar 

24 maart 
Dhr. de Hoog en dhr. Hamelink, bei-

den gemeente Den Haag  
Wijkagenda 

30 mrt Dhr. Sikking; bewoner Loosduinen Overname website 

13 april Mw. Van Gelder 
Stadmakersfestival; co creatie Loos-

duinen 

6 juli 
Mw. Hielkema en dhr. Mentink, ge-

meente Den Haag 
Landschapspark Madestein 

13 juli 
Mw. van den Broek, projectleider 

Kraayenstein 
Erfgoedpark 

17juli 
Dhr. Bootlink, gemeente Den Haag 

afd. economie 

Loosduinse Hoofdplein; winkel ont-

wikkeling 

07sept. 
Mw. de Hoop, gebiedsregisseur ge-

meente Den Haag 
Stand van zaken projectenlijst ROV 

26okt. 
Wethouder dhr. Bredemeijer en stads-

deeldirecteur dhr. el Boumeshouli  
Vragen vanuit de CL beantwoorden  

02 nov. Mw. el Adlouni, gemeente Den Haag Richtlijnenbrief 

02 nov. 
Mw. Nistor en dhr. de Groot, beiden 

Griffie Den Haag. 
Promotie Raad van de Stad 

02 nov. 
Dhr. Thier en dhr. Ockhuysen, bewo-

ners Loosduinen.  

Onveilige verkeerssituatie Loos-

duinse Hoofdstaat/Lozerlaan 

16 nov. Dhr. van der Helm, gem.raadslid VVD Bijpraat sessie 

16 nov. Dhr. Boelhouwer Orde van de Peenbuiker 

16 nov. Mw. de Hoop, gemeente Den Haag Voorstellen nieuwe projectleiders 

30 nov. Dhr. Boelhouwer Orde van de Peenbuiker 

07 dec. 
Dhr. de Hoog, gemeente Den Haag 

Dhr. Gallens, HOPLR 

Instructie HOPLR; een informatie-

website, die per wijk gebruikt kan 

worden’ uitleg Dashboard gebruik 

07 dec. 

Mw. Snel en Dhr. Hofman,Architec-

tenkombinatie; dhr. de Groot, verte-

genwoordiger projectontwikkelaar  

Project Hanenburg 

21 dec. Mw. Boersma dhr. Versteegh DB sportief besteed 
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Commissie Loosduinen 

 

Vergaderingen WB-ROV-CL begin 2021:     Mailbericht 

 

Geachte dames en heren, leden van de projectgroepen en de CL. 

 

Als voorzitters van de projectgroepen en als CL willen we heel graag een vergadering uitschrij-

ven, maar helaas is er nog niet veel veranderd in de mogelijkheid om elkaar op een makkelijke 

manier te kunnen ontmoeten en daar is nog bijgekomen dat we na 21.00 uur elkaar niet buiten 

kunnen spreken, tenzij we een hondenconferentie uitschrijven. 

 

De voorzitters van de projectgroepen en van de CL zitten niet stil en verzamelen informatie. Zij 

voeren ‘teamgesprekken’ om in ieder geval enigszins op de hoogte te blijven van wat er speelt 

binnen Loosduinen en de informatie met de Loosduinse bewoners te delen. 

 

Het voorstel is nu om sowieso de periode van de ingestelde avondklok af te wachten; wordt 

deze verlengd of niet, om eventueel daarna een vergadering uit te schrijven. 

Hierbij kan gedacht worden aan het houden van een fysieke vergadering in een ruimte, welke 

groot genoeg is voor de vergadering. Ik begrijp dat mensen elkaar weer eens fysiek willen ont-

moeten en willen spreken. Lukt dit niet of zijn de leden liever (nog) thuis, dan kunnen we een 

teamvergadering uitschrijven, zodat in ieder geval zaken besproken kunnen worden, welke zich 

afspelen in uw buurt of wijk. Informatie uitwisselen blijft erg belangrijk! 

 

Tevens sturen we u de verslagen van de laatste vergaderingen mee, die gehouden zijn in het 

jaar 2020. We vragen u hierop te reageren en uw goedkeuring te verlenen, zodat wij deze ver-

slagen kunnen opnemen in ons jaarverslag. 

Enkele zaken, welke onze aandacht hebben, kort opgesomd: 

- Cornelie van Zantenstraat; voornemen om daar te bouwen; inspraak bewoners? 

- Azivo gebouw; tijdpad verbouwing en opknappen rondom. 

- Plannen Connexxion-terrein; wat wil de gemeente hiermee? Standpunt eigenaar. 

- Aanpak en onderhoud ZKD-terrein; wat doet het convenant? 

- Er komt een nieuwe Welzijnsnota uit. 

- 100 jaar bestaan Burgemeestersbuurt; grote foto’s aan de muur worden onthuld.  

- 300 jaar bestaan van de Loosduinse molen en haar geschiedenis. Museum maakt hier een 

tentoonstelling over. 

- Straatnaamgeving voor nieuwe straten Vroondaal en Kijkduin-bad. 

- Er is een nieuwe omgevingswet op komst. We willen een nadere uitleg en weten wanneer 

deze wet wordt ingevoerd. 

- Revisie van ons Manifest “De toekomst van Loosduinen”; we zijn bezig met een update. 

Houd elkaars website in de gaten en ook die van de CL. 
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Als u nieuws hebt, deel dit met ons; stuur het aan het secretariaat van de CL en indien nodig, 

steunen wij u hierbij of plaatsen de informatie op onze website. 

 

Met vr. groet en blijf gezond 

Pjer Wijsman 

Voorzitter CL. 

 

 

Vergadering 9 maart (gehouden via MS-teamOpening)  

 

Gast: Mevr. De Hoop. 

 

Mededelingen: 

- KOM Loosduinen heeft afgezegd.  

- De conferentie ‘Loosduinen grijpt haar Toekomst’ wordt in juni georganiseerd. Dit met het 

doel om Loosduinen beter op de kaart te zetten. Het SDK wil samen met de CL het gesprek 

aangaan met een aantal bestuurders van de Bewonersorganisaties, woningbouwverenigin-

gen en zorginstanties.  

- De klankbordgroep voor de nieuwbouw in Cornelis van Zantenstraat is samengesteld. 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 komst van een mogelijke coffeeshop opgesteld 

en verspreid. Een deel van Houtwijk heeft dit ook ontvangen. De CL heeft een brief hierover 

geschreven en wacht op antwoord van de burgemeester. 

- De CL heeft een brief gestuurd aan het College van B&W. 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 een reactie ontvangen.  

- Dhr. Vrolijk, de strandbeheerder, heeft een ongeluk gehad. Het gaat inmiddels goed met 

hem. De CL heeft bloemen gestuurd. 

- Het DB heeft het Manifest “De toekomst van Loosduinen” aangepast en bureau Graswortel 

is nu bezig met verdere aanpassingen. Als dit klaar is, kunnen we ons vierjarenplan hierop 

afstemmen.  

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

Sikking wordt uitgenodigd door het DB om een nadere toelichting te geven. Belangrijk is 

dat er geen dubbeling optreedt met andere reeds geplande activiteiten van het Stadsdeelkan-

toor en de CL.  
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Rondje Wijkorganisaties 

KOM Loosduinen: 

- Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

- De KOM heeft twee nieuwe, enthousiaste leden, die aan de slag gaan met diverse taken. 

Nieuw Waldeck: 

- Vormt met enthousiaste bewoners de werkgroep ‘duurzaamheid’. 

- De petitie tegen de komst van een coffeeshop heeft veel reacties opgeleverd. 

- Het wijkberaad heeft veel bewonersvriendelijke acties opgezet en zoekt nu de verbinding 

met haar bewoners.  

Kraayenstein: 

- de samenwerking met het stadsdeelkantoor loopt goed. 

- Kraayenstein heeft op hun pagina in de Posthoorn aandacht besteed aan o.a. de coffeeshop. 

- Kraayenstein wil meedoen aan het flyeren.  

Houtwijk: 

- Het project “Houtwijk knapt op” loopt goed. 

- Op 17 maart komt wethouder Bredemeijer langs om de eerste schop in de grond te zetten. 

- Het project “Dickens naaiatelier” loopt zeer goed. Er is een enthousiast clubje mensen aan 

de slag gegaan om vorm te geven aan het project. Zij, die mee willen doen, kunnen zich 

aanmelden. 

- Het Erfgoedpark Loosduinen heeft het stappenplan voor het paviljoen besproken. Het is nu 

duidelijker geworden wat ze moeten doen in samenwerking met het SDK. 

- De burgemeester is in de Burgemeestersbuurt geweest; 3 muurtjes zijn behangen met een 

grote foto van vroeger uit de betreffende straten. Er is een fotoboekje over de Burgemees-

tersbuurt verschenen. Exemplaren voor de CL leden zullen uitgedeeld worden.  

Bohemen-Waldeck-Kijkduin: 

- Punten komen nog bij de bespreking van de voortgangslijst. 

- Dhr. van de Valk probeert de werkgroep de Driehoek te activeren. Dat valt tegen, omdat 

mensen daar niet proactief aan beginnen.  

Notenbuurt: 

- Deze buurt is op het moment onder de hoede van de CL. 

- De tweede fase van Tiny houses is nu van start gegaan en de moestuin zal daar blijven. 

- Staedion is bezig met het project bij ‘t Notenplein. Bewoners hebben voor kleine renovatie 

voor de komende 10 jaar gekozen.  

 

  



 

Jaarverslag 2021 CL  - 8 - 

Voortgangslijst projecten ROV: 

Mevr. F. de Hoop, gebiedsregisseur, neemt samen met de CL de lijst door. 

Kijkduin-Bad: de werkzaamheden aan het Atlantis hotel zijn nog niet begonnen. Er is nog 

steeds geen duidelijkheid betreffende aanpak en uitvoer. Fase 2 van Fred ontwikkelaars is al 

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

Stadsdeelkantoor en de gemeente.  

Schapenatjesduin-Oost: heel veel last gehad met de stikstofproblematiek, maar daar is een 

oplossing voor gevonden. Het bouwen gaan gestaag verder. 

Finest of Ockenburgh: loopt goed. 

Zuiderduinen: Schouten is failliet gegaan en een ander bedrijf heeft het overgenomen. Het 

project is bijna klaar en de eerste blokken zijn al opgeleverd en bewoond. 

Uitbreiding ISH: de bruggen bij de ISH moeten nog worden aangelegd. Men is nog in 

onderhandeling met gemeente en het Hoogheemraadschap. 

Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen: is in de laatste fase aangeland.  

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

ruimte) besproken. De vorige 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 een inspraakavond gehad. De ontwikkelaar 

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

toelichten. De vergunning is aangevraagd en het bouwen gaat binnenkort beginnen. 

Landgoed Meer en Bos: is klaar, maar behoeft wel goed onderhoud; jaarlijks belijken. 

Piet Vinkplantsoen: wat daar gezaaid is, is niet opgekomen. Er zal opnieuw gezaaid worden. 

Omgeving De Savornin Lohmanplein (winkelcentrum): Het gaat goed met de verbouwing van 

het winkelcentrum. Staedion is bezig met het KPN-gebouw. Ze willen daar seniorenwoningen 

in vestigen.  

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

dat de projectontwikkelaar een ontmoetingsruimte in de Ontmoetingskerk moet realiseren.  

Ontwikkeling Haagse Beek: gaat straks beginnen.  

Aanleunwoningen Campanulastraat: de ontwikkelaar heeft de juridische procedure doorlopen. 

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

Greenlab Oude Haagweg 500: staat stil door de Corona en de stikstof problematiek. Er zijn ook 

nog wat problemen met het uithuizen van een gevestigd bedrijf. 

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

geplaatst en eind mei wordt de moestuin afgerond. Na de zomer begint 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 nu 

gehuisvest in een noodschool. Ze gaan snel beginnen met de sloop.  

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

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

fase te kunnen beginnen.   



 

Jaarverslag 2021 CL  - 9 - 

Aanpassing Halte Hovylaan Tram 2: er is een artikel verschenen over de aanpak van deze halte 

in het 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. Voor de lange termijn is er een visie ontwikkeld 

en deze is nagenoeg af. Daarbij zijn er verschillende scenario’s samen met de winkeliers-

vereniging en de KOM bedacht over hoe dingen in de toekomst duurzaam verbeterd kunnen 

worden. De CL wordt voortdurend bijgepraat en is betrokken bij dit proces. 

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 in 

het opknapplan van de Brink. Het voorlopige ontwerp van het opknapplan de Brink komt straks 

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

Aanleg Waanzinnige Waldecktuin: is al klaar; kan van de lijst af.  

Aanleg jetstream King Olivereiland: het staat als project vermeld op het opknapplan.  

Tuincentrum Hanenburg: Geen nieuws. Mw. de Hoop gaat er achteraan bij de ontwikkelaar.  

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

tegen te houden. Er is daardoor vertraging opgelopen.  

Invoering parkeerregeling deel Houtwijk: het werkt niet goed, omdat meer mensen, die er niet 

wonen een parkeervergunning krijgen dan het aantal plekken voor de bewoners. 

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

kruispunt van Escamplaan/Houtwijklaan werken nu. De bussluis zal dicht bij de parkeergarage 

van het Haga Ziekenhuis op de Escamplaan aangelegd 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. Voorjaar 2022 gaat de ontwikkelaar beginnen met de verbouwing.  

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

voorgesteld aan de Wijkberaden. Op 17 maart gaat de eerste aftrap in Loosduinen beginnen. Er 

ontstond verwarring door de Wijkagenda. De gemeente heeft veel plannen gesproken in het 

kader van opknapplannen en bij de Wijkagenda worden mensen ook gevraagd om hun 

prioriteiten door te geven. Is hier een overlap? 

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

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

Wijk ervoor staat.  

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

met de eigenaren en de architect.  

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

haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.  
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Nieuws uit projectgroepen WB en ROV 

Projectgroep Welzijn en Beheer: 

- De eerste vergadering van 2021 was kort. 

- 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 essentiële eruit te halen. 

- Het Stadsdeelkantoor heeft het initiatief genomen om een opbouwwerker in te huren, die 

alle benodigde en interessante gemeentelijke stukken gaat lezen en korte samenvattingen 

maakt, die gebruikt kunnen worden door de bewonersorganisaties. 

Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer:  

- Het kostte veel moeite om de vergadering digitaal te houden. 

- Staedion presenteerde haar plan aan de Mgr. Nolenslaan.  

 

100 jarig bestaan van de CL 

1 juli 2023 bestaat de CL 100 jaar. De CL wil hiervoor zo snel mogelijk een werkgroep oprich-

ten, die er ook over nadenkt met welke andere activiteiten dit gecombineerd kan worden. Ideeën 

en suggesties voor de viering zijn welkom. Een actieve werkgroep opstellen is van essentieel 

belang. Misschien worden er activiteiten in de wijken georganiseerd maar de centrale activitei-

ten zullen plaatsvinden op het Loosduinse Hoofdplein. Tijdens zijn bezoek aan de CL heeft 

wethouder Mulder positief gereageerd op de vraag over een mogelijke verstrekking van een 

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

ciering bespreekbaar.  

 

Mededelingen Stadsdeel, stadsdeeldirecteur dhr. M. el Boumeshouli 

- Strandseizoen: het Stadsdeel, de politie en de handhaving werken nauw samen om de over-

last te beperken voor omwonenden.  

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

bieden. 

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

nenden om hen te vragen of ze ideeën hebben over hoe het gebouw gebruikt kan worden. 

Alle huidige gebruikers hebben een gesprek gehad met het bureau Graswortel over welke 

activiteiten er zullen plaatsvinden. Er is een grote vraag naar gebruik van het gebouw. Op 

een gegeven moment zal er een keuze gemaakt moeten worden.  

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

van Loosduinen. Jullie hebben waarschijnlijk gekeken naar de driedelige uitzending ‘Peen-

buikers’. De kijkcijfers van dit programma waren indrukwekkend. Een leuk fotoboekje over 

de Burgemeestersbuurt is gepubliceerd.  

- Ronald van den Broek, Pjer Wijsman en Mustapha Boumeshouli willen al lang een schouw 

doen in de wijken, maar het wordt steeds uitgesteld door de Corona. Ze willen het zo snel 

mogelijk oppakken met de vertegenwoordiging van de wijkberaden.  
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Mededelingen Politie, teamchef dhr. R. van den Broek 

- Martin Taal, de wijkagent van Houtwijk, neemt vandaag afscheid van de politie. Hij gaat 

met pensioen.  

- Sollicitatiegesprekken voor wijkagenten zijn ingepland, in mei worden er 2 nieuwe wijk-

agenten in Loosduinen verwelkomd.  

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

heel goed mee hebben gewerkt.  

- Er zijn her en der inbraken en 18 fietsdiefstalen geweest in Loosduinen. Het is heel moeilijk 

om de daders via camerabeelden te pakken.  

- In Loosduinen is het relatief rustig geweest m.b.t. jeugdoverlast. Er wordt veel geïnvesteerd 

om verveling tegen te gaan. 

- Langs de kuststrook in Scheveningen, Kijkduin en op de Escamplaan ervaart men veel ver-

keersoverlast. De politie houdt extra snelheidscontroles en overtredingen worden meteen 

beboet. Tijdens feestdagen en in het weekend voert de politie nog meer controles uit.  

 

Rondvraag 

- De bezorging van de Posthoorn gaat soms niet goed. Dat gebeurde wel eens in de wijken 

Nieuw Waldeck en Kraayenstein. De voorzitter stuurde de klacht van Nieuw Waldeck 

door naar de Posthoorn.  

- De bedrijven T-mobile, Ziggo en KPN zijn nu bezig met aanleggen van kabels in de No-

tenbuurt. Ze hebben de bestrating opengegooid maar maken het niet goed dicht.  

- Op de Oude Haagweg en de Escamplaan wordt te hard gereden; het lijkt wel een racebaan. 

Wat zijn de mogelijkheden om dit te stoppen? Dhr. van den Broek zegt dat de politie extra 

verkeerscontroles gaat uitvoeren.  

