
COMMISSIE LOOSDUINEN 

JAARVERSLAG 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Loosduinse Vaart 

Politiek Debat 



Werkgebieden bewonersorganisaties Loosduinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraayenstein 

Kom Loosduinen 

Houtwijk 

Bohemen, Waldeck 

en Kijkduin 
Nieuw Waldeck 

Notenbuurt 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Wijkberaad 

  Nieuw Waldeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag is een uitgave van de 

Commissie Loosduinen 
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Tel. : (070) 353 79 45 
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E-mail : commissieloosduinen@denhaag.nl 



Loosduinen rond 1930 

Op de voorgrond ligt de Ockenburghstraat. Het onbebouwde deel daarboven is het Cantateplein. 

De daarop volgende straat is de Pisuissestraat. 
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Inleiding 

 

2014, niet alleen het jaar waarin we met veel plezier terugkeken op ons 90 jarige bestaan en 

de festiviteiten, die georganiseerd zijn rond dit feest, geeft tevens voor de Commissie aan dat 

de nodige projecten in hun eindfase terecht zijn gekomen. Daarnaast liet 2014 wederom zien 

dat in financieel opzicht, maar ook op personeel gebied het nodige gebeurd is.  

 

Voor wat betreft de personele bezetting van de Commissie Loosduinen betekende dit dat de 

termijn van de voorzitter erop zat. De voorzitter heeft aangegeven, dat hij herkiesbaar is voor 

een nieuwe termijn van 4 jaar en met de steun van alle vertegenwoordigers is hij opnieuw 

benoemd door B&W. Daarnaast hebben de afzonderlijke wijken ook nieuwe mensen 

aangemeld voor de twee projectgroepen en voor de Commissie Loosduinen. De installatie van 

de zittende en de nieuwe leden is dit jaar door de burgemeester voor zijn rekening genomen. 

 

Voor de tweede keer zijn wij gekort op onze begroting. Dit is nog steeds een uitvloeisel van 

de economische crisis en dit betekende dat de Commissie bepaalde zaken minder effectief 

heeft kunnen aanpakken. Een ander gevolg van deze bezuiniging was, dat we wederom voor 

de nodige zaken de steun van het Stadsdeelkantoor moesten vragen en gelukkig niet 

tevergeefs. Daarnaast heeft het nieuwe college van B&W en de verantwoordelijk wethouder 

medegedeeld, dat de opgelegde bezuinigen aan de wijken niet verder zou worden doorgevoerd 

en dat is een goed teken. 

“Vertrouwen op Haagse kracht” is het thema van deze coalitie en dit moet de wijken, haar 

besturen en alle vrijwilligers ten goede komen. Burgerinitiatieven worden positief bekeken! 

 

Deze vorm van burgerparticipatie heeft de Commissie Loosduinen doen besluiten om haar 

Visie op de Loosduinse Vaart opnieuw te bekijken en daar waar nodig aan te passen. Deze 

studie leidde er toe, dat medio 2014 de “revisie van de Loosduinse Vaart” op tafel lag.  

Informeel is deze revisie besproken met de nodige wethouders en ambtenaren en de bedoeling 

is om deze visie officieel aan te bieden aan de verantwoordelijke wethouder.  

Er wordt nog nagedacht over het tijdstip en op welke manier. 

 

Dit jaar hebben we ons Huishoudelijk Reglement en de Statuten aangepast. De besprekingen 

hiervoor hebben we in een aparte themavergadering gevoerd en dit heeft geleid tot de nodige 

aanpassingen. Bepaalde artikelen zijn geschrapt, omdat ze dateren van jaren terug en andere 

artikelen hebben we enigszins (taalkundig) vereenvoudigd.  

Daarnaast hebben we tijdens deze themabijeenkomst ook gesproken over de communicatie en 

hoe nog beter je wijkbewoners, je achterban, te kunnen bereiken. Hiervoor hebben we samen 

met het stadsdeelkantoor een plan opgesteld.  
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Dit plan heeft te maken met het inrichten van een ‘participatie-communicatie platform’, 

waarbij de afzonderlijke wijken en ook de Commissie Loosduinen een platform kunnen 

inrichten, zodat bewoners hierop kunnen inloggen en hun eigen stellingen/ vragen of ideeën 

kunnen posten. 