- Bij de vergadering van het Oren en Ogen-project is 

de honden uitlaatservice bij Meer en Bos aan de orde 

geweest. Ze laten soms 18 honden in een keer uit en 

dat zorgt voor een chaotische situatie in Meer en Bos; 

veel overlast wordt ervaren. Kan de gemeente het 

aantal honden beperken? Die vraag neemt dhr. el 

Boumeshouli mee om te kijken welke mogelijkheden 

er zijn.  
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Mailbericht aan leden CL, WB en ROV               1 april 2021 

Dames en heren,   

Tijdens een DB- overleg hebben we besloten, dat zowel de WB-vergadering als de ROV-ver-

gadering niet doorgaan wegens gebrek aan onderwerpen. Dit wil niet zeggen dat er niets gaande 

is in Loosduinen en natuurlijk vragen we u ook om ons op de hoogte te houden van gebeurte-

nissen binnen uw buurt/wijk. We houden u op de hoogte en als er nieuws binnenkomt, zullen u 

hierover berichten, Daarnaast houdt ook altijd onze website in de gaten. 

We proberen wel de CL vergadering door te laten gaan en mogelijk, afhankelijk van de Corona 

maatregelen, kunnen we deze zo plannen dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten.  

We houden u op de hoogte. 

  

Enkele zaken, die op dit moment spelen: 

- De klankbordgroep Cornelie van Zantenstraat is samengesteld en zal binnenkort voor de 

eerste keer bij elkaar komen. De insteek is nog steeds om de bouw tegen te gaan.  De actie-

groep 'Buren van het Beethovenplantsoen' heeft ingesproken en het is nu afwachten hoe de 

raad zal reageren. De CL heeft een brief geschreven gericht aan het college, waarbij het 

ongenoegen wordt uitgesproken over het gebrek aan informatie. Volgens het convenant 

moet dit wel gebeuren. 

- Er is een hele heisa ontstaan betreffende de vermeende vestiging van een coffeeshop aan de 

Oude Haagweg. Het onderwerp stond op de agenda van de commissie, maar is ervan afge-

haald, omdat besloten is om hier een aparte vergadering aan te wijden. Het Onderwerp is 

de spreiding van coffeeshops binnen Den Haag en wat zijn de mogelijkheden. Onze stads-

deelwethouder heeft zich hierover ook duidelijk uitgesproken!  

- We zullen t.z.t. van ons laten horen en zeker inspreken. 

- Als DB zullen we kritisch naar de voortgangslijst kijken en afgeronde projecten zullen we 

van deze lijst halen. De aangepaste lijst zal u t.z.t. worden toegestuurd en ter goedkeuring 

worden aangeboden. Deze zal worden besproken in een volgende ROV vergadering. 

- Het concept jaarverslag 2020 CL is klaar en wordt nog een keer goed doorgelezen, alvorens 

het naar de drukker gaat. 

- Dit betreft ook het 'vernieuwen' van ons manifest. Alle aanpassingen zijn aangeleverd en 

bureau Graswortel zal eerdaags het concept aan ons opsturen. Nadat het goedgekeurd is, 

kan het naar de drukker en zal u later een exemplaar ontvangen. 

- Zoals u in de Posthoorn hebt kunnen lezen, is men aan de slag gegaan met het opknap-

pen van de wijk Houtwijk. De eerste resultaten zien er goed uit! 

Hebt u zelf onderwerpen, die aandacht behoeven, laat het ons weten. U kunt ons bereiken via 

de bekende nummers. 

  

Ik wens u prettige paasdagen toe en blijf vooral gezond. 

Met vr. groet 

Pjer Wijsman, Voorzitter CL  
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Vergadering 11 mei 2021 

 

Mededelingen: 

- KOM Loosduinen heeft zich afgemeld i.v.m. een gezondheidsrisico.  

- Het jaarverslag 2020 en een boek over de Burgemeestersbuurt zijn uitgedeeld. 

- Viering van 4 mei: de voorzitter heeft met wethouder Bredemeijer bij de Naald bloemen 

gelegd en daarna onthulde de wethouder een maquette met drie foto’s van de bombarde-

menten in de Burgemeestersbuurt. De CL was aanwezig bij de kranslegging op de Alge-

mene Begraafplaats. 

- We willen de volgende CL vergadering weer fysiek houden en wethouder Liesbeth van 

Tongeren uitnodigen om het o.a. over energie-transitie te hebben.   

- Volgende week krijgt het DB de proefdruk van het nieuwe manifest. Als het officieel is, 

verspreiden we dit o.a. onder de wijkberaden. 

- De Conferentie ‘Toekomst van Loosduinen’ wordt op 2 juni georganiseerd. Een aantal wet-

houders en deskundigen praten over belangrijke Loosduinse thema’s met de bedoeling om 

Loosduinen nog beter op de kaart te zetten. De verschillende thema’s worden van tevoren 

aan de hand van thematafels door de experts gepresenteerd en bediscussieerd.  

- Een van de nieuwe bestuurders van KOM Loosduinen is Marjolijn Kool en zij wil graag 

een jeugdraad oprichten in haar eigen wijk en wil hierover praten om eventueel een CL-

jeugdraad op te richten. 

- Brinkpad: de CL heeft een e-mail ontvangen over hangjongeren, die daar een hangplek heb-

ben gevonden en voor overlast zorgen. Deze melding is naar het koffie-uurtje gestuurd en 

hij gaat ook naar het wijkberaad. 

- De voorzitter heeft een mail gestuurd naar de burgemeester De burgemeester is uitgenodigd 

voor de vergadering van 28 september. Op 18 juni brengt de burgemeester een officieel 

bezoek aan Loosduinen en hij wil met de voorzitter van CL over een aantal zaken spreken. 

 

Rondje Wijkorganisaties 

Bohemen-Waldeck-Kijkduin: 

- BWK krijgt een wijkbudget toegekend. De bewoners worden gevraagd om met projecten te 

komen met de nadruk op Kijkduin-Bad. Later wordt bepaald welke projecten financieel 

ondersteund zullen worden. 

- De hondenuitlaatservice laat bijvoorbeeld tegelijkertijd 18 honden los op het landgoed Meer 

& Bos. Dit zorgt voor overlast. Het Wijkberaad wil dit eventueel beperken.  

- Middin heeft het nieuwbouwplan bij de locatie Binnenklingen gepresenteerd. Er wordt 3-

laags gebouwd en de huisvesting wordt voor de cliënten duidelijk verbeterd. De omwonen-

den zijn er niet blij mee en hebben bezwaar gemaakt. De CL is hierover ingelicht. Middin 

is op de hoogte gebracht en er wordt binnenkort nog een voorlichtingsavond georganiseerd. 

Het wijkberaad wacht af welke actie eventueel ondernomen moet gaan worden. 

Nieuw Waldeck: 
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- Het wijkberaad heeft twee nieuwe voorzitters; samen vullen ze het voorzitterschap in.  

- Dit jaar worden er weinig activiteiten georganiseerd vanwege COVID. 

- Het wijkberaad wil meer binding te krijgen met de bewoners door eenvoudige activiteiten 

te organiseren o.a. vogelhuisjes plaatsen en bloemzaadzakjes in de brievenbus te stoppen. 

- Er is een petitie tegen de vestiging van de coffeeshop richting de gemeenteraad gestuurd. 

Op 7 juli staat het ‘coffeeshopbeleid’ op de agenda van de gemeenteraad.  

Kraayenstein: 

- Het Wijkberaad zit nu in de fase om te regelen dat er een heleboel zaken in de Dalen worden 

opgeknapt. Dhr. Janssen wil graag samen met de CL optrekken. Ze zijn bezig met de actie: 

geveltuintjes.  

- Het verlichtingsplan voor het achterpad aan de Lozerlaan: het pad wordt veel gebruikt door 

hondenbezitters. Het is daar heel donker, waardoor men er niet durft te lopen. De bewoners 

proberen het op te lossen door lampen op te hangen maar er is eigenlijk een concrete actie 

nodig. Dhr. el Boumeshouli geeft aan dat het Stadsdeelkantoor hiermee bezig is.  

- Dhr. Janssen geeft aan dat er een vervelend gerucht rondgaat dat het gebouw naast de Ab-

dijkerk gaat verdwijnen en dat er mogelijk hoogbouw zal komen. Dhr. Wijsman voegt hier-

aan toe, dat hij hierover een vraag heeft gesteld aan de gebiedsregisseur mevr. de Hoop. Wij 

moeten haar reactie afwachten. 

Houtwijk: 

- Een paar maanden geleden is de gemeente begonnen met het opknappen van de wijk; ze 

zijn er goed mee bezig. 

- Houtwijk is van plan om volgend jaar een sportevenement te organiseren; slootje springen 

en andere activiteiten, welke zich afspelen rond het water. De bijzonderheid van Houtwijk 

is dat de wijk bestaat uit buurten- en woningblokken die door slootjes gescheiden zijn.  

Notenbuurt: 

- De eerste fase plaatsing Tiny Houses is vandaag afgerond. Het adres van deze huizen is de 

Nieuwe Rozenburgstraat, maar hoe gek het ook klinkt; deze straat bestaat niet. Mensen 

kunnen hun huis dus niet verkopen en ook geen gas, water en elektriciteitsaansluiting krij-

gen. Men is hiermee bezig. Vóór 31 mei wordt de tuin en bestrating aangelegd en straks 

begint de 2e fase plaatsing Tiny Houses. 

- Dhr. Viallé heeft een onderzoek gedaan over de grondvervuiling. In februari 2020 is de 

grondvervuiling aangepakt en de grond zit ‘technisch’ goed in elkaar. De CL is bericht. 

Bohemen-Waldeck-Kijkduin: 

Dhr. Hofker: de gemeente is van plan om op de plek van het voormalige schoolgebouw aan de 

Cornelie van Zantenstraat een 22 meter hoge flat met 47 sociale woonunits te gaan bouwen. De 

helft van deze woningen is bestemd voor uittreders van de zorginstelling Anton Constandse, 

een instelling voor cliënten met psychische, sociale en een verslavingsachtergrond. Mensen in 

de omgeving zijn tegen deze hoogbouw, maar vooral tegen de manier waarop zij in een heel 

laat stadium zijn geïnformeerd. Ze hebben een petitie gestart en de politiek hierbij ingeschakeld. 

Binnenkort gaat het plan naar de commissie en de gemeenteraad.  

Dhr. Wijsman geeft aan dat dit plan een verrassing was voor de CL. De CL heeft hierover een 

brief gestuurd naar de gemeente. Wethouder Bredemeijer heeft hierop gereageerd, namens het 



 

Jaarverslag 2021 CL  - 15 - 

college, dat een goede communicatie tussen de gemeente en de CL heel belangrijk is. Chris v.d. 

Helm heeft bij de gemeenteraad een motie ingediend, die aangenomen is. De motie houdt in: 

terug naar de ‘communicatie-tekentafel’ en iedereen wordt opnieuw uitgenodigd voor overleg. 

Wethouder Balster moet reageren op deze motie (‘deze motie afdoen’) en we wachten zijn re-

actie hierop af. Er is een klankbordgroep ingesteld en dhr. Hofker zit daarin namens BWK en 

de CL. Bij de tweede klankbordgroep meeting is dhr. el Boumeshouli aangehaakt en heeft mee-

geluisterd. Mustapha el Boumeshouli, Pjer Wijsman en 3 bewoners van de Cornelie van Zan-

tenstraat hebben een afspraak gemaakt met de projectleider voor nadere uitleg. Op 1 juni gaan 

ze samen zitten om te kijken wat de stand van zaken is n.a.v. de moties.  

 

100 jarige bestaan van de CL 

Op 1 juli 2023 bestaat de CL 100 jaar. De CL wil zo snel mogelijk een werkgroep instellen en 

nadenken wat we hiermee kunnen combineren. Ideeën en suggesties voor de viering zijn wel-

kom. Er zijn een paar ideeën om het 100jarige bestaan te vieren: 

- Bekende bewoners van Loosduinen zeggen iets over zijn/haar leven in Loosduinen.  

- Onze oude stadsdeelwethouders, oude voorzitters van de CL en stadsdeeldirecteuren kun-

nen over hun ervaringen schrijven. 

- Op bezoek gaan bij 100-jarigen in Loosduinen. 

- High-tea organiseren voor 100 jarigen. 

 

Mededelingen Stadsdeeldirecteur, dhr. M. el Boumeshouli 

- Binnenkort verschijnt de participatiekrant met mooie bijdragen van de burgemeester van 

Zanten, Hilbert Bredemeijer, Martijn Balster, Ronald van den Broek en Pjer Wijsman.  

- Bij het Wingsgebouw is een participatietraject gestart. De initiatieven zijn inmiddels geïn-

ventariseerd en er is genoeg ruimte voor alle initiatieven. Dhr. el Boumeshouli zal de om-

geving informeren middels een brief.  

 

Mededelingen Politie teamchef, dhr. R. van den Broek 

- Het gaat relatief goed met de veiligheid in Loosduinen. Het laatste halve jaar is er veel 

geïnvesteerd in de veiligheid vooral, in Bohemen. Het aantal inbraken is gedaald, maar blijf 

alert.  

- De jeugd voelt zich verveeld door corona en een aantal jongeren hebben met elkaar ruzie 

gehad en met elkaar gevochten zonder enige reden. De politie heeft een goed overleg met 

de jongerenwerkers gehad tijdens het veiligheidsoverleg. Wijkagenten van Houtwijk en Bo-

hemen houden de sociale mediakanalen in de gaten. De gemeente stelt een bedrag ter be-

schikking voor het organiseren van jongerenactiviteiten. Sportclubs proberen sportactivi-

teiten voor de jeugd te organiseren. 
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Mededelingen Fietsersbond, dhr. W. Bianchi 

- Door corona zijn er veel vergaderingen afgeblazen en is het contact met de gemeente minder 

geworden. Daardoor is er minder informatie binnen gekomen. 

- Lijn 23: de situatie blijft dezelfde. Er komt een zomerregeling. 

- Bussluis: fijn dat deze er is; het haalt de snelheid uit de Escamplaan. Dhr. Wijsman deelt mee dat 

bij de Mient bomen weg zouden moeten t.b.v. parkeerplaatsen. Het gerucht gaat dat dit deels 

ten koste zou gaan van het fietspad. Dat is echter onwenselijk, omdat het een belangrijk 

doorgaand fietspad is. 

 

Rondvraag 

De voorzitter spreekt de hoop uit, dat de greep die corona heeft op de maatschappij, zal afne-

men. Tevens dat we in de toekomst weer fysiek kunnen vergaderen. 

 

 

Vergadering 6 juli 

 

Gasten: dhr. R. Medenblik (ZKD) en Mw. M. Salman (PEP).  

 

Opening, vaststelling agenda, mededelingen 

Mededelingen: 

- Het Manifest is uitgedeeld aan allerlei politieke partijen. 

- N.a.v. de conferentie “Toekomst van Loosduinen” met 4 wethouders en het nieuwe Mani-

fest wil de CL begin oktober een soort van Politieke debat (Symposium) organiseren. Daar-

voor zullen politieke partijen worden uitgenodigd en de CL probeert de uitkomsten van de 

conferentie ‘Toekomst van Loosduinen’ en belangrijke onderwerpen voor Loosduinen in 

het partijprogramma te laten opnemen.  

- De CL wil een keer per 3 maanden een voorzittersoverleg plannen. We kunnen daar pro-

blematiek samen kort en krachtig doornemen. Er speelt genoeg in de wijken.  

- Een nieuwe platform Hoplr is inmiddels uitgerold voor heel Loosduinen. Hoplr is een re-

CLamevrij platform, waarbij mensen in de wijk kunnen communiceren over allerlei zaken. 

Deelname is vrijwillig.  

- Wijkagenda v.d. KOM is al klaar en de wijkagenda Houtwijk is net klaar, maar nog niet 

gepresenteerd. De volgende is de wijkagenda Waldeck. Het is een gecompliceerde wijk, 

Waldeck, bestaat uit diverse delen van verschillende wijken.  

De voorzitter brengt de mensen in de herinnering dat ze op tijd moeten reageren op het beleids-

kader bewonersorganisaties.  
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Presentatie ZKD-terrein (Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) 

Dhr. Medenblik presenteert een kijk op het ZKD-terrein. Kenmerken van ZKD zijn: 

- Binnenstedelijk bedrijventerrein met ca. 460 ondernemers en meer dan 8.500 medewerkers.  

- Een gewaardeerde 'Leer en Werk' omgeving; ROC Mondriaan wordt veelvuldig betrokken 

bij projecten, zoals bijvoorbeeld Cyberwerf (Computable Awards 2020). 

- Maatschappelijke betrokkenheid. Bijvoorbeeld arbeidsplaatsen met maatschappelijke im-

pact (Social Return on Investment) o.a. via Den Haag Werkt. 

- Reeds viermaal het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen.  

- De basis is een intensief en productief overleg met alle partijen, die actief zijn op het ZKD-

terrein in de vorm van het KVO met maandelijkse schouwen. 

- Goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer. 

- Continue aandacht voor duurzaamheid. o.a. duurzame energie, zonnepanelen, energietran-

sitie, circulariteit zoals pilotproject ‘UpcyCLe your Waste’ 

- Er is een BIZ actief op het bedrijventerrein. Zij zijn nu op weg naar de derde BIZ. 

Uitdaging voor de toekomst is het behalen van de BIZ voor de komende 5 jaar. BIZ behalen is 

heel belangrijk voor ZKD om het terrein veilig en schoon te houden en ook om de parkmanager 

te behouden. Mocht het niet lukken een derde BIZ te krijgen op het terrein dan zou de gemeente 

het ZKD wellicht kunnen ondersteunen d.m.v. een subsidie of co-financiering om de Parkma-

nager te kunnen behouden.  

Convenant duurzaam ZKD is in 2021 ondertekend o.a. ook door de CL. Het bestuur van de BB 

ZKD en Stichting BIZ ZKD is een van de partners en niet de eindbeslisser. Belangrijk is dat de 

afspraken in dit convenant nagekomen worden door alle partijen. Het bestuur is positief dat dit 

convenant breed gedragen wordt en ondertekend is door vier wethouders. De beheercommissie 

is al ingesteld en die werkt prima. De relaties tussen zorginstellingen en ondernemers moeten 

verbeterd worden. Stakeholders vanuit de Gemeente moeten in de ZKD- board deelnemen.  

Herontwikkeling: opgave vanuit bedrijfshuisvestingstrategie 2019 is 40.000m2 bedrijfsruimte 

toevoegen. Het eerste onderzoek geeft aan dat er potentieel 160.000m2 bedrijfsruimte bij kan 

komen op ZKD-terrein. Op het bedrijventerrein is een pilot gestart betreffende herontwikkeling 

van het gebied rondom de Koperwerf 28 (transformatie naar hoogbouw, een mix van doelbe-

woning en bedrijvigheid). Er is voldoende ruimte om te kunnen ondernemen, investeren en 

nieuwe bedrijven aantrekken. Den Haag heeft door de economische groei en toename van de 

bevolking behoefte aan 250.000 tot 450.000 m2 extra (kleinschalige) bedrijfsruimte in de ko-

mende tien jaar.  

 

Gemeentelijke nota’s 

Er gebeurt op gemeentelijke gebied heel erg veel. Vaak zijn de bewonersorganisaties niet op de 

hoogte van wat er precies speelt en welke nota’s er allemaal zijn. Je hebt niet genoeg tijd om 

de hele dag de gemeenteberichten te volgen. De voorzitter van WB heeft gevraagd aan het SDK 

of er iemand vanuit de gemeente is, die de nota’s kan beoordelen en aan de Bewonersorganisa-

ties aangeven: ‘let op, dit gaat gebeuren’.  
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Mw. Salman is accounthouder van PEP voor Loosduinen en is samen met een collega verant-

woordelijk dat PEP het goed doet in Loosduinen. Ze heeft in opdracht van SDK de eerste drie 

nota’s samengevat om te verduidelijken wat verwacht wordt van de bewonersorganisaties. Ze 

vraagt feedback over de lengte en leesbaarheid van deze samenvattingen. Mw. Salman verzoekt 

de bewonersorganisaties om op- en aanmerkingen te sturen aan het secretariaat van de CL.  

PEP heeft een paar maanden geleden een aantal gesprekken gehad met de vrijwilligersorgani-

saties. Deze organisaties hebben allemaal problemen met het werven van de vrijwilligers. Dit 

jaar is het jaar voor vrijwillige inzet. PEP wil graag alle vrijwillige organisaties in Loosduinen 

bijeen brengen en samen een campagne opzetten om vrijwilligers te werven. De eerste brain-

stormsessie is op 14 september om 19.00 uur in de zaal van PopRadar. 

 

Nieuws uit projectgroepen WB en ROV 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer: 

Tijdens de vergadering zijn twee presentaties gegeven over de ontwikkeling aan de Oude Haag-

weg 4-36 en de Gamma locatie, deel II. Het waren goede presentaties en vóór de zomer zal 

ROV een advies schrijven aan de voorzitter van de CL.  

Welzijn en Beheer: 

- Er waren heeft twee interessante presentaties van Verzilveren en van het centrum Sienna. 

- Er is een dialoogtafel gestart en er is een wandelgroep m.b.t. diabetes-challange gestart. 

- Buurtkamer Notenbuurt was bezig met een buurtlied. 

- Hitteplan kan doorgegeven worden aan de Wijkorganisaties. 

- Mensen worden gevraagd om de namen voor het Prinsjesontbijt door te geven. 

 

Rondje Wijkorganisaties 

Kraayenstein:  

- Kraayenstein zit nu in de laatste fase van de opknapbeurt/van het opknappen en op 13 juli 

kunnen mensen langskomen voor uitleg. 

- Op 11 september zal Kraayenstein een multicultureel festival van kleur organiseren.  

KOM Loosduinen:  

- Door corona zijn er niet veel activiteiten georganiseerd. Wel plannen voor volgend jaar. 

- Bezig om een nieuwe voorzitter te zoeken. De administratieve ondersteuning is ook gestopt.  

- Wat te doen met het subsidiegeld dat al is ontvangen, maar waarvan de activiteit niet door-

ging? Het geld zit nu in de kas; mogen de bewonersorganisaties dit naar volgend jaar mee-

nemen? Dhr. el Boumeshouli antwoordt dat de Bewonersorganisaties het geld voor alterna-

tieve activiteiten voor hetzelfde doel mogen gebruiken. Het geld meenemen naar het vol-

gend jaar is belastingtechnisch misschien lastig en hij zal dit uitzoeken. Liever dit jaar be-

steden. 

- Bert Bakker blijft als vertegenwoordiger namens de CL voorlopig aanwezig bij overleg 

grote groengebieden.  
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Bohemen, Waldeck en Kijkduin:  

- De penningmeester is plotseling overleden. Hij was de jongste van het gezelschap. Hij 

wordt vervangen door Henk Maasland. Bert v.d. Valk treedt toe tot het bestuur. 

- Jan Hofker is terugtreden als secretaris. Hij blijft wel als bestuurslid aan. Hij doet ROV. 

- De werkgroep ‘driehoek’ is opgericht maar het probleem is dat er geen vertegenwoordiging 

van Rozenburg is. Zaken worden daardoor beperkt tot BWK. Peter Viallé blijft aangehaakt. 

- Amadeus moet tijdens de verbouwing uit de Bethelkerk. Ze gaan deels naar het Wingsge-

bouw en deels misschien naar het oude ING kantoor.  

Nieuw Waldeck: 

- De tramhalte Hovylaan is inmiddels opgeknapt. Als je in de tram zit, wordt er gezegd dat 

deze halte niet geschikt is voor de rolstoel. Dat moet gecorrigeerd worden via HTM. 

- De Italiaanse buurt heeft een brief ontvangen dat er een nieuw participatieproject wordt 

opgestart i.v.m. een opknapbeurt. Dat begint pas vanaf 2023. Er wordt gevraagd aan de 

bewoners wat opgeknapt moet worden in de wijk. Vervolgens wordt er een conceptplan 

geschreven en dat gaat naar de raad voor de goedkeuring. Er gaat misschien veel geld naar 

het participatietraject. 

- Dhr. el Boumeshouli verduidelijkt echter dat er geen geld naar het participatietraject gaat. 

Het is een standaardproces in de besluitvorming.  

- Er wordt hard gewerkt aan een ‘motie’ tegen de eventuele komst van een coffeeshop aan de 

Oude Haagweg.  

Houtwijk:  

De voorzitter deelt mee dat er een aankondiging van de Wijkagenda Houtwijk komt.  

Notenbuurt: 

Dhr. el Boumeshouli deelt mee dat de kinderen in Notenbuurt hun eigen speeltuin ontworpen 

hebben. 

 

Goedkeuren verslag van 8 december 2020 

Opmerking: Notenbuurt heet officieel Rozenburg, de gemeente kent Notenbuurt niet. Noten-

buurt is een volksuitdrukking.  

 

100 jaar bestaan van de CL 

De voorzitter heeft een gesprek gehad met een aantal enthousiaste mensen, die verschillende 

ideeën hebben. Hij wil na de zomervakantie een werkgroep gaan inrichten. De CL wil dit op 

tijd beginnen, omdat ze de wethouders en politieke partijen hiervoor enthousiast wil maken en 

het financiële plaatje inzichtelijk wil maken. Daarnaast wil de CL, naast de stuurgroep, werk-

groepjes voor activiteiten inrichten. De voorzitter roept iedereen die iemand kent die in de 

werkgroep wil deelnemen, op om hiervan de naam door te geven.  
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Mededelingen Stadsdeel, stadsdeeldirecteur dhr. M. el Boumeshouli 

- Handhavingsacties zijn begonnen. Er wordt heel veel aandacht besteed aan Kijkduin. Het 

SDK en de politie/handhaving hebben veel klachten over overlast ontvangen. Er wordt ge-

keken naar de mogelijkheid voor extra controles en het plaatsen van extra toiletten.  

- Er is een stevig zomerprogramma voor de jeugd opgesteld. Het is bedoeld voor jongeren 

tussen 16 en 27. Bij HDS hockeyclub vindt een zomerkamp plaats.  

- SDK directeur wil een overleg met de wijkberaden starten en suggereert een maandelijks 

overleg. 

- De conferentie ‘Loosduinen grijpt haar toekomst’ was een zeer geslaagde conferentie. Het 

SDK wil samen met de Bewonersorganisaties kijken welke activiteiten meteen uitgerold 

kunnen worden.  

- Het SDK gaat in Bohemen, in samenwerking met de ouderencommissie, een schouw loop-

route voor ouderen houden. Ze willen eerst in Bohemen experimenteren.  

- Wingsgebouw: hij gaat een brief sturen naar de omwonenden om hen op de hoogte te stellen 

van de stand van zaken. Er zijn heel veel vragen over deze locatie.  

 

Mededelingen Politie, teamchef dhr. R. van den Broek 

- Het wijkteam is uitgebreid. Er komen 2 nieuwe wijkagenten voor Houtwijk en Nieuw 

Waldeck. Het politieteam Loosduinen krijgt 4 nieuwe studenten.   

- Er is een financiële mogelijkheid om gespecialiseerde mensen in te huren. De politie huurt 

een persoon in die heel goed is met sociale media. 

- In het Bokkefort park is een vechtpartij geweest, die op een vreemde manier ontstond. De 

politie heeft met het SDK en VoorWelzijn n.a.v. dit gebeuren een project ‘praten met de 

politie’ gestart.  

- Digitale ambassadeurs: twee wijkagenten nemen het voortouw en de buurt is uitgenodigd 

om een nieuwe start te maken.  

Dhr. el Boumeshouli suggereert om een workshop social-media skills te organiseren.  

De voorzitter feliciteert dhr. van den Broek met zijn jubileum: 40 jaar trouwe dienst bij de 

politie. Daarnaast bedankt de voorzitter dhr. van den Broek voor zijn tomeloze inzet voor Loos-

duinen. Hij neemt afscheid van het politiebureau Loosduinen en begint een nieuwe functie als 

teamchef in Segbroek.  

 

Rondvraag: 

- Bewonersorganisaties hebben een nieuwe wet WTB. Wat gaan de Bewonersorganisaties 

hiermee doen?  De vraag ligt centraal. De CL kan een opdracht geven aan PEP met allerlei 

vragen en PEP pakt het dan voor de CL op.  

- Coffeeshop: beginselverklaring is goedgekeurd door de gemeente. Het wijkberaad is van 

plan om door te gaan met protesteren. Vervolgens zullen ze de petitie aan de burgemeester 

overhandigen. Wanneer dat gaat gebeuren en of dat het daadwerkelijk gaat gebeuren is de 

vraag.  
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- De voorzitter zegt dat de raadsdiscussie over het coffeeshopbeleid van 7 juli naar 1 septem-

ber is verschoven. Het coffeeshopbeleid betreft heel Den Haag. De CL en Nieuw Waldeck 

moeten er alert op zijn, omdat de discussie vlak na het reces gepland is. De CL wil hierin 

graag samen optrekken. 

- De CL neemt afscheid van mw. Vrolijk, de managementsassistente van CL, omdat ze een 

werkervaringsplaats krijgt bij de afdeling HR van de gemeente. De voorzitter bedankt haar 

voor haar inzet en wenst haar succes met de volgende stap in haar carrière. 

 

 

Vergadering 28 september 2021 

 

Opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering van de CL en heet de aanwezigen 

hartelijk welkom. In het bijzonder burgemeester J. van Zanen en en-

kele insprekers namens de winkeliersvereniging van het Loosduinse 

Hoofdplein. 

 

Insprekers: Namens de winkeliersvereniging wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 

Aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeling van de winkelstraten en het Loosduinse Hoofd-

plein en dat, ondanks alle plannen, het nu tijd is om aan te pakken. De portefeuille van dit 

onderwerp ligt bij wethouder Economie. De burgemeester geeft de boodschap door. 

 

Burgemeester krijgt het woord: 

De Burgemeester vertelt dat hij privé al lang verbonden is met Den Haag, los van zijn carrière 

in de politiek. Zijn vrouw en schoonfamilie komen uit Den Haag. 

De Burgemeester is nu ruim een jaar geleden aangetreden en heeft een roerige periode achter 

de rug in de Hofstad. Niet alleen doordat Corona het publieke leven grotendeels plat heeft ge-

legd, maar ook door de vele demonstraties en de rellen op Scheveningen hebben grote impact 

gehad op de stad. Ondanks dat heeft de Burgemeester zich wel een beetje een beeld kunnen 

vormen van de stad. Den Haag is mooi, heeft prachtige wijken, maar er zijn ook wijken, die 

zeker extra aandacht kunnen gebruiken. 

 

Vragen voor de Burgemeester: 

Wat is de ervaring van het afgelopen jaar geweest? 

Den Haag is een gevarieerde stad. Een groene stad met een mooie architectuur. De bevolking 

is ook gevarieerd en de bewoners zijn ‘laagdrempelig’ en dat geeft de Burgemeester een wel-

kom en warm gevoel. Er zijn wel wat zwakke plekken in de stad, die schrijnend zijn. Helaas is 

de mogelijkheid om burgers te ontmoeten door Corona zeer lastig geweest. 

 

  



 

Jaarverslag 2021 CL  - 22 - 

Convenant: de CL geeft aan graag gehoord te willen worden en een zwaarwegend adviesorgaan 

te willen zijn over zaken die dit stadsdeel aangaan, zoals bouw, welzijn en vergrijzing. De CL 

wil graag een duidelijkere stempel kunnen drukken, inspraak hebben en gehoord willen worden, 

voordat er daadwerkelijk besluiten worden genomen die het stadsdeel betreffen. De verkiezin-

gen komen eraan en door de CL zal een politiek café worden georganiseerd rond de 3e/ 4e week 

van januari 2022. 

 

Burgemeester vraagt hoe de CL ervoor zou kunnen zorgen dat ook jongere bewoners worden 

betrokken bij Loosduinen. 

Het antwoord is dat inzet voor Loosduinen tijdrovend is en dat er flinke inzet wordt verwacht. 

Bewoners hebben daar simpelweg geen tijd voor of kunnen/willen daar geen tijd voor vrijma-

ken. Dit is een punt van zorg voor de CL. Door BWK wordt aangegeven, dat er veel tijd zit om 

lid c.q. voorzitter te zijn van een wijkberaad en daarnaast zitting hebben in het DB van de CL. 

Er moeten veel stukken worden doorgelezen, vragen moeten worden beantwoord en je bent een 

aanspreekpunt voor bewoners. Kom Loosduinen geeft aan dat je als wijkberaad de ogen en oren 

bent van bewoners. Ervaring is dat de leden van Kom Loosduinen veel worden aangesproken 

op straat en dat er veel werk zit in deelname aan een wijkberaad. Corona heeft ook zijn tol geëist 

en daardoor is veel vertraging geweest in het nemen van beslissingen. Het wekelijkse koffie-

uurtje is ontzettend belangrijk, maar de lijntjes zouden wat korter mogen zijn. 

 

Buslijn 23: Groot punt van zorg is dat de halte van het Savornin Lohmanplein is verplaatst. Dat 

is onwenselijk voor de ouderen in de buurt; zij moeten nu verder lopen. De vergrijzing neemt 

toe en het is ook lastiger geworden voor ouderen om naar het HAGA op de Leyweg te komen.  

De stadsdeeldirecteur geeft aan dat wethouder Van Asten contact heeft met MRDH en de HTM 

en dat de besluitvorming bij hen ligt. De Gemeente zal zich in blijven zetten om te kijken of er 

een mogelijkheid bestaat om dit nijpende probleem, dat zich overigens voordoet in de randen 

van de stad, aan te kaarten en hopelijk komt er een oplossing voor deze onwenselijke situatie. 

 

Politie inzet in Loosduinen: De CL geeft aan dat er te weinig politie in Loosduinen is en dat 

daardoor de veiligheid in het geding is. De Burgemeester geeft aan dat de capaciteit van het 

politiecorps beperkt is, maar dat dit een landelijk probleem is. De Gemeente Den Haag heeft 

meer geld gekregen en van dit geld zullen er meer mensen worden opgeleid tot politieagent. 

In de toekomst zal er meer blauw op straat komen. Er zijn wel meer toezichthouders aangesteld. 

Helaas is het zo dat wanneer er een situatie is waarbij veel politie-inzet nodig is, zoals bijv. bij 

demonstraties, er inderdaad uit andere wijken mankracht wordt weggetrokken. ‘Vervangend’ 

teamchef politie Loosduinen geeft aan dat er wel goed is samen gewerkt het afgelopen jaar in 

Loosduinen. Er zijn 4000 mensen in verschillende Whats-app groepen aangesloten, buurtpre-

ventie werkt ook goed en de gemeente helpt mee om die initiatieven te steunen en te promoten. 

De inbraken zijn afgenomen, maar helaas is het stelen van elektrische fietsen het afgelopen jaar 

flink toegenomen.  
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Hoe worden vuurwijkvrije zones bepaald en wat valt hieronder? Daar vallen o.a. ziekenhuizen, 

speeltuinen, verzorgingshuizen/ zorginstellingen en kinderboerderijen onder. Er zijn ook 40 

gedoogvrije zones, maar daar wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. 

De burgemeester geeft aan dat er veel onrust in Den Haag is geweest en dat er een gebrek is 

aan vertrouwen in de Haagse politiek. Belangrijk is om weer vertrouwen te kweken en verbin-

ding te leggen tussen wijken, zodat ze ook gaan samenwerken met elkaar. 

 

De voorzitter bedankt de burgemeester voor zijn komst. 

 

Mededelingen: 

- In januari 2022 zal er een politiek café worden georganiseerd waar o.a. naar voren zal ko-

men hoe de verschillende politieke partijen over Loosduinen denken. 

- Kunst in Den Haag: Er zijn een aantal beelden in Loosduinen, waarvan niet duidelijk is wie 

verantwoordelijk is voor deze beelden. Verzoek is om melding te maken van niet onder-

houden beelden (liefst een foto en natuurlijk locatie). 

- Groenstrook Lisztstraat aangelegd rondom de bomen: de straat gaat zelf voor het groenon-

derhoud zorgen. 

- Plannen van voorzittersoverleg. 

 

Nieuws uit projectgroepen: WB en ROV.  

WB 

- Hadoks: te gast in de WB vergadering. Duidelijk is geworden dat er een groot tekort is aan 

sociale huurwoningen en huisartsen. Daarnaast is er weinig aandacht voor anderen 

- 100 jaar CL: er hebben zich 5 vrijwilligers aangemeld. Op 4 november is er een eerste 

bijeenkomst met als doel plannen maken voor de komende periode, om de ideeën voor de 

festiviteiten vorm te geven en vrijwilligers aan te trekken. 

ROV:  

- EEF: er is in de ROV een presentatie gegeven door SBK. De presentatie zal worden ver-

spreid door het secretariaat CL. 

- De projectenlijst wordt op dit moment geactualiseerd; wijken moeten, indien van toepas-

sing, hun ‘paragraaf’ actualiseren 

 

100jarig bestaan van de CL:  

- Er is een stuurgroep geformeerd vanuit het DB. Er zal worden nagedacht over de tijdsfactor 

van de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan. De bedoeling is dat er veelal verbindende 

activiteiten zullen worden georganiseerd. Wellicht kan het draaiboek van het 90-jarig be-

staan als leidraad worden gebruikt.  