 

De betreffende bewoner blijft eigenaar van de stelling, maar dit kan wel een discussie 

uitlokken en mogelijk leiden tot een voorstel, dat door het wijkberaad of het stadsdeelkantoor 

verder ontwikkeld wordt. 

Dit is een manier van communiceren naast alle middelen, die al door de wijken en de 

Commissie worden ingezet. 

 

Een ander idee, dat door de voorzitter in zijn Nieuwjaarsrede genoemd werd, is het opzetten 

van een 4 jaar cyclus, gebaseerd op de visie van de Commissie.  Deze cyclus vertaalt zich per 

jaar in een jaarplan en een jaarverslag met bijgevoegd de financiële onderlegger. 

Tevens heeft de voorzitter voorgesteld om, ondanks de opgelegde bezuinigingen, te kijken of 

er geen betere vergaderruimte is voor de Commissie Loosduinen.  

Een nostalgische idee werd geopperd en dit betekent een terugkeren naar de trouwzaal in 

Loosduinen. Met behulp van de nodige mensen is het gelukt om de laatste vergadering van de 

Commissie in 2014, tevens de benoemingsvergadering, te houden in de trouwzaal. Het smaakt 

naar meer en daar gaan we aan werken! 

 

Andere zaken welke zich afspeelden in 2014, zullen bij de jaarverslagen van ROV en WB 

worden behandeld, maar in het kort heeft de Commissie zich o.a. bezig gehouden met: 

- De revisie van de Loosduinse Vaart 

- De tender van de drie objecten binnen Ockenburgh 

- Aanpak van het landgoed Ockenburgh 

- Het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh 

- Communicatie in haar breedste vorm. 

- De WMO en haar gevolgen. 

 

Het dagelijkse bestuur 

Het dagelijkse bestuur is verder gegaan met het uitnodigen van gasten. Door het opmaken van 

een gastenlijst kunnen de afzonderlijke wijken ook bepalen of ze willen aansluiten bij deze 

gesprekken. Het is nog steeds de bedoeling, dat we naast de nieuwe raadsleden, die kennis 

maken met de Commissie Loosduinen, zoveel mogelijk mensen uitnodigen vanuit de diverse 

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

veranderingen. Dit uitnodigen van gasten wordt voortgezet in 2015. 

 

P. Wijsman, voorzitter 
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De samenstelling van het DB in 2014 was: 

Pjer Wijsman   :voorzitter CL 

Ineke Weijs   : secretaris CL en portefeuillehouder ROV 

Wouter van Elst  : adviseur CL en onafhankelijk opererend voorzitter ROV 

Hans van Gelderen  : adviseur CL; penningmeester CL en  

          onafhankelijk opererend voorzitter WB 

Herman v.d Muijsenberg : algemeen lid CL en portefeuillehouder WB 

 

Overleggen van het Dagelijkse Bestuur met Externen in 2014 

23 jan.  
Dhr. M. Molenkamp (DPZ) Toelichting agenda WB 

Dhr. J. den Dulk en dhr. J. Deenen (Parnassia) Uitplaatsingsbeleid in reguliere sector 

04 feb. Dhr. J. van Nieuwkoop (Parnassia) Diversen 

01 april Dhr. J. van Nieukerken  Tussenevaluatie Visie Loosduinse Vaart 

08 april Stadsdeeldirecteur dhr. H Benthem 
*Communicatie Wijkber. *Stadsdeelkantoor 

*s.v.z. Visie Loosd. Vaart *winkelcentrum 

22 april Mevr. E. Burgering (Straat Consulaat) Info over werkzaamheden Straat Consulaat  

06 mei 
Mevr. L. Buwalda (medewerker beheer 

Stadsdeelkantoor Loosduinen 
Kennismaking 

20 mei 

Mevr. C. Glaudemans (Gemeentearchief Den 

Haag), mevr. S. van Ockenburg en dhr. B. 