- Sponsoren zoeken? 
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- Vraag vanuit CL: zijn er gelden beschikbaar vanuit de Gemeente om deze festiviteiten te 

kunnen organiseren? De stadsdeeldirecteur geeft aan dat wethouder financiën heeft aange-

geven dat er eerst een goed, gedegen plan moet worden opgesteld. N.a.v. dat plan kunnen 

wellicht gelden vrijgemaakt worden. 

 

Mededelingen Stadsdeel, stadsdeeldirecteur dhr. M el Boumeshouli 

- SBK heeft een bord overhandigd gekregen via het SDK, omdat het Kijkduinse strand een 

van de schoonste stranden van Nederland is. 

- SBK: er zijn 54 ideeën ingeleverd voor deze buurt en er wordt nu bekeken welke ideeën 

uitgevoerd kunnen gaan worden. 

- Koffieuurtje zal mogelijk vanaf januari 2022 weer fysiek plaatsvinden.  

- Er zijn cursussen valpreventie gegeven en die zijn een groot succes geweest. Wellicht zullen 

er meer van dit soort cursussen worden gepromoot en gegeven. 

 

Mededelingen Politie, teamchef dhr. R. Van der Broek 

- Inbraken in Bohemen zijn afgenomen.  

- Inbraken in Houtwijk zijn flink verminderd. 

- Er is weer meer jeugd op straat. Er wordt door politie en toezichthouders geïnvesteerd om 

met de jeugd te praten en op die manier meer begrip te kweken voor de handelswijze van 

de politie. 

- Er is een tekort aan surveillerende agenten; blijft punt van zorg. 

- Er komen 3 rechercheurs bij het korps. 

- Teamchef zal worden vervangen. Huidige teamchef wordt teamchef in Segbroek. 

 

Mededelingen Fietsersbond, dhr. W. Bianchi 

- Er is overlast van bomen en laaghangende takken op de Thorbeckelaan; deze opmerking 

zal worden doorgegeven aan afd. groenbeheer. 

- Er zijn plannen om de tram door te trekken naar Naaldwijk. 

- Uithof: fietsers moeten te lang wachten bij de oversteekplek. De verkeerslichten staan te 

lang op rood voor fietsers. 

 

Rondje wijken: 

Notenbuurt: 

- Mevr. Weeda en dhr. Viallé willen worden meegenomen in het mailverkeer WB en ROV. 

Zij vertegenwoordigen beiden de Notenbuurt en nemen actief deel aan WB, ROV en de CL 

vergaderingen. Officieel heeft de Notenbuurt nog steeds geen wijkberaad. 

- Verkeersveiligheid Oude Haagweg/ ingang Harvest/ Gamma: Wegbeheer is hiermee bezig. 

Er zijn wat zaken aangepast, maar dit is niet voldoende. 

- Walnootstraat: containers staan afgeschermd op de hoek Walnootstraat/Oude Haagweg. Er 

zal worden uitgezocht wat daar gaande is. 
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Houtwijk: 

Omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van 2 supermarkten, maar de omgeving 

is in beroep gegaan.  

Nieuw Waldeck: 

Nieuw Waldeck knapt op. Er worden leuke activiteiten georganiseerd. 

Kom Loosduinen: 

- Er zal worden gestemd voor een nieuwe voorzitter 

- Tijdstip aanvang vergadering op website klopt niet, Wordt bekeken c.q. aangepast. 

- Updaten deelnemers aan ROV / WB/ CL; naar secretariaat CL. 

- Onveilige verkeerssituatie bij de Zeeman in Loosduinse Hoofdstraat 

 

 

Vergadering 14 december 2021 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering van de CL en heet de aanwezigen 

hartelijk welkom; in het bijzonder wethouder R. van Asten en de he-

ren. B. Wouda en F Zuiderwijk. 

De maatregelen genomen i.v.m. Covid-19, brengen met zich mee dat 

dit een digitale bijeenkomst is geworden. 

 

Wethouder Robert van Asten heeft de vragen van de CL als volgt beantwoord: 

Pilot Vlinderbus ook mogelijk in Loosduinen? 

Openbaar vervoer wordt niet betaald door de gemeente Den Haag zelf maar door de Metro-

poolregio Den Haag (MRDH). Daardoor zijn de mogelijkheden tot inspraak beperkt. HTM en 

EBS proberen zo efficiënt mogelijk het aantal uren in ritten om te zetten volgens de eisen, die 

hieraan gesteld worden. MRDH heeft een pilot opgestart waarbij 50% van de kosten worden 

vergoed en zijn in dit geval voor rekening van gemeente Den Haag. In dit geval was het Be-

noordenhout volledig afgesloten van het openbaar vervoer en dat is de reden geweest om de 

pilot toch plaats te laten vinden. Wanneer de pilot slaagt dan zal de buslijn wellicht weer moeten 

worden opgenomen in de concessie. Het is helaas financieel niet mogelijk om Vlinderbus op 

andere plekken in Den Haag in te zetten.  

Er is een groot verschil in het gebruik van het OV ontstaan. Met name tram 2 en 4 zijn zeer 

druk; de druk bij de bus is afgenomen. Het zou fijn zijn als de brede doeluitkering zal worden 

opgehoogd, zodat er meer buslijnen kunnen worden gerealiseerd of dat bijv. een buslijn, zoals 

bus 23, weer de volledige rit kan gaan rijden.  

We gaan ook kijken naar het OV van de toekomst.  Betekent dit werken met vaste buslijnen of 

meer een hybride manier van openbaar vervoer, zoals bv kleinere bussen en eventueel bussen 

laten rijden op afroep? 
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Het aantal inwoners van Loosduinen groeit en de trekken naar de badplaatsen neemt ook toe. 

Wellicht een HTM planner uitnodigen om aan de CL uit te leggen hoe het plannen van een rit 

en hoe het bepalen van een route in zijn werk gaat. 

 

Vragen aan de wethouder van CL leden: 

Bus 23, een zeer lange route door de stad; de rand van de stad is nu slecht bereikbaar door het 

inkorten van de rit. Ouderen moeten nu verder lopen om op te kunnen stappen. Opstelplek is 

nu Savornin Lohmanplein. Waarom hier geen opstapplek van maken? 

De wethouder zal nogmaals navragen bij de HTM of het mogelijk is om daar toch een opstap-

plek van te maken. 

 

Is het doorrijden van bus 23 naar de Balsemienlaan mogelijk, zodat er een betere aansluiting 

komt op ander openbaar vervoer. 

Vanaf 2023 komen er nieuwe dienstregelingen. Wellicht kan de HTM hierop inspelen. Dit zal 

moeten worden voorgelegd aan de planning van de HTM. Voor komend jaar zijn geen wijzi-

gingen mogelijk. 

 

Onveilige verkeerssituatie: Loosduinse Hoofdstraat/ Lozerlaan.  

Zeer druk kruispunt met zeer veel onveilige verkeerssituaties. Uitnodiging om deze situatie te 

bekijken samen met dhr. Thier, bewoner, die een ‘oplossende schets’ voor deze situatie heeft 

gemaakt. Wethouder van Asten heeft deze uitnodiging geaccepteerd. Tevens zal het Loosduins 

museum worden bezocht. 

 

Is er geld voor separate fietspaden en het onderhoud hiervan? 

Dhr. Smit: wortelopdruk zorgt voor schade aan de fietspaden. Binnen de gemeente Den Haag 

is een fietsteam, dat het onderhoud van alle oude fietspaden onder haar hoede heeft en wanneer 

paden in dermate slechte staat verkeren, is het wenselijk als hier melding van wordt gemaakt 

bij dhr. Dave Smit.  Dhr. Wouda (ambtenaar Den Haag): de belangrijke fietsroutes hebben 

prioriteit en snelfietsroutes worden op dit moment ook aangebracht. 

Fietspaden worden steeds drukker, ook met de elektrische fietsen, die geruisloos en zeer snel 

gaan, scooters (ook elektrische scooters), bakfietsen. Mogelijk een campagne opzetten i.v.m. 

gedrag naar medegebruikers? Wethouder geeft aan dat dit soort campagnes weinig invloed heb-

ben op het gedrag van mensen en dat het inderdaad heel druk is op de paden en dat objecten 

groter en breder worden. Wellicht is het verstandig om landelijke een helmplicht in te gaan 

voeren. Het aantal blauwe plaatjes neemt af en gele neemt toe, dus ook toenemende groei van 

snelheid en de helmplicht. Er wordt gesproken om Light Electric Vehicle (LEV’s) wellicht naar 

de rijbaan te verplaatsen. De remweg van deze LEV’s is langer en dus het rijgedrag anders ten 

opzichte van gewone fietsers. Hier wordt landelijk naar gekeken. 
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Wat te doen met eventuele invoer van 30 km, hoe zit dit met inhalen rechts en links op de weg 

door o.a. scooters en LEV’s? 

Iedereen heeft zich aan de rijregels te houden; fietsers, auto’s, scooters etc.. Wegen worden zo 

ingericht, dat iedereen zich aan de regels kan/ moet houden. Bij het (her) inrichten van wegen 

wordt rekening gehouden met het rijgedrag van met name fietsers, die de gewoonte hebben om 

toch met regelmaat door rood licht te fietsen. De gemeente probeert het rijgedrag te veranderen. 

 

Verkeerslichten soms te kort op groen op bepaalde plaatsen voor m.n. de fietsers: 

Locaties, waar dit voorkomt, graag even doorgeven aan de wethouder, dhr. Dave Smit en dhr. 

Wouda. 

 

Bezoekers van Kijkduin en de drukte die hiermee gepaard gaat in de zomermaanden: “Is het 

mogelijk om een aparte busverbinding te realiseren naar deze badplaats en daarmee ook de 

mogelijkheid tot een P & R (Park & Ride)?” 

Vanaf 2026 zullen er veel meer elektrische bussen worden ingezet. Het is bij de wethouder 

bekend dat er in deze regio een groeiend aantal inwoners is die ook richting Kijkduin trekken. 

Er wordt voortdurend gekeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat er in de zomermaanden  

(en zelfs op mooie dagen in de winterdagen) minder auto’s die richting op gaan. Wellicht zijn 

bewoners vlakbij Kijkduin nog genegen om de fiets te pakken of te gaan lopen, maar misschien 

is het mens eigen om wanneer je verder woont toch een poging te wagen om met de auto richting 

de stranden te trekken.  

Vanaf 21 graden is er standaard een regeling van kracht dat er verkeersregelaars worden ingezet 

om de toestroom naar badplaatsen te voorkomen. Dit is niet meer alleen aan de zomermaanden 

gerelateerd en gebeurt dit ook in de winter. Het verkeer zal dan worden omgeleid of worden 

begeleid om te draaien of om zelfs niet meer richting Kijkduin te komen. Er worden ook borden 

geplaatst in deze maanden, maar veel effect heeft het niet. Hoe kunnen de wijken om het strand 

heen worden ontzien? Ook hier wordt naar gekeken. 

 

In de winter voldoende geld vrij om fietspaden ijs- en sneeuw vrij te maken? 

De hoofdfietsroutes worden altijd meegenomen met het strooien. Wanneer er specifieke straten 

zijn, die toch moeten worden meegenomen, kan dit worden aangegeven bij het stadsdeelkan-

toor. Kan er nog steeds strooizout worden gehaald bij de werf? Dit is mogelijk. 

 

Beelden in openbare ruimte; zijn die opgenomen in het programma? 

Loosduinen is opgenomen in de website: www.bkdh.nl   

Wanneer er een beeld niet staat opgenomen op de website dan kan via het kopje contact een 

melding worden gemaakt van de plaats van het beeld. 
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Wordt er voldoende geld gereserveerd voor Loosduinen? 

Er moet rekening worden gehouden met reserves bij onderhoud, dat is helaas in het verleden 

niet gebeurd. Er wordt nu geïnvesteerd in Loosduinen. Er is extra geld vrij gemaakt en de bui-

tenruimten worden nu opknapt in Kraayenstein, Nieuw Waldeck en Houtwijk. Dit is eigenlijk 

iets dat standaard geregeld had moeten worden. Er wordt op dit moment ook niet gespaard voor 

vervolgonderhoud. De middelen van Den Haag zijn uitgeput; de financiën van de gemeente 

moeten op orde komen. Er kan geen geld vanuit de provincie worden vrijgemaakt voor onder-

houd in de gemeente Den Haag. Onderhoud is structureel niet meegenomen in de begroting. 

Wethouder Bredemeijer is hiervoor het aanspreekpunt. 

 

Leren fietsen in verkeerstuinen is niet meer mogelijk, is het mogelijk om verkeerstuinen aan te 

leggen in nieuwe wijken? 

Bij het aanleggen van schoolpleinen wordt nu rekening gehouden met een fietsparcours en leren 

kinderen fietsen bij de verkeerslessen, waar ze ook hun fietsdiploma ontvangen. Een woonwijk 

moet veilig genoeg zijn om te leren fietsen op een stoep en om later veilig te kunnen deelnemen 

aan het verkeer. 

 

Vragen opmerkingen van de wethouder aan de leden van de CL: 

Hoe wordt er gekeken naar mobiliteitstransitie? 

Loosduinen ligt meer aan de rand van de stad. Hoe leeft mobiliteit in het stadsdeel Loosduinen? 

In Houtwijk is het project autodelen opgezet, dat goed van de grond komt. 

Woningen zijn niet gemaakt om te wonen en niet om te werken. Hoe kan je rekening houden 

met woonruimte, zodat er geen van A(woning) naar B(werk) verkeer hoeft plaats te vinden en 

zo verkeer op de weg tegen te gaan en dus mobiliteit anders te benaderen. 

In de plint sociaal maatschappelijke voorzieningen treffen. Mogelijkheden creëren voor bv een 

fysiotherapeut, huisarts en tandarts om zich in de wijk te vestigen en dan hoeft in veel gevallen 

geen gebruik van de auto te worden gemaakt. 

Azivo: tekening is goedgekeurd. Bestaande constructie blijft bestaan huurwoningen zijn voor 

middensegment. Het is voor bewoning en geen andere voorzieningen, zoals winkels/ maat-

schappelijke voorzieningen. Zijn mogelijk 

Er moet wel een keuzes zijn voor bewoners. Bv in Vroondaal is geen OV, deze bewoners wijken 

uit naar het Westland en maken veelal gebruik van auto’s.  

 

De voorzitter dankt dhr. van Asten voor zijn aanwezigheid en toelichting op de vragen. 
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Dhr. Fred Zuiderwijk reportage “Bij ons in Loosduinen” 

Dhr. Zuiderwijk gaat een vervolg maken op een eerdere serie, die hij gemaakt heeft over Loos-

duinen en Den Haag. Dit keer zal de serie specifiek gaan over Loosduinen en haar bewoners. 

Thema: “Wat speelt er in Loosduinen en wat is een echte Loosduiner?”   

De 2e serie, die dhr. Zuiderwijk zal gaan produceren, zal “Bij ons in Loosduinen” gaan heten. 

Dit keer zal ook de geschiedenis van Loosduinen en de CL belicht worden.  

Aan de volgende onderwerpen wordt gedacht: 

- De Molen,  

- Het bombardement in Ockenburgh (staat nu deels de Internationale School), 

- Verzilveren (Loosduinse Hof) Loosduinse Weetjes (tegeltjes) 

- Ontwikkelingen in Kijkduin-bad; het Villadorp 100 jaar in 2023. 

- Puch-club 

- Popradar 

- Loosduinen TV. 

 

100-jarig bestaan van de CL:  

Hoe staat het met de ontwikkelingen van het eventueel te organiseren symposium, omdat het 

een frisse blik op de toekomst zou kunnen geven? 

De voorzitter geeft aan dat er een werkgroep is opgestart, maar dat er weinig aanmeldingen 

zijn. De werkgroep komt weer bijeen in januari/ februari 2022.  

Nogmaals de oproep aan wijkberaden om vrijwilligers te mobiliseren voor 100 jaar CL en te 

komen met ideeën. 

 

Mededelingen Stadsdeel, Stadsdeeldirecteur dhr. M el Boumeshouli:  

- Felicitaties voor dhr. R. Meester voor het ontvangen van de stadsspeld  

- BIZ van het ZKD is met 5 jaar verlengd.  

- Graag suggesties om een hoge opkomst te genereren bij de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart 2022; vooral jongeren enthousiasmeren. 

- Nieuwjaarsreceptie kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Alle CL leden zullen 

het boek “Haags Verhaal” ontvangen als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar. 

- Voor de jeugd worden er tussen kerst en nieuwjaar allerlei activiteiten georganiseerd.  

 

Mededelingen Fietsersbond, dhr. W.Bianchi  

- Verkeersdrempels Weimarstraat en Willem III straat zijn een grote bron van ergernis. De 

tijdelijke drempels zullen worden verwijderd en vaste drempels zullen in het nieuwe weg-

dek worden aangebracht. 

- Wortelopdruk bij de Escamplaan: graag melding maken, zodat er actie kan worden onder-

nomen mocht dit nodig zijn. 
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Rondje wijken: 

Notenbuurt: 

- Een rondgang heeft plaatsgevonden, waarbij allerlei punten zijn besproken. O.a. de ver-

keerssituatie van de Oude Haagweg en de oversteekplek aldaar is een punt van zorg. Wan-

neer het Gamma terrein zal worden aangepakt, kan dit naar alle waarschijnlijkheid de ver-

keerssituatie verbeteren. 

- De voorzitter bedankt mw. P. Weeda en dhr. P. Viallé voor hun inzet voor de Notenbuurt. 

Zij vertegenwoordigen de Notenbuurt, zolang er nog geen nieuw bestuur is.  

Houtwijk: 

- Houtwijkblad: deze wordt door de bezorgdienst niet in de brievenbussen gedaan waar NEE-

NEE stickers opzitten. Overstappen naar een andere bezorgdienst is daarom wenselijk. 

- Erfgoedpark: Geen tijd om in te spreken. Doel van het inspreken zou zijn geweest om veilig 

te stellen, dat de grond waarop het Paviljoen gebouwd kan worden, niet voor andere doel-

einden gebruikt zou kunnen gaan worden. De VVD zou dit kenbaar maken bij wethouder. 

Bredemeijer. Advies: inspreektekst kan gestuurd worden aan de Griffie voor verdere ver-

spreiding.  

BWK: 

- BWK was aanwezig tijdens de inloopavond bij Middin. Duidelijk werd dat de bewoners 

zich niet gehoord voelen De stadsdeeldirecteur geeft aan bij vervolggesprekken tussen Mid-

din en bewoners aanwezig te willen zijn. 

Kraayenstein: 

- Dickens festival zal niet doorgaan. In plaats daarvan zullen bewoners voor de kerst in kledij 

rondlopen door het winkelcentrum en her en der aan bewoners een kleinigheidje geven.  

- Eind mei 2022 zal een Montmartre festival worden georganiseer bij de Abdijkerk en kan de 

kleding, die gemaakt is, op deze manier wederom getoond worden. Het festival zal in sa-

menwerking met de Kunstkamer en eventueel andere partijen worden georganiseerd 

- Knikkerbaan: het Wings gebouw faciliteert de ruimte waar een interactieve knikkerbaan zal wor-

den gebouwd door het wijkberaad. Vrijwilligers wordt gevraagd mee te denken voor een ont-

werp; een knikkerbaan competitie is niet uitgesloten. 

- Inrichting van het Erfgoedpark vraagt wat meer aandacht. 

- Pizza-bijeenkomsten: deze zullen worden georganiseerd om jongeren aan te trekken en wel-

licht via die weg te betrekken bij het wijkberaad. De pizza-avonden zullen in februari 2022 

van start gaan. 

- Herinrichting van de Dalen; het blijft een punt van aandacht. De samenwerking met de 

projectleider verloopt uiterst prettig 
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Rondvraag. 

- Komt er nog een Politieke Partij Leefbaar Loosduinen? De voorzitter geeft aan dat er zeer 

veel werk gaat zitten in het opzetten van een politieke partij en dat dit wellicht aan anderen 

overgelaten zal moeten worden.  

- Stadsdeelkantoor: De richtlijnen brieven zijn verstuurd. Wijkberaden hebben meer budget 

ontvangen. Nu zal worden bekeken hoe deze ingezet zullen gaan worden.  

- Wegbeheerder: Bij Politiek Café nogmaals onder de aandacht brengen dat het fijn is dat er 

is geïnvesteerd in Loosduinen maar dat dit niet voldoende is. 

- Secretariaat: Hoe staat het met de verstrekking van koolstofmonoxide meters? Men komt 

hierop terug. 

 

 

 

Samenstelling CL 

 

Onafhankelijk voorzitter dhr. P.F.M. Wijsman 

Secretaris dhr. R.A.W. Meesters 

Lid dhr. J. Janssen 

Onafhankelijk opererend voorzitter Project-  dhr. W. van Elst 

groep Ruimtelijke Ordening en Verkeer  

Onafhankelijk opererend voorzitter  mevr. M.M.F. Griffioen-van den Hoek  

Projectgroep Welzijn en Beheer   

Secretariaat mevr. O. Vrolijk * 

 mevr. N. van Spronsen ** 

Vertegenwoordiging Organisaties: 

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 

Leden dhr. J.H.A. van den Muijsenberg 

Plaatsvervangend lid dhr. J. Hofker 

Wijkberaad Houtwijk 

Leden mevr. F. A. Beeloo – Planken 

Plaatsvervangend lid mevr. Y. Hartman – van der Ark 

Wijkberaad Kom Loosduinen 

Leden dhr. J.H. Bakker 

 dhr. M.A.P. Zaat * 

 dhr. K. Maquelin ** 

Plaatsvervangend lid dhr. S. Develing 

Wijkberaad Notenbuurt 

Namens de Notenbuurt optredend mevr. P Weeda 

als adviseur dhr. P. Viallé 

 *  in de loop van het jaar afgetreden 

 **  in de loop van het jaar toegetreden 
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Wijkberaad Nieuw-Waldeck 

Leden   dhr. W. Van den Ende 

 mevr. A. Knoester 

 dhr. H. de Valk 

Plaatsvervangend lid: dhr.R.Sikking 

Bewonersoverleg Kraayenstein 

Leden dhr.J.H.Janssen 

 dhr. F.B.M. Helvensteijn 

Plaatsvervangend lid dhr. den Exter 

  

 

Vertegenwoordiger winkelcentra 

(ZKD- bedrijventerrein) dhr. R. Medenblik 

 

Adviseur Vervoer dhr. W. Bianchi 

 

Politie dhr. R. van den Broek * 

 Mevr. I. Grootscholten ** 

 

Vertegenwoordiging gemeente tijdens de CL vergaderingen 

Stadsdeelkantoor Loosduinen 

Stadsdeeldirecteur dhr. M. el Boumeshouli 

Stadsdeelmanager dhr. F. Hamelink 

Welzijn Jeugd Participatie mevr. M. el Adlouni 

Groenbeheer dhr. F. Appeldooren 

Wegbeheer  dhr. D. Smit 

 dhr. R. Zwarts ** 

 

 in de loop van het jaar afgetreden 

 ** in de loop van het jaar toegetreden 
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Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) 

 

Vergadering 2 maart 2021 

Gasten: dhr. R. van der Varst en dhr. P. Mekkers (beiden Staedion) 

 

Bouwplan aan Monseigeur Nolenslaan 

Rob van der Varst, projectmanager Staedion presenteert het nieuwbouwplan aan Monseigneur 

Nolenslaan (oude KPN-gebouw). Het is een tussenstand en Staedion zal nog verder afstemmen 

met de stedenbouwkundige van de gemeente. In 2019 heeft Staedion dit gebouw gekocht.  Het 

was een kantoorpand met een technische ruimte eronder. Er is inmiddels een PUK traject gestart 

en er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Klunder architecten gaat dit plan leiden. 

Op basis van de prijs en ontwerp gaat Staedion voor een ontwikkelaar kiezen. Staedion wil eerst 

met de gemeente overeenstemming hebben over de randvoorwaarden en de stedenbouwkundige 

massa. 

De beoogde doelgroep voor deze appartementen is senioren. Er wonen veel senioren in de wijk 

die een grote behoefte hebben aan gelijkvloerse woningen met een lift. Deze woningen zijn 

bestemd voor sociale huurders (senioren), die zich hebben ingeschreven voor Woonnet Haag-

landen. Er worden twee soorten appartementen gebouwd: 1) driekamerappartementen voor 1-

2 persoons huishoudens; 2) tweekamerappartementen voor één persoons huishoudens. 

De balkons worden aan de zonnige zuidkant gerealiseerd en sommige balkons aan de kant van 

de binnengalerij. Er is een ontmoetingsruimte voor mensen en op de begane grond is er een 

collectieve ruimte voor winkeltjes, kappers enz. Het binnen terras heeft een lichte kleur en de 

galerij wordt zo groen mogelijk ingericht. Staedion voert een discussie met de gemeente over 

het parkeren. Ze hadden bedacht om de parkeergarage aan de Donker Curtiusstraat te kunnen 

gebruiken maar de gemeente zei dat auto’s aan de Monseigneur Nolenslaan geparkeerd moeten 

worden. Vanwege deze reden hebben ze het ontwerp van de begane grond gewijzigd. 

Dhr. van den Muijsenberg vindt het een plan met een prima opzet en de doelgroep heeft er grote 

behoefte aan. Hij vindt de parkeerregel van de gemeente niet goed: je mag het parkeren niet 

oplossen met de parkeergarage en je mag het parkeren ook niet op je eigen terrein organiseren. 

Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de binnenruimte. Dhr. van der Varst reageert hierop dat 

de gemeente parkeernormen heeft. Die is 0,4 voor eigen parkeren en 0,3 voor bezoekers die 

komen parkeren. Staedion is met de verschillende afdelingen van de gemeente in gesprek. 

 

Openbaar Vervoer – toelichting dhr. W. Bianchi 

- HTM gaat forse bezuinigen doorvoeren maar het is niet zo duidelijk hoe en waar. 

- De buslijn 23 gaat niet verder dan het zwembad. Hier is geen besluit over genomen. 

- Fietspaden worden niet vaak geveegd en dhr. Bianchi heeft hiervoor contact gehad met de 

gemeente. Er wordt gevraagd of het éénrichtingsfietspad langs de Ockenburghstraat twee 

richting gemaakt kan worden. Dhr. van Gaans voegt eraan toe dat Richard Vrolijk van SDK 

vorig jaar heeft aangegeven dat dit niet gaat gebeuren omdat het fietspad te smal is. 
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Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties 

KOM Loosduinen: 

- Tramhalte 2 rolstoelvriendelijk maken: geen nieuwe ontwikkeling. Er is een publicatie van 

geweest en gisteren is de 6 weken inspreektijd verlopen. 

- Loosduinse Hoofdplein: er zijn nieuwe ontwikkelingen. Er wordt bijvoorbeeld voor de 

markt een nieuwe indeling gemaakt. 

- Openbaar vervoer in Vroondaal: er is niets bekend over de ontwikkeling daarvan. Volgens 

hem is Vroondaal een onderdeel van Kraayenstein. Dhr. Janssen zegt dat er veel discussie 

is geweest. De gemeente gaf aan dat Vroondaal niet onder Kraayenstein valt. De CL moet 

hierin het voortouw nemen. 

Notenbuurt:  

- Harvest: de eerste twee huisjes zijn sinds 1 februari bewoond. Fase 1 moet eind maart 

afgerond zijn. De Moestuin wordt gereorganiseerd. 

- Renovatie van woningen op het Notenplein: de renovatie gaat eind maart van start. De ko-

mende 15 jaar worden deze woningen niet gesloopt. 

Houtwijk:  

- Azivo gebouw: de gemeente heeft een bouwvergunning afgegeven. De eigenaar is op dit 

moment aan het onderhandelen met een aannemer. 

- Connexxion terrein: de gemeente is in de onderhandeling over de verdeling van de grond 

tussen bedrijvigheid en wonen. 30% van de woningen zullen sociale huurwoningen worden. 

Het is heel belangrijk dat mensen daar kunnen wonen en werken. 

Bohemen-Waldeck-Kijkduin: 

- Middin gaat het nieuwbouwplan voor de locatie Binnenklingen aan omwonenden presen-

teren. Volgens de planning wordt er gesloopt en worden er 3 lagen sociale woningen ge-

bouwd. 

 

 

Vergadering 29 juni 2021 

Gasten: dhr. D. Hofman, Bos Hofman Architecten Combinatie, mw. D. van der Werf, Blauw-

hoed bv, dhr. R. Koek, Rijnbout bv, mw. Sh. Van Leeuwen en mw. F. de Hoop, (beiden ge-

meente Den Haag) 

 

Bouwplan aan Oude Haagweg 4-36 

Dennis Hofman van Bos Hofman Architecten Combinatie presenteert het bouwplan. In 2017 

heeft de ontwikkelaar ideeën gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur van de CL en de toen-

malige opmerkingen zijn in dit plan verwerkt. 

 

Vraag en antwoord m.b.t de presentatie: 

- Hoeveel verdiepingen hebben de nieuwe gebouwen? 

Gemiddeld hebben ze 6 verdiepingen aan de Oude Haagweg kant. 
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- Zullen de bedrijven, die er nu zitten, terugkomen? 

Een aantal van de huidige bedrijven zullen daar blijven en het kerkgenootschap wil daar 

ook een plaats krijgen. 

- Zijn bewoners verplicht om een parkeerplaats te kopen en nemen de bedrijven parkeer-

plaatsen af? 

Nee, de bewoners zijn niet verplicht om een parkeerplaats te kopen. Parkeren voor bedrij-

ven worden geregeld en voor bewoners ontstaat er geen tekort aan parkeerplaatsen  

- Hoeveel woningen komen er en hoeveel bedrijven zullen er komen zitten? 

Er komen 344 woningen en 6600 m2 voor de bedrijven. 

- Wat is het doelgroep van de bewoners? 

De gemeente wil hier graag een diversiteit aan bewoners hebben. 30% is sociale huurwo-

ning, een deel bestaat uit betaalbare koopwoningen en een deel bestaat uit middeldure huur-

woningen. 

- Zijn er genoeg mogelijkheden voor het opladen van elektrische auto’s? 

Er zijn voorzieningen in de pilaren in de autogarages. De gemeente regelt de voorzieningen 

t.b.v. de parkeerplaatsen buiten de gebouwen. 

 

Bouwplan Gamma locatie 

Debby van der Werf en Richard Koek presenteren het bouwplan (voorlopig ontwerp) op de 

Gamma locatie. Er worden 216 woningen gebouwd waarvan 30% sociale huur, 20% mid-

deldure huur en 50% koopwoningen. Alle projecten starten met de citizenshipmap, dit is een 

platform om met de buurt te communiceren. 

Vraag en antwoord m.b.t de presentie: 

- Deze woningen zijn bedoeld voor mensen, die in Den Haag wonen en werken. Hoe bewerk-

stellig je dit zonder mensen te discrimineren? 

Alle kanalen worden ingezet om de doelgroep te bereiken. 

- Wat gaan jullie doen met de grondvervuiling? 

De Greenlab locatie is helemaal gesaneerd. Er zijn 3 saneringsplannen: één is uitgevoerd, 

het tweede wordt binnenkort uitgevoerd en de opdrachten daarvoor zijn reeds verstrekt. Het 

derde saneringsplan onderzoekt de vervuiling, die in de modder zit. De Stichting woning-

beheer Nederland zal dit onderzoeken. 

- Hoe gaat het met het windonderzoek voor de nieuwbouw? 

Het windonderzoek is nog niet gedaan. De ontwikkelaar is van plan om er iets mee te doen. 

- Wat is het plan m.b.t. de verkeersafwikkeling? 

De bestaande parkeergarage van Harvest blijft nog. Voor de nieuw te bouwen parkeergarage 

is er geen ontsluiting aan de Oude Haagweg. De verkeersontsluiting gaat via de andere kant. 

Er is sprake van een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie doordat auto’s, die bij K-ren-

tool vertrekken, langs Expedia rijden. De ontwikkelaar wil dit veranderen en heeft hiervoor 

een afspraak gemaakt met de gemeente en met K-rentool. 
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Vergadering 29 september  

Gast: de heer E. van Baarsel 

 

Dhr. van Baarsel presenteert voortgang Herontwikkeling Kijkduin Bad en de EEF. 

 

▪ In de presentatie komen een aantal zaken aan bod: 

▪ Hertontwikkeling Kijkduin 

▪ EEF 

▪ Actiepunten openbare ruimte 

▪ Prijsvraag bewoners idee. 

 

 

*Herontwikkeling Kijkduin: toelichting tekeningen: 

- Appartementen fase 1 is afgerond (geel) 

- Appartementen fase 2 is nu in aanbouw (groen) 

- Appartementen fase 3 moet nog van start gaan, extra kraan zal worden geplaatst 

Opening van het winkelcentrum was 1 juli 2021. Wethouder was aanwezig. Het verloop onder 

winkeliers is helaas nu al groot. 

*EEF: Entree En Fietsenstalling 

Er is op dit moment 1 rijstrook. Dit zorgt voor file en verkeersopstoppingen op drukke dagen. 

Bewoners kunnen hun betaalde parkeerplek niet bereiken zonder in de file te staan. Er zijn 650 

parkeerplekken voor bewoners en bezoekers, 350 voor hotelgasten. De ingang van de parkeer-

garage zal moeten worden uitgebreid. Een brief is verstuurd naar Burgemeester en Wethouders. 

De geplande ingang van de garage was voorzien op grond welke eigendom is van het hotel. Dit 

is nu gewijzigd. Er zijn 200-400 plekken voor fietsen. Voor scooters is geen plek in de garage. 

De scooters kunnen op aangewezen plekken worden gestald. Dat zijn er zo’n 50 en op zeer 

warme dagen zal dit te weinig zijn. 

Het laden en lossen ter bevoorrading van de winkels gebeurt ondergronds. 

Grond BOHA (eigenaar hotel): hoogteverschillen zullen worden opgevangen door middel van 

hellingbanen. Het plein zal moeten worden ingericht en ook daar zal een brief over worden 

verstuurd naar B en W. 

*Prijsvraag bewoners idee: 

Er zijn 50 inzendingen ontvangen. Er zal nu worden bekeken welk idee in aanmerking komt 

om daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Wanneer de selectie heeft plaatsgevonden, zal er 

gestemd worden op de overgebleven ideeën. 

 

Vragen naar aanleiding presentatie: 

- Archeologische vondsten? Niet bij Bouwput Kijkduin; wel op Zandmotor en Ockenburgh. 

- Bij helling fietsenstalling wordt dan het plafond niet te laag? Dit is niet het geval. 

- Planning hotel. Omgevingsvergunning is voor een deel aangevraagd. Er is nog geen zicht 

op start van de werkzaamheden. 
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Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties 

KOM Loosduinen: 

- Tramhalte burg. Hovylaan is aangepast. 

- Loosduinse Hoofdplein: markt zal worden gedraaid en boom met bankje zal worden ge-

plaatst. 

- Openbaarvervoer in Vroondaal: zal wederom worden besproken in een CL vergadering 

Notenbuurt: 

- Renovatie van woningen op het Notenplein: de renovatie is bijna gereed 

Houtwijk: 

- Komen de 4 invaliden parkeerplekken nog terug? Dit wordt nagevraagd. Reiling bij de brug 

aanbrengen 

Bohemen-Waldeck-Kijkduin: 

- Kijkduin Binnen; in de afrondingsfase. Puinduinen/ schelpenpaden moeten nog worden 

aangepakt. Ook de begroeiing moet worden aangepakt. 

- Er zullen 2 flats met sociale huurwoningen worden gebouwd. 

- Wings terrein is omgevormd tot park. 

- Haagse Beek; de groenstrook zal worden opgeknapt. 

- Bomen Sportlaan zullen worden verplaatst. 

- Machiel Vrijenhoeklaan: sinds de weg is opgeknapt wordt er nog steeds te hard gereden. 

Er zal een matrixbord (niet permanent) komen te staan met de maximale snelheid die gere-

den mag worden. 

 

 

Vergadering 2 november  

 

Manier van vergaderen binnen ROV 

 Hoe kan er effectiever worden vergaderd? De voorzitter geeft aan dat hij op locatie in de 

verschillende wijken van Loosduinen de vergadering wil gaan houden. Dit om de wijken 

meer te betrekken bij de ROV. 

 Waarom worden er zaken in de CL besproken welke wellicht in de ROV thuishoren? 

Krachtverlies van de ROV? Besloten is dat de ROV voorbereidend is voor de CL en dat de 

CL moet accorderen. 

 Terugkoppeling op actiepunten is wenselijk. 

Besloten is dat ROV-vergaderingen vanaf 1 januari 2022 op locatie zullen gaan plaatsvinden, 

Dat houdt in dat iedere wijk een keer de ROV-vergadering zal huisvesten. De eerste vergadering 

zal plaatsvinden in Houtwijk. De bedoeling is dat de wijk waar de ROV leden te gast zijn een 

korte (max 15 minuten durende) presentatie kan geven en de andere ROV-leden op de hoogte 

stelt van zaken die spelen in de wijk en die van belang kunnen zijn voor de ROV. De standaard 

agendapunten blijven van kracht. 
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Mededelingen vanuit het stadsdeel 

- Loosduinse Hof is eind november gereed. Ook de parkeerplaatsen en de toegang zijn dan 

afgerond. 

- Glenn Millerhof is een 30 km zone geworden. Het SDK heeft onderzoek laten uitvoeren om 

te kijken of Staedion medewerking wil verlenen. Als voorwaarde is gesteld dat de parkeer-

plaatsen van Staedion openbaar moeten worden. 

- Doorbraakplan: Loosduinen was zeer goed vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. Er is 

duidelijk naar voren gebracht dat ons stadsdeel in totaal al ongeveer 68 zorginstellingen en 

opvanglocaties telt Vooralsnog zal er naar verwachting geen extra beroep op Loosduinen 

worden gedaan. 

 

Samenstelling projectgroep ROV 

 

Voorzitter    dhr. W. van Elst 

 

portefeuillehouder ROV, lid DB   dhr. H. van den Muijsenberg 

 

Kraayenstein  lid: dhr. J.H. Janssen 

 plv. lid: dhr. F. Helvensteijn 

 

Bohemen, Waldeck en Kijkduin  lid: dhr. J. Hofker 

 plv. lid: dhr. H. van den Muijsenberg 

 

Nieuw Waldeck  lid: dhr. H. de Valk 

 

Kom Loosduinen  lid: dhr. F. van Gaans 

 plv. lid: dhr. K. Oudshoorn 

 plv. lid: dhr. B. Bakker 

 

Houtwijk  lid: dhr. R. Meesters 

 

Notenbuurt  lid: mw. M.F.L. Brands 

 

Stadsdeelkantoor Loosduinen   dhr. D. Smit 

   dhr. R. Zwarts 
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Projectgroep Welzijn en Beheer 

 

De taak van de projectgroep Welzijn en Beheer (WB), één van de twee projectgroepen van de 

Commissie Loosduinen (CL), is het stimuleren en bewaken van alle activiteiten op het gebied 

van welzijn en leefbaarheid binnen het stadsdeel Loosduinen. 

 

De projectgroep Welzijn en Beheer kwam in 2021 vier maal bijeen en de vergaderingen vonden 

plaats met inachtneming van de Coronaregels. 

 

Vergadering 23 februari 2021 

 

De eerste vergadering stond vooral in het teken van Coronaperikelen waar de 

wijkorganisatie mee moesten leren omgaan. De vraag vanuit het DB was 

voornamelijk:” Waar lopen de wijkberaden tegenaan tijdens de Coronaperiode, 

en hoe kunnen we elkaar ondersteunen?” 

Nieuw Waldeck (NW): 

- Er zijn geen activiteiten georganiseerd. 

- NW heeft de boel opgeruimd en het kantoor schoongemaakt. 

- Het wijkblad “Muziekkrantje” is bezorgd en flink gelezen. 

- NW houdt de bestuursvergaderingen digitaal en wil de bewonersvergadering ook digitaal 

houden. 

- ‘Parels van Loosduinen’ is definitief overgegaan naar de Kunstkamer. 

Stadsdeelkantoor: 

- Mw. el Adlouni zegt dat het SDK bepaalde cursussen ter beschikking wil stellen om de 

bewonersvergaderingen digitaal te organiseren. 

- De Kunstkamer heeft een prachtige digitale tentoonstelling op het Loosduinse Hoofdplein 

gehouden. 

Kraayenstein: 

- Het bestuur zit in de startfase en heeft de behoefte om bijna dagelijks bijeen te komen. 

- Het wijkberaad mist nog een communicatiekanaal tussen de bewoners en het wijkberaad 

wanneer ze iets willen doorgeven aan bewoners, bijvoorbeeld over de coronaproblematiek. 

- Het bestuur heeft goede plannen bedacht om de wijk te vertegenwoordigen. 

Houtwijk: 

- Het naaiatelier voor Dickens loopt goed. 

- Het wijkberaad zit nu in de SV Houtwijk. De ruimte is groot genoeg zodat mensen 

coronaproef binnen kunnen lopen. Jongeren zijn bezig in het Bokkefort. 

- Het wijkberaad wil iets doen voor de kinderen buiten de kinderraad. De kinderraad draait 

wel goed. 

Mw. Frey (CDA): 

- De armoedebestrijding is in de gemeenteraad besproken. 

- Wethouder van Alphen gaat naar de wijken om met de bewonersorganisaties te praten. 
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Gemeentelijke nota’s: 

Mw. Griffioen-Van den Hoek geeft aan dat de wijkberaden heel weinig ambtelijke stukken 

krijgen van de gemeente. Advies is: Lees de stukken zodat de wijkberaden weten wat er 

verwacht wordt. 

Mw. el Adlouni geeft aan dat het Stadsdeel een opbouwwerker zal inhuren die speciaal belast 

is met het screenen van de nota’s die voor de wijkberaden interessant zijn. De verwachting is 

wel dat de wijkberaden dan actiever hun rol gaan vervullen. Budget komt vanuit VoorWelzijn 

De wijkberaden willen regelmatig vragen stellen aan de screener en er interactief mee omgaan. 

Dhr. den Exter (Kraayenstein) zegt dat hij een brief over de bijeenkomst ‘Beleidskader 

bewonersorganisaties’ heeft gestuurd. Wethouder Balster wil aan tafel gaan zitten met de 

wijkberaden. Hij raadt de wijkberaden aan om actief mee te doen. 

 

Jongeren en ouderen 

Nieuw Waldeck: 

Vóór Welzijn organiseert activiteiten voor jongeren in deze wijk. 

Kraayenstein: 

Het wijkberaad heeft de wens om meerdere activiteiten voor jongeren te organiseren. Een 

betrokken bewoner wil activiteiten voor ouderen organiseren. 

Houtwijk: 

Houtwijk heeft geen jongerenraad maar wel een kinderraad. Het Wijkberaad heeft een 

dialoogtafel georganiseerd, daar waren ouderen bij betrokken. 

Stadsdeelkantoor: 

Mw. el Adlouni geeft aan dat er drie kinderraden zijn in Houtwijk, Nieuw Waldeck en KOM 

Loosduinen. Deze zijn opgericht door de welzijnsorganisatie. Ze bestaan uit 

basisschoolkinderen tot 12 jaar; ze denken mee over wat ze gaan doen in de wijk. 

KOM Loosduinen: 

Er is een bijeenkomst georganiseerd waarbij jongeren en ouderen met elkaar bijeenkwamen. 

 

Rondje wijkorganisaties. (Dit is een terugkerend onderwerp in alle vergaderingen.) 

Nieuw Waldeck: 

- Is druk bezig met “Nieuw Waldeck knapt op”. 

- Nieuw Waldeck wil proberen om via allerlei kanalen mensen bij de digitale 

bewonersbijeenkomsten te betrekken. 

Houtwijk: 

Het wijkblad gaat vanaf volgende maand weer gedrukt en bezorgd worden in de wijk. 

Kraayenstein: 

- Heeft nu een nieuw bestuur dat actief acteert. 

- Initiatief voedselbos: Bij de tuinclub willen ze 1200 m2 inrichten als voedselbos. Vanuit het 

oogpunt van duurzaamheid is het een mooi initiatief. Het initiatief is door de wijkberaden 

met open armen ontvangen. 
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Stadsdeelkantoor:  

- Ze zijn bezig met een veiligheidsflyer. Ze willen vooral senioren er bewust van maken dat 

er babbeltrucs zijn, veilig pinnen en niet zomaar de deur opendoen voor anderen etc. De 

flyer is nu in ontwikkeling en zal huis aan huis worden bezorgd. 

- De sluiting van het bankfiliaal heeft geleid tot raadsvragen. 

- Naar aanleiding van Covid-19 is er nu een jongerenspreekuur. Sommige jongeren zijn nu 

in een uitzichtloze situatie terecht gekomen. Er wordt op 3 plekken spreekuur gehouden. 

Een bijeenkomst voor jongeren over rapmuziek waarin rellen en wapengebruik voorkomt. 

Ze hebben een videoclip gemaakt over corona en jongeren. 

- Talenten uit Loosduinen treden op tijdens de verkiezingen. 

- Er komt een sportaanbod waarbij summier iets gedaan wordt voor jongeren en kinderen uit 

bijvoorbeeld Kraayenstein, Waldeck Noord, Kijkduin en Bohemen en Meer & Bos. Het gaat 

het hele jaar door en wordt geïntensiveerd tijdens de vakanties. 

- ‘Loosduinen gaat los’ en festival Loosduinen zijn on hold. 

- Zodra de corona voorbij is, gaan we het feestje vieren. 

- Er zijn veel senioren in Loosduinen die eenzaam zijn en niet in staat zijn om zelf 

boodschappen te doen. Er is een participatiekeuken waarbij de ouderen een gratis maaltijd 

kunnen krijgen. 

 

Vergadering 22 juni 2021 

 

Mw. N. Krul heeft samen met Ilse Mijnhart de stichting 

Verzilveren opgezet. De stichting is in het Loosduinse Hof en 

organiseert activiteiten voor ouderen (55+ers) in Loosduinen. 

 

Afgelopen 1,5 jaar zijn ze erg druk bezig geweest met thuisbezoek op 1.5 meter afstand bij 

ouderen. Tijdens de corona heeft mw. Krul samen met andere vrijwilligers soep gemaakt met 

subsidie van de gemeente. Er is verschrikkelijk veel eenzaamheid in de wijken. Ze hebben via 

huisarts, WMO en Welzijn (achter de deur) eenzame mensen kunnen vinden die thuisbezoek 

nodig hebben. Ze doen het thuisbezoek al 3 jaar en het blijft groeien. Aan het eind van het jaar 

gaat het Loosduinse Hof open en de vrijwilligers van Verzilveren zullen de receptie bemannen. 

 

Centrum Siena: Renate Volkert. 

Centrum van Siena is een zinnige dagbesteding en ontmoetingscentrum 

voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. In het centrum worden 

mensen geholpen om een gezonde dagstructuur te krijgen. 

De dagbesteding bestaat uit drie componenten: muziek, dans en kunst. De dagbesteding wordt 

in groepsverband en individueel verzorgd. Specialisten kijken naar individuele beperkingen en 

proberen om begeleiding/coaching op maat te geven. Ze organiseren een open atelier en 

exposities en met de opbrengst van de schilderijen kunnen ze de reisjes betalen. Het werkt heel 

erg verbindend met elkaar. Naast de dagbesteding biedt Sienna een kunstzinnige therapie aan. 
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Je kunt bijvoorbeeld een burn-out traject aangaan. Er worden ook veel activiteiten voor 

jongeren georganiseerd. De mix tussen jong en oud is erg interessant en belangrijk. Bij het 

centrum Siena werken gecertificeerde medewerkers en de kunstenaars. De kwaliteit van de 

dagbesteding en andere activiteiten is erg belangrijk. Ze proberen contact te maken met de 

omgeving. Het centrum is in Poprader gevestigd en daar hebben ze een geweldig atelier, dans 

en muziekstudio. Ze gaan vanaf juli workshops organiseren, deze workshops zijn gratis en 

iedereen mag zich aanmelden. Ze gaan op de markt staan om geld voor hun geplande reis naar 

Berlijn op te halen. De dagbesteding wordt gefinancierd door de gemeente (WMO). Mensen 

die komen voor de dagbesteding hebben een indicatie nodig. Mensen kunnen dit ook betalen 

vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

 

Jongeren en ouderen 

Houtwijk heeft een kinderraad. Als er iets georganiseerd wordt door de jongerenraad, is het via 

Vóór Welzijn. Het wijkberaad organiseert wel activiteiten voor de jongeren. Kinderen van de 

kinderraad stromen niet door naar de jongerenraad.  Opbouwwerkers van Vóór Welzijn 

verzetten veel werk om jongeren bij elkaar te krijgen. Er wordt gediscussieerd over hoe ouderen 

bij de activiteiten betrokken kunnen worden en hoe de ouderraad in de wijken goed neergezet 

kan worden. Een idee is om een dialoogtafel te organiseren voor de ouderen. Opmerking: De 

samenwerking tussen wijkberaden en Vóór Welzijn is zeer beperkt. Vóór Welzijn heeft een 

eigen agenda en ze dienen een jaar van tevoren de begroting in. Hun activiteiten zijn erg 

budgetgebonden. Wijkberaden hebben geen invloed op wat Vóór Welzijn doet, terwijl de 

gemeente opdracht geeft aan Vóór Welzijn. 

Mw. el Adlouni suggereert dat wijkorganisaties heel duidelijke opdrachten aan Vóór Welzijn 

moeten geven. Op basis van onze opdracht kunnen ze een subsidie aanvragen aan de gemeente. 

 

100 jarige bestaan van de CL 

Dit onderwerp leidde tot een discussie over bestaansrecht en invloed van de CL. De leden willen 

dit onderwerp bespreekbaar maken en willen van de CL een instituut maken met macht en 

invloed. De voorzitter reageert op de discussie: 

4 juni werd de conferentie ‘Toekomst van Loosduinen’ georganiseerd. Je kon daar met 4 

wethouders en de politieke partijen over Loosduinse zaken spreken. De CL heeft het Manifest 

aangepast en wijkorganisaties hebben helaas weinig bijgedragen aan de aanpassing ervan. 

Het Beleidskader bewonersorganisaties heeft geen input gekregen van de wijkorganisaties. Als 

je de CL levend wil houden, moet je dat  ook doen. Het is een belangrijke discussie en de 

voorzitter neemt deze mee naar het DB. 

De CL wil een officiële werkgroep voor het 100 jarige bestaan opstellen. Het zou fijn zijn als 

mensen van Wijkorganisaties aansluiten bij deze werkgroep. Mw. Weeda stelt voor om een 

symposium te organiseren met de volgende aandachtspunten: 

- de rol van de CL in Loosduinen 

- geschiedenis van Loosduinen 

- wegdringen van Loosduinen 

- hoe Loosduinen zich handhaaft. 

Het is belangrijk dat Loosduinen op de politieke kaart gezet wordt. 
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Rondje wijkorganisaties en COVID situatie 

Walboduin: 

Wegens corona kon Walboduin niets organiseren. 

Nieuw Waldeck: 

De bewonersbijeenkomst was digitaal georganiseerd. De wethouder en de stadsdeeldirecteur 

waren aanwezig. 

Houtwijk: 

De dialoogtafels zijn gewoon doorgegaan en de bewonersbijeenkomst is digitaal georganiseerd. 

Er zijn niet veel activiteiten voor senioren georganiseerd in de corona tijd. 

Kraayenstein: 

Er is geen bewonersbijeenkomst georganiseerd. De nieuwe app Hoplr is in werking in de wijk. 

16% van de mensen van Kraayenstein en Vroondaal zit nu op de app maar de app wordt nog 

niet actief gebruikt door de bewoners. 

Senioren collectief: 

Op dit moment is alles stilgezet. Het is moeilijk om mensen op afstand te begeleiden. 

Notenbuurt: 

- Mw. Weeda probeert sinds twee jaar de buurt goed te leren kennen en het is moeilijk om 

mensen (vrijwilligers) in beweging te krijgen. 

- Er zijn twee activiteiten geweest in de Notenbuurt: Kerstbrood is rondgebracht en 

Paasbloemen zijn rondgebracht. 

- Er is een CD van Buurtlint uitgedeeld. 

- De participatiekeuken is in de Notenbuurt begonnen en vanaf september gaan mensen 

samen eten in de Buurtkamer. 

Stadsdeelkantoor: 

- Prinsjesontbijt: Is op 18 september. 

- Vakantieactiviteiten: Als de wijkorganisaties vakantieactiviteiten hebben, geven deze het 

door aan mw. el Adlouni. 

- Beleidsplan Bewonersorganisaties, het zou mooi zijn als er reacties van de wijkberaden in 

Loosduinen komen omdat het beleidsstuk voor de komende paar jaar is. 

- Hitteplan: Senioren, kwetsbaren en handicapten kunnen informatie krijgen over wat ze 

kunnen doen tijdens warme dagen. 

- Beleidsstukken: Bewonersorganisaties hebben op papier en digitaal een samenvatting van 

beleidsstukken gekregen. Verwijzingen naar websites. 

 

Vergadering 14 september 2021 

 

De CL heeft een nieuwe managementassistent Nicky van Spronsen en deze stelt zich kort voor: 

Nicky is een geboren en getogen Haagse, wonend in de Notenbuurt, per 1 september 2021 

aangesteld als vervangster voor Odko Vrolijk. 
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Hadoks 

Sandra Harthoorn is werkzaam bij Hadoks (Haagse dokters) als 

verpleegkundig specialist ouderenzorg. In Loosduinen zijn er ongeveer 

10/15 huisartsen bij Hadoks aangesloten.  Het doel van de komst van Sandra 

is om te kijken hoe instanties elkaar beter kunnen vinden maar ook om 

vroegtijdige problematiek te signaleren en daarop in te kunnen spelen door 

hulp in te kunnen schakelen voor met name ( kwetsbare) ouderen. Loosduinen is het meest 

vergrijsde gebied van Den Haag en er zijn op dit moment 67 instanties die zich bezig houden 

met opvang van o.a. verwarde personen en ouderen. Het doel is om de buurt weer zover te 

krijgen dat bewoners “ net als vroeger” elkaar weer gaan helpen en dan ook signaleert wanneer 

iemand ander gedrag gaat vertonen zoals bv dementie. Er is en groep opgestart ” Beter thuis in 

Loosduinen” die vooral gericht is op de geriatrie. 

Hoe kunnen we Loosduiners fitter en vitaler krijgen en de wijkbewoners betrekken bij “ Beter 

thuis in Loosduinen” en sluit dat dan aan bij de behoefte die er ligt. Dit is een punt waarvan 

wordt overeenkomen dat dit vaker op de agenda moet komen te staan. Sandra geeft aan dat een 

filmpje wordt gelanceerd specifiek over dit onderwerp en via Nicky zal de link van dit filmpje 

worden gedeeld met het vriendelijke verzoek om dit te delen op de site van de wijkberaden. 

Sandra zal een overzicht geven van alle huisartsen in Loosduinen die aangesloten zijn bij 

Hadoks. 

Punten van aandacht zijn en blijven: 

- Te weinig sociale huurwoningen 

- Er wordt te weinig rekening gehouden met huisvesting huisartsen/zorgverleners en 

paramedici in nieuwbouwprojecten  Veel kwetsbare ouderen – 

- Te veel cliënten voor de huisartsenpraktijken. 

  

100 jarig bestaan van de CL 

Er is en grote behoefte aan vrijwilligers die willen meedenken/organiseren/helpen en het 

verzoek is dan ook om wanneer je het leuk vindt om aan te sluiten, je aan te melden bij Nicky: 

nicky.vanspronsen@denhaag.nl. De heer S. Brinkhorst heeft zich aangemeld. 

Ideeën voor 100 jaar CL die geopperd zijn: 

- Adbijkerk: Orgelconcerten 

- Symposium “ kracht van de toekomst” 

- Loosduinse Cryptomunt 

- Boek, 100 jaar CL 

- Schrijven van een nieuw lied. 

- Symposium/ conferentie   

- Commissie Loosduinen meer kracht geven: Livestream Hoplr: is nog volop in ontwikkeling. 
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Rondje wijkorganisaties: 

Nieuw Waldeck: 

Coffeeshop: Er zijn 1600 petities ondertekend tegen de komst van de coffeeshop. Er is weer 

ingesproken bij de Gemeente Raad tegen de komst van de coffeeshop die nog niet van de baan 

is op de oude Haagweg. Tevens zullen er flyers worden gedrukt die kunnen worden uitgedeeld 

om bewoners bewust te maken van de eventuele komst van de coffeeshop. 

25 september is er een snoei- en bloeidag 

Houtwijk: 

Het Dickens project is in volle gang. Er zijn al 53 kostuums klaar en er zijn nog 4 workshops 

die worden georganiseerd de komende tijd. Er is een tekort aan hoge heren hoeden dus mochten 

er nog mensen zijn die een hoed thuis hebben liggen dan zou Houtwijk daar zeer blij mee zijn. 

Haags lintje: Er zijn 3 vrijwilligers van de Kinderraad uit Houtwijk en 1 uit Loosduinen die 

voor hun inzet een Haags lintje hebben ontvangen. 

Kraayenstein: 

- Er is geen bewonersbijeenkomst georganiseerd. 

- De nieuwe app Hoplr is in werking in de wijk. 16% van de mensen van Kraayenstein en 

Vroondaal zit nu op de app, maar wordt niet actief gebruikt door de bewoners. Het Wijk-

beraad heeft dingen geschreven in de Hoplr en geen reactie terugontvangen van de mensen. 

Senioren collectief: 

Op dit moment is alles stilgezet. Het is moeilijk om mensen op afstand te begeleiden. 

Notenbuurt: 

- In de buurtkamer is de participatiekeuken weer geopend op de dinsdagavond. 

- Bureau Graswortel gaat de problemen in de buurt in kaart brengen en proberen de 

samenhang in de buurt de bevorderen. 

- Tiny Houses: er zijn veel problemen met de bouw van de Tiny Houses. Afspraken door 

makelaar zijn niet nagekomen, Paula Weeda houdt zich hiermee bezig. 

Stadsdeelkantoor: 

- Den Haag Doet: Haagse pluim aanvragen voor een vrijwilliger die het verdiend om een 

pluim ( klein cadeautje) te ontvangen voor zijn/ haar vrijwilligerswerk. 

- Beleidskader bewonersorganisaties: Gesprek vanuit het stadsdeelkantoor, alleen door BWK 

zijn er gesprekken gevoerd door een nieuw bestuurslid. De andere wijkorganisaties zijn nog 

niet uitgenodigd voor een gesprek 

 

Vergadering 19 oktober 2021 

 

Voor Welzijn. 

Mevr. de Jong en mevr. G Isleyem komen aan het woord: Op 1 april 

geeft de gemeente jaarlijks een richtlijnenbrief af waarin twee 

componenten staan vermeld: Wijkgericht werken en WMO. 

Wijkgericht werken valt onder stadsdeel Loosduinen en WMO-

component valt onder dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn. 
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In de richtlijnenbrief beschrijft het stadsdeel op welke vraagstukken en doelen zij van Vóór 

Welzijn een aanbod verwachten. 

Tevens stelt de gemeente data beschikbaar aan de welzijnsorganisaties, de sociale scan per wijk. 

De sociale scan is door JB Lorenz (expert bureau van o.a. sturings- en bekostigings-

vraagstukken) opgesteld. Vóór Welzijn richt zich op de kwetsbare wijken. Via bovenvermelde 

sociale scan wordt er jaarlijks bepaald welke wijken hiervoor in aanmerking komen. Het 

Wijkgericht werken omvat het jeugdwerk (kinder- en jongerenwerk) en samenlevingsopbouw 

(opbouwwerk). Vóór Welzijn richt zich op kinderen en jongeren die leven onder kwetsbare 

omstandigheden (leven in armoede, ouders met een kwetsbaarheid). Het opbouwwerk staat 

voor het versterken van de samenkracht en samenredzaamheid in de wijk, waarbij voortdurend 

verbindingen wordt gelegd om uiteindelijk de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord, 

duurzaam in de wijk te verbeteren. Vóór Welzijn werkt vanuit preventie: “Wat kunnen we 

preventief doen om problemen te voorkomen of er voor te zorgen dat ze niet verergeren”. Voor 

Welzijn kan indien wenselijk de wijkberaden ondersteunen bij het opzetten van activiteiten bijv. 

dialoogtafel. Vóór Welzijn werkt vraaggericht. Dit betekent dat we aansluiten bij de vraag van 

de inwoner, ketenpartner, wijkberaden, opdrachtgever. Duidelijke communicatie zal daarin 

bijdragen om de vraag helder te krijgen en Vóór Welzijn de gevraagde ondersteuning kan bieden. 

De richtlijnenbrief wordt niet gedeeld met andere organisaties. 

De nieuwe Haagse welzijnsvisie is gereed. Deze wordt binnenkort in de gemeenteraad 

besproken. 

Vragen vanuit WB aan Voor Welzijn: 

Hoe lang wordt er op deze manier gewerkt? 

Voor Welzijn is al tientallen jaren actief in Loosduinen. Er wordt gewerkt via de 8 bakens 

welzijn nieuwe stijl. 

Is het een succesvol project? 

Het kinder- en jongerenwerk heeft tot doel kwetsbare kinderen aandacht te geven, hen te 

ondersteunen in hun groei naar volwassenheid en hen een veilige emotionele omgeving bieden. 

Dit gebeurt op vele manieren, bijv. participatie activiteiten (crownies), huiswerkbegeleiding, 

talentontwikkeling. Binnen het opbouwwerk bijv. het ondersteunen van de buurttafel, 

herinrichting. 

Voor hoeveel kinderen kan je het verschil maken? 

In de subsidieaanvraag geven we aan hoeveel kinderen en jongeren we denken te bereiken. 44% 

van het budget gaat wel naar zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders. 

Dhr. den Exter (Kraayenstein) mist zichtbaarheid van Vóór Welzijn in Kraayenstein. 

Voor Welzijn is niet werkzaam in deze wijk, zal geen actie ondernemen om iets te organiseren, 

maar kan wel ondersteuning bieden. Dhr. den Exter en Vóór Welzijn zullen met elkaar in contact 

treden om de zorgvraag vanuit Kraayenstein in kaart te brengen. 

Hoe vergroot je het (krappe) budget, waar ligt het meetpunt? Hoe kunnen er meer gelden 

worden gegenereerd? 

Advies: Nota goed lezen en daarop vragen opstellen die wellicht opnieuw in een ander overleg 

kunnen worden beantwoord. 
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Hoe kunnen de wijkorganisaties iets betekenen voor Haags Ontmoeten? 

Signalering van eventuele vereenzaming aan Vóór Welzijn moet gebeuren door huisarts/WMO-

teams/ wijkverpleegkundigen/ ouderenconsulenten Vraag is wel aan welke eisen moet een 

locatie voldoen. Mevr. Dornseiffer (Haags Ontmoeten) zorgt ervoor dat alle locaties aan alle 

gestelde kwaliteitseisen voldoet. 

Ondersteuning voor het opzetten van een dialoogtafel kan vanuit Vóór Welzijn geboden worden.  

 

Mevr. K. Dornseiffer, programmacoördinator van Vóór Welzijn neemt het woord. 

Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen 

kunnen lopen om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. Een laagdrempelige 

voorziening voor ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Er is geen 

indicatie voor nodig. Verwijzers zijn servicepunten, huisartsen, ouderenconsulenten, WMO-

teams etc. Op de locaties zijn vrijwilligers, op afstand ouderenconsulenten of, zoals op de 

pluslocaties, zorgprofessionals aanwezig om de activiteiten te organiseren of hierbij te 

ondersteunen. De locaties waar evenementen worden georganiseerd zijn: Dekkersduin (is in het 

najaar van 2021 opgestart), Wiekslag, Wijndalercentrum, Schroeder (kringloopwinkel 

Kerketuinenweg) en Tabitha.( op de website van Vóór Welzijn staan maar 4 locaties vermeld). 

Er zijn 2 verschillende vormen van zorglocaties: 

1. Basislocatie: deelnemers zijn vaak nog goed in staat om onderling iets te organiseren met 

behulp van een ouderenconsulent of vrijwilligers; 

2. Pluslocatie: locatie is in wijkcentrum of zorginstelling waarbij de activiteitenbegeleider is 

verbonden aan de zorginstellingen in Den Haag. 

 

N.a.v. wordt opgemerkt dat het wenselijk is om een advertentie te plaatsen in de Posthoorn met 

daarin een oproep dat wanneer er bij een inwoner gesignaleerd wordt dat er sprake is van regie-

verlies/vereenzaming/geestelijke problematiek, met welke organisatie er contact op kan worden 

genomen: Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij 

binnen kunnen lopen om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. Een 

laagdrempelige voorziening voor ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 

Er is geen indicatie voor nodig. Verwijzers zijn servicepunten, huisartsen, ouderenconsulenten, 

WMO-teams etc. Op de locaties zijn vrijwilligers, op afstand ouderenconsulenten of, zoals op 

de pluslocaties, zorgprofessionals aanwezig om de activiteiten te organiseren of hierbij te 

ondersteunen. 

 

Mededelingen vanuit Commissie Loosduinen: 

- De nieuwe politiechef is mevr. Irma Grootscholten. Zij zal met ieder wijkberaad persoonlijk 

kennis komen maken.  Mevr. Grootscholten zal per 1 januari haar taken gaan oppakken. 

- Loosduinen gaat los: van 3 t/m 7 november. Onduidelijk of dit door kan gaan. 

- De Vrijwilligersmarkt :vindt plaats op zaterdag 13 november   
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Rondje wijkorganisaties: 

Nieuw Waldeck: 

- Subsidie ontvangen voor verduurzaming in de vorm van zonnepanelen, iedere bewoner kan 

zich hiervoor opgeven. 

- Henk van der Valk heeft zijn lidmaatschap opgezegd en stopt definitief in 2022 

- Welkom pakket nieuwe bewoner? Dit dient de wijk zelf te organiseren. 

- Penningmeester heeft ook opgezegd en stopt definitief in 2022 

Houtwijk: 

- Dank voor de hoge hoed die dhr. S. Brinkhorst aan het Dickens festival heeft gedoneerd. 

De organisatie was er zeer blij mee. 

- 20 oktober is de algemene ledenvergadering. 

- Megan de Liefde, nieuwe politieagente, is op bezoek geweest om zichzelf voor te stellen. 

- Voor het 40 jarig bestaan van het wijkberaad zijn nog geen concrete plannen 

Kraayenstein: 

Hr den Exter heeft het plan bedacht om een knikkerbaan te maken zodat bewoners elkaar 

kunnen ontmoeten in samenwerken. Hij zoekt een locatie om gereedschap/ hout/ etc. op te 

kunnen slaan. Er worden ideeën aangedragen. Hr den Exter zal de locaties gaan benaderen. 

Senioren collectief: 

- 30 oktober 2021was er een ledenwerfactie onder de leden. Minimale leeftijd is 55 jaar om 

lid te mogen worden. 

- Dinsdagmiddag inloopmiddag van Haags Ontmoeten ( Escamp) Marterrade 

Notenbuurt: 

- In de buurtkamer is de participatiekeuken weer geopend op de dinsdagavond. De bedoeling 

is dat er maaltijden zullen worden gaan bezorgd om ook andere bewoners te kunnen 

bereiken die het wellicht lastig vinden om naar de buurtkamer toe te komen. 

- Autodelen: dit wordt zeer gepromoot ook in Harvest. Dominique van Lankeren organiseert 

dit in Houtwijk, bij interesse kan er met Dominique contact op worden genomen. 

- Veel klachten over slechte stoepen in Notenbuurt. Nicky zal schouw inplannen. 

Kom Loosduinen: 

- 28 oktober is er een bijeenkomst in Musee Scheveningen: Peenbuikers en Scheveningers 

ontmoeten elkaar en zullen verhalen delen. 

- Het boek Haags Verhaal is uitgebracht. Dhr. Thierry Reikelt is voor dit boek geïnterviewd. 

Koningin Maxima zal het eerste boek uitgereikt krijgen. 

- Dhr. S. Develing zal op woensdag in de bibliotheek aanwezig zijn. Dan kunnen kinderen 

uit Loosduinen kennis maken met een echte “peenbuiker”. 

- Er zullen films worden getoond op 4 en 6 november. Meer informatie kan je vinden op de 

Kom Loosduinen website. 

- 8 november 2021 vindt er een bewonersoverleg plaats. 
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Samenstelling 

 

Onafhankelijk opererend voorzitter   mw. M. Griffioen - van den Hoek 

Wijkberaad Kraayenstein   lid: dhr. M. den Exter 

Wijkberaad Nieuw-Waldeck   lid: dhr. R. Sikking 

Wijkberaad Kom Loosduinen   lid: dhr. S. Develing 

  plv. lid: dhr. L. van den Dobbelsteen 

Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin   lid: dhr. S. Brinkhorst 

Wijkberaad Notenbuurt   lid: dhr. P. Weeda 

Wijkberaad Houtwijk   lid: mw. F. Beeloo - Planken 

  plv. lid: mw. mw. Y. Hartman 

Seniorencollectief   lid: dhr. L. Esser 

Dienst Publiekszaken/stadsdeelkantoor     mw. M. el Adlouni 

 

Vaste gasten bij vergaderingen: 

mw. A. Frey (CDA) 

dhr. A.  Hystek (Groen Links) 
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Financiën 

2019 2020 2021 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

Vacatiegelden 15.000 9683 15.000 8.533 15.000 9.017 

Secretariaat 35.000 19872 35.000 31.567 35.000 44.079 

Vergaderingen 

Projectgroepen 
450 288 450 250 450 48 

Vergaderingen 

CL 
1.000 1118 1.000 723 7.000 622 

Notuleren 2.000 4950 2.000 499 2.000 0 

Dagelijks Bestuur 1.500 1178 1.500 1.386 1.500 1.237 

Drukkosten/Porti 150 531 150 212 150 36 

Bankkosten 150 127 150 149 150 129 

Algemeen 300 108 300 0 50 0 

Representatie 500 466 500 444 500 2.206 

Kerst / 

Jaarwisseling 
500 0 500 375 500 908 

Website 150 721 150 928 400 531 

Projecten 1.039 0 1.039 1.000 1.039 5.314 

Totaal 57.739 39.042 57.739 46.067 63.739 64.126 

 

Toelichting 

1. De kosten voor het secretariaat zijn hoger dan begroot door een overlapping van de 

managementassistentes. 

2. Door de coronamaatregelen is er in 2021 weinig fysiek vergaderd door de CL en de 

projectgroepen. Hierdoor zijn met name de vergaderkosten en de vacatiegelden lager. 

3. Vacatiegelden zijn presentiegelden en worden, op grond van een gemeentelijke regeling, 

toegekend aan leden van de Commissie Loosduinen en leden van het Dagelijks Bestuur. 

Plaatsvervangende leden zijn hiervan uitgesloten indien de vaste leden aanwezig zijn. 

4. Onder Kerst/jaarwisseling vallen de kosten voor de CL-wensen in de Posthoorn. 

5. Onder Representatie vallen o.a. de relatiegeschenken voor de “Conferentie Loosduinen”. 

6. Onder Projecten zijn o.a. geboekt de revisierapportages van “De toekomst van Loosduinen”. 
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Revisie manifest “De toekomst van Loosduinen 2021”. 

 

Inleiding 

Dit manifest is het voortborduren op ons eerste Manifest 

opgesteld in de zomer van 2017. 

In overleg met de wijkberaden hebben we gekeken wat er 

van de genoemde onderwerpen gerealiseerd is c.q. wat niet 

meer relevant is of aangescherpt moet worden. 

Tevens hebben we nieuwe items toegevoegd. 

 

Met deze revisie maakt de CL voor de komende jaren inzichtelijk waar zij aandacht voor zal 

vragen en gevraagd en ongevraagd zwaarwegend advies zal geven aan B&W en de gemeente-

raad. De CL zal zich met haar achterban inzetten om op deze manier een duurzame toekomst 

voor Loosduinen te agenderen. 

 

Thema 1: Openbare Ruimte, Bouwen voor verbetering. 

1. Houd 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 Loos-

duinse Hoofdplein deze functie nog niet vervult. 

3. Los het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op, zodat er weer volop ruimte ont-

staat 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. Een deel van Kraayenstein 

wordt aangepakt, maar ook in Houtwijk, Nieuw Waldeck en de Notenbuurt moet flink wat 

gebeuren. 

4. Verbeter de bereikbaarheid van Loosduinen 

Het OV moet hierop worden afgestemd. Ook wil de CL zich hard maken voor het bevorde-

ren van (veilige) wandel- en fietspaden. 

5. Verbeter de communicatie tussen bewoners, hun initiatieven en het stadhuis 

Het duurt soms wel heel lang voordat bewoners een antwoord krijgen op hun wensen of 

ideeën voor de openbare ruimte. Het verkrijgen van informatie moet sneller en is belangrijk. 

6. Maak Loosduinen toegankelijker voor de minder validen 

Voorzieningen ter verbetering van de toegankelijkheid, moeten altijd worden opgenomen 

bij de aanpak van de openbare ruimte. 
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Thema 2: Ouder worden. 

1. Faciliteer groepswonen in de breedste zin 

Maak groepswonen mogelijk voor verschillende leeftijden, het liefst in betaalbare wonin-

gen. 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 stads-

deel. Er zijn in het stadsdeel meerdere voorbeelden bekend van dit groepswonen. 

2. Blijf initiatieven, 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 levens-

loopbestendigheid 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 seni-

orvriendelijk en up-to-date overzicht van alles wat er in Loosduinen is te doen en regelen 

voor ouderen is daarom onontbeerlijk. 

5. Verbeter de mobiliteitsopties voor ouderen 

In Loosduinen een bereikbaar OV houden en voldoende bus- of tramvervoer in de buurt. 

6. Investeer in het verbeteren van de veiligheid voor ouderen 

Ouderen kunnen beter worden ondersteund in situaties, die voor hen onveilig aanvoelen o.a. 

in het verkeer.  

 

Thema 3: 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. De bevolkingssamenstelling van Loosduinen is echter aan het veranderen. Er ko-

men steeds meer jongeren bij die wellicht andere wensen hebben aan hun leefomgeving. 

2. Betrek jongeren zoveel mogelijk bij het stadsdeel 

Geef jongeren een stem in het stadsdeel. Er is in 3 wijken een jeugdraad geïnstalleerd. De 

wijkberaden staan open voor de input van jongeren.  

3. Vergroot mediawijsheid bij jongeren en ouders 

De toename van het gebruik van sociale 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 activi-

teiten, hulp en advies.  
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Thema 4: Veiligheid. 

1. Wij willen meer ogen en oren in de wijken! 

Faciliteer en stimuleer bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid, zoals Buurt In-

terventie Teams, WhatsApp groepen en social media toepassingen. Op deze manier zorgen 

wij samen met de politie voor een sociaal veilig Loosduinen. 

2. Aandacht voor voorlichting en preventie 

In ons stadsdeel woont een grote groep bewoners die kwetsbaar is voor bijvoorbeeld bab-

beltrucs. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat bewoners weerbaar zijn om met dit 

soort criminaliteit om te gaan. Meer activiteiten, in samenwerking met andere partijen, ont-

wikkelen om ouderen en kwetsbare bewoners goed te informeren. 

3. Vergroot de verkeersveiligheid 

Investeer in een betere en veiligere weginrichting waarmee bijvoorbeeld het “wild parke-

ren” wordt tegengegaan. Denk hierbij ook aan veilige zones en verlichting. 

4. Sociale Veiligheid 

Onderhoud het groen/verlichting/wegen (oversteekplaatsen- verkeersborden), waardoor 

men zich veiliger gaat voelen. Maak verkeersborden beter zichtbaar. 

5. Zorg voor goede bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan nieuwbouwprojecten 

Bij bijv. de werkzaamheden op Kijkduin is het belangrijk te zorgen voor een heldere beweg-

wijzering voor alle gebruikers: fietsers, overstekende kinderen, ouderen met rollators etc..  

6. 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.  

 

Thema: 5: Cultuur& recreatie: de parels van Loosduinen 

1. Houd cultuur in Loosduinen laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen 

Stimuleer de realisatie van diversiteit in het cultureel aanbod in Loosduinen: Van een festi-

val 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 erf-

goed. Zorg ervoor dat dit de aandacht die het verdient! 

4. Stimuleer samenwerking en verbinding tussen verschillende initiatieven 

In het culturele landschap kan versnippering optreden, waarmee niet altijd het optimale re-

sultaat wordt bereikt.  

5. Wij willen een Cultuurhuis! 

Op dit moment worden de mogelijkheden verkend voor een Cultuurhuis op Kijkduin. Hier-

mee zou Kijkduin naast een vernieuwde economische en woonimpuls ook cultureel op-

nieuw op de kaart kunnen worden gezet. 
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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, winke-

liersverenigingen en andere stakeholders om samen de sociale cohesie te vergroten. 

2. Wij willen elkaar meer ontmoeten in de wijken 

In sommige wijken, zoals bijv. 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, ver-

schillende kwetsbare doelgroepen en mensen met heel verschillende leefstijlen. Graag zor-

gen wij ervoor dat al deze bewoners 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 voor 

realisatie van dit project. Maak de aanvraag voor subsidie voor het opknappen van de eigen 

buurt ook makkelijker. Er zijn meerdere manieren en ideeën om vrijwillige inzet in het 

stadsdeel te stimuleren: o.a. het opzetten van een vacaturebank. 
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Conferentie Toekomst van Loosduinen 

 

Loosduinen is een stadsdeel van Den Haag en een voormalig ‘Westlands’ tuindersdorp, dat in 

1923 in de stad Den Haag is opgegaan. De naam Loosduinen komt van de benaming 'loze dui-

nen'. Het oorspronkelijke dorpje lag in een duingebied, dat door natuurlijke landaanwas land-

inwaarts kwam te liggen. Deze duinen speelden zodoende geen rol meer als zeewering en waren 

dus 'loos'. 

De bijnaam van de vroegere bewoners was "Peenbuiker", omdat er in dit 

tuinbouwgebied veel peen werd verbouwd. Het verhaal gaat dat, doordat 

er zoveel peen werd verbouwd, de tuinders hun peen in de slootjes 

schoonmaakten om mooiere peen te hebben dan de concurrentie en dus 

meer te kunnen verkopen voor een betere prijs. Om de peen te kunnen 

wassen, lagen de tuinders op hun buik naast de slootjes. Vandaar de naam 

‘Peenbuiker’. 

Rond 1900 naderde de bebouwing van Den Haag de gemeentegrens en 

dit leidde tot annexatie van het tuindersdorp. 

De zelfstandigheid van de gemeente Loosduinen duurde tot 1923, waarna het bij de gemeente 

Den Haag werd gevoegd, onder de voorwaarde dat er o.a. een rioleringsstelsel werd aangelegd. 

De bebouwing rond de kern van Loosduinen werd nog niet aangetast. Een nieuwe woonwijk 

verscheen tussen 1926 en 1929 in de hoek, welke begrensd wordt door Ockenburghstraat, de 

Symfoniestraat, de Pisuissestraat en de Nocturnestraat. In dezelfde periode werd ten noordoos-

ten van de kern de Burgemeesterswijk gebouwd, welke begrensd wordt door de Burgemeester 

Hovylaan en de Oude Haagweg. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw verscheen een uit-

gestrekte woonwijk en bedrijventerrein Houtwijk en Kerketuinen. Van het oude centrum van 

Loosduinen is door nieuwbouw en verwaarlozing weinig bewaard gebleven. In de jaren vijftig 

van de twintigste eeuw is een groot deel van het centrum gesloopt en gereconstrueerd op ver-

zoek van de Loosduinse middenstand om de concurrentie aan te kunnen met de nieuwe winkel-

centra, zoals aan de Leyweg. Alleen langs de Loosduinse Hoofdstraat, de Burgemeester Ho-

vylaan en de Willem III-straat staan nog gebouwen uit de negentiende en vroeg twintigste 

eeuw.1 

Het oude dorp Loosduinen is door allerlei grote stedelijke vernieuwingen alleen op onderdelen 

nog herkenbaar. Met de verwaarlozing van de oude dorpskern verdwijnt het dorpse leven ook 

voor een belangrijk deel. De nieuwe bebouwing, zoals het winkelcentrum Loosduinen, is groot-

schalig en rationeel georganiseerd, waardoor onder meer het directe contact tussen de woning 

en de straat verdwijnt.  

  

                                                 
1 Wikipedia. 
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Om dit proces te stoppen worden nieuwe ontwikkelingen idealiter geënt op een Loosduinse, 

dorpse benadering met zijn eigen schaal en structuur. De verdere verdichting wordt idealiter 

gerealiseerd zonder het dorpse/klein-stedelijke aspect uit het oog te verliezen.2 

Loosduinen heeft een oppervlakte van 13 km², 24.555 huizen en 49.640 inwoners (2020). Het 

stadsdeel Loosduinen bestaat statistisch voor het Centraal Bureau voor de Statistiek uit vijf 

wijken: Bohemen en Meer en Bos, Kijkduin en Ockenburgh, Kraayenstein en Vroondaal3, 

Loosduinen en Waldeck. In het Haagse beleid wordt de statistische wijk Loosduinen (wijk 17) 

verdeeld in de twee wijken: Kom Loosduinen en Houtwijk (inCL. ZKD).  

 

Doel notitie 

Het Stadsdeel Loosduinen staat voor belangrijke uitdagingen om aantrekkelijk te blijven, de 

sociale cohesie te behouden en om de leefbaarheid op hoog peil te houden. De bevolking verg-

rijst, de stille armoede neemt toe, de instroom van nieuwe inwoners met een immigrantenach-

tergrond en met een GGZ-achtergrond maakt de sociale samenhang met de oude Peenbuikers 

steeds minder vanzelfsprekend. Er is op diverse plekken sprake van achterstallig onderhoud in 

de publieke ruimte en de verdichting dreigt de kwaliteit van de leefomgeving aan te tasten.  

Er is derhalve alle reden om de handen ineen te slaan bij het wel en wee van het stadsdeel 

Loosduinen door betrokken partijen (stadsdeel, gemeente, Commissie Loosduinen, VoorWel-

zijn, politie, woningcorporaties, bewonersorganisaties). Tijdens een gezamenlijke conferentie, 

welke in juni 2021 wordt gehouden, worden wenselijke en mogelijke gezamenlijke acties be-

sproken. In voorbereiding op deze conferentie hebben we een aantal gasten uitgenodigd. Per 

thematafel hebben we een aantal stellingen en leggen deze voor aan onze gasten werkzaam of 

verbonden aan dit thema. 

Met de opbrengst van de thematafels en conferentie zal een definitieve vastlegging geschieden 

van ‘Loosduinen pakt haar toekomst’. Mogelijk kan dit document in de vorm van een kernach-

tige brochure worden samengevat en verspreid. 

 

De thema’s zijn met enkele stellingen: 

Wonen en participatie: 

 Weghalen praktisch gedoe. Ouderen (vaak alleenstaand) waarvoor de grote eengezinswo-

ning niet meer de beste woonvorm is, helpen om door te stromen naar een betere woning 

door het praktische gedoe dat hen belemmerd weg te nemen.  

 De volgende stap in de wooncarrière. Omdat het van belang is dat ouderen op tijd nadenken 

over hun volgende beter geschikte woning gaat Loosduinen bewezen instrumenten elders 

toepassen (leidraad gezinsgesprek, portiekgesprekken, lespakket).  

 Meer maatwerk en betere spreiding. In Loosduinen is er een concentratie van specifieke 

doelgroepen. Dat wordt door de Loosduiners niet altijd begrepen. Méér maatwerk bij de 

plaatsing van inwoners met een GGZ-achtergrond en een betere spreiding is wenselijk.  

                                                 
2 CL, Visie Loosduinse Vaart. Ruimtelijke visie voor wonen, nieuwbouw en inrichting, Den Haag, maart 2014.  
3 Tot 2019 heet wijk 16 bij het Centraal Bureau voor de Statistiek: Kraayenstein en de Uithof. Sinds 2019 heet deze wijk: Kraayenstein en Vroondaal.  
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 Hou elkaar op de hoogte. De diverse actoren actief in Loosduinen voelen zich soms verrast 

en overvallen door nieuwe ontwikkelingen. Het uitvoeringsoverleg van de professionals 

actief in de wijk (wijkagent, corporatie, welzijn, CL, stadsdeel, buurtkamer, ambulante 

teams, Achter de Voordeur, e.d.) wordt weer opgestart.  

 

Onderwijs en sport 

 De vele sportvoorzieningen zijn een kans voor Loosduinen. Er bestaat het risico dat bijv. 

sportvelden verdwijnen om plaats te maken voor woningen.  

 De Loosduinse parels met elkaar verbinden in een sportzoom. De sportvoorzieningen, de 

natuur, scholen en het groen van Loosduinen kunnen met elkaar verbonden worden door 

middel van bebording, wandel-, mountainbike-, fiets- en sportroutes. Van de zandmotor, 

het strand (kitesurfen, zeezeilen), Ockenburgh tot de Uithof.  

 Met eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen beter gebruik maken van de sportvoorzie-

ningen. In de coronacrisis is gebleken dat de druk op de openbare ruimte zeer groot is ge-

worden. Door de bestaande (gemeentelijke) sportvoorzieningen en gymzalen toegankelijk 

te maken voor groepen uit de wijk kunnen de voorzieningen beter gebruikt worden.  

 Actieve ouderen en nieuwe vrijwilligers aanboren. De sportverenigingen hebben door de 

coronacrisis vrijwilligers verloren. Loosduinen zal ‘Den Haag doet!’ en ‘Haagse Helpers’ 

meer onder de aandacht brengen om de aanwas van betrokken inwoners, actieve ouderen 

en vrijwilligers te vergroten. 

 

Kunst en cultuur 

 Herstart van kunst en cultuur in Loosduinen. Met een festivalestafette op meerdere plekken 

en pleinen in Loosduinen wordt de herstart ná de coronacrisis gevierd. Daarmee kunnen de 

nieuwe wijken (o.a. Vroondaal, Nieuw Kijkduin) ook verbonden worden met oud Loosdui-

nen. Dit bouwt voort op ‘Loosduinen gaat los’ en de goede samenwerking van alle kunst- 

en cultuurvoorzieningen en initiatieven in Loosduinen.  

 Samen naar buiten! De bestaande kunst en cultuurvoorzieningen (museum, Popradar, Oc-

kenburgh, etc.) moeten naar buiten. Op zoek naar bewoners en nieuwe verbindingen met de 

oude en nieuwe inwoners van Loosduinen (o.a. Vroondaal). De festivalestafette leent zich 

hiervoor, maar ook wandel- en fietsroutes langs de kunst in de buitenruimte en/of ateliers 

van kunstenaars. 

 Vergroot de toegankelijkheid voor ouderen van de kunst en cultuurvoorzieningen en – ini-

tiatieven. Zorg voor kunst- en cultuuruitingen in de nabijheid en in de eigen wijk en buurt. 

Dit kan bijvoorbeeld met avonden in de eigen omgeving, (Cultuuranker), de festivalestafette 

maar ook met muziek in de muziekstraten van Loosduinen. Beethoven in de Beethoven-

straat, de uitvoering door een amateurkoor van Carmen, et cetera. 

 Vergroot het multi-gebruik van bestaande voorzieningen en locaties. Er zijn diverse voor-

zieningen, gebouwen en locaties die veel beter en intensiever gebruikt kunnen worden. De 

zolder van Poprader, molen, molenaarswoning, trouwzaal in oude stadsdeelkantoor, etc. 
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Veiligheid en openbare ruimte 

 Parels rijgen en goed onderhouden. Loosduinen heeft veel groen maar weet daar onvol-

doende kwalitatief gebruik van te maken, omdat het beheersbudget van de openbare ruimte 

en het groen niet meegroeit met de problematiek en de toegenomen druk.  

 Versterkt Kijkduin als familiebadplaats. Zorg op tijd dat Kijkduin geen nieuw Schevenin-

gen wordt. Benut de kans om het aan de voorkant goed te regelen. Faciliteer dan de bezoe-

kers en gezinnen elders de auto achterlaten.  

 

Seniorvriendelijk stadsdeel  

 Meer locaties van Haags Ontmoeten in Loosduinen. In de coronacrisis is voor diverse in-

woners van Loosduinen de eenzaamheid groter geworden. Een antwoord kan zijn om in 

Loosduinen meer plekken te creëren voor Haags Ontmoeten (nu twee) en/of om meer co-

operatiewoningen in te richten als ontmoetingsruimte (zoals in de Notenbuurt).  

 Pop-up tenten in de diverse wijken en buurten van Loosduinen. Om de behoeften van de 

oudere Loosduiners te inventariseren kunnen alle organisaties en initiatieven hun activitei-

ten onder de aandacht brengen in een festival ‘Pak uw eigen toekomst!4 (verhuismakelaar, 

struikelmeldpunt, demonstratie seniorvriendelijke woning, filmpjes over voorzieningen en 

mogelijkheden, et cetera). Jonge ouderen kunnen met virtual reality, deep fake en een 

GERT-pak (GERonTologic simulator) beleven hoe het is om oud te worden en daarmee 

kan bewustzijn gecreëerd worden.   

 

                                                 
4 Niet als senior en hulpbehoeftig positioneren en profileren. 
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Het Koffieuurtje, 

 

Het Koffieuurtje, waarbij bewoners van Loosduinen 

met hun vragen, klachten en ideeën langs kunnen 

komen, heeft door de corona-maatregelen, een 

tijd fysiek niet meer plaats gevonden.   

Langskomen in de bibliotheek kon niet meer en 

de bewoners gebruikten andere communicatie-

middelen om in gesprek te blijven met de Loos-

duinse teamchef van politie, de stadsdeeldirecteur 

en de voorzitter van de Commissie Loosduinen. 

 

Mensen vanuit alle wijken van Loosduinen bleven bellen of mailen om ‘een praatje’ te ma-

ken, te vertellen wat hen bezighoudt of om aandacht te vragen voor een bepaalde zaak, die 

zich afspeelt in hun straat of buurtje. Erg variërend; bewoners die zich ergens zorgen over ma-

ken, die voor de straat opkomen of zelfs voor de buurt. Zaken, die met het woongenot te ma-

ken hebben, met onderhoud en de daaruit voortvloeiende problemen of vragen waarom er 

geen antwoord komt op hun reacties, brieven of telefoontjes. 

Op voorhand kunnen we niet alles oplossen of direct reageren, maar wel luisteren en advies 

geven. Soms is dit een doorverwijzing naar elkaar of naar andere organisaties, die mogelijk 

kunnen helpen. 

 

Heel veel is klein leed, maar er zijn ook ideetjes om het woongenot te vergroten. Geen grote 

ingrepen of geldverslindende projecten; daarvoor moet je op het stadhuis zijn, toch? 

Veel heeft ook te maken met onbegrip; niet weten wat er speelt of geen antwoord krijgen op 

brieven of telefoontjes. De mensen, die we gesproken hebben, hebben zeker begrip voor reac-

tietijd, drukte, stapels dossiers op bureaus en wat er meer speelt, maar niets meer horen, dat is 

dus vervelend en eigenlijk erg onbeleefd. 

 

We proberen hierin een klein beetje verandering te brengen. Noteren gegevens en de reden 

van het bezoek; beloven doen we niets, maar we komen er wel op terug. 

 

Elke woensdag een nieuw koffie-uurtje; wees welkom en laat van u horen!

 



 