Poelsma (straatnaamgeving, gem. Den Haag) 

Naamgeving openbare ruimte  

Dhr. R. Meesters en dhr. De Boer Oude Haagweg 

Dhr. G. Giele (DSO, manager Loosduinen) Kennismaking  

27 mei Dhr. P. Grinwis (Raadslid ChristenUnie/SGP Kennismaking 

10 juni 
Dhr. E. Andeweg, dhr. C. Smits en mw. P. 

Brekelmans, Ockenburgh plan B. 
Ockenburgh 

17 juni Mw. I. Mulder Kennismaking en van Zee tot Zweth 

15 juli Dhr. De Pagter Presentatie ontwerpen Oude Haagweg 42-46 

03 sept. Wethouder mw. I. van Engelshoven 
Toekomst CL en de bemoeienissen van de 

dienst OCW versus de leegstand van scholen 

16 sept. 

Dhr. Vlijter Participatieplatform 

De heren Van Schijndel (Arcadis), 

Tokkie en Honning (gemeente) 

Tender van Ockenburgh en de 

vervolgprocedure 

23 sept. 
Mevr. S. van Ockenburg en dhr. J. Starmans Naamswijziging wijk en buurt Kraayenstein 

Wethouder dhr. R. Baldewsingh Financiën CL 

30 sept. De heren Tokkie en Smeele Landgoed Ockenburgh 

07 okt. 
Mevr. L. Buwalda Toelichting Groenvisie 

Dhr. Worsdorfer, fractievoorzitter VVD Kennismaking 

28 okt. De heren Tokkie, Smeele en Schuurkamp Landgoed Ockenburgh 

04 nov. Dhr. F. Appeldooren,weg SDK Kennismaking 

02 dec. 16.00 u. Wethouder T. de Bruijn Kennismaking 

16 dec. 11.00 u. Dhr. R. van Asten (D66) Kennismaking 
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Verslag van de vergaderingen van de Commissie Loosduinen 

 

11 februari 2014 

Stadsdeelwethouder dhr. K. Klein 

De heer Klein is uitgenodigd als stadsdeelwethouder Loosduinen. Door de voorzitter zijn 2 

vragen voorgelegd aan de heer Klein.  

1. Je maakt als stadsdeelwethouder een periode van 4 jaar vol. Hoe heb je de samenwerking 

beleefd met de Commissie Loosduinen? 

2. Wat zie je politiek gezien de Commissie Loosduinen na 19 maart 2014 behandelen; wat 

zou een weg kunnen zijn voor de Commissie Loosduinen om in te slaan? 

De afgelopen jaren in Loosduinen als stadsdeelwethouder is iets wat je goed moet doen, je 

moet de Commissie Loosduinen behouden. Stadsdeelwethouder zijn is een serieuze functie. 

Je bent het 1
ste

 aanspreekpunt voor de burgers. Ik ben erg tevreden en de ‘Klein gesprekken’ 

zijn een succes. Loosduinen is een stadsdeel met veel sociale samenhang. Dingen in 

gezamenlijkheid doen is een mooi gegeven; samenwerking met de bewoners. 

De rol naar de toekomst – visie als politicus – de Commissie Loosduinen moet blijven 

bestaan. Het actief meedenken over dingen in de toekomst blijft belangrijk. Een goed contact 

onderhouden met de wijken is een belangrijke rol voor de Commissie Loosduinen. Zo blijft 

de Commissie Loosduinen een schakel tussen de bevolking en het stadsdeel Loosduinen. 

Als de Commissie Loosduinen wensen heeft voor haar betrokkenheid bij en pro-actief kunnen 

reageren, kan er up-to-date informatie worden gegeven door de uitgenodigde ambtenaren over 

een bepaald onderwerp. Als de gemeente de Commissie Loosduinen benadert met een vraag, 

moet er meer tijd vrijgemaakt kunnen worden. De communicatie moet beter verlopen! 

Kan de gemeente het instituut Commissie Loosduinen beperkte zeggenschap geven? 

Misschien deconcentreren – mensen activeren door zitting te nemen in de Commissie 

Loosduinen. 

De heer Klein deelt mee dat dit ook in het verkiezingsprogramma staat vermeld. Meer invloed 

kunnen uitoefenen door mensen in de buurten.  

De heer Klein deelt verder mee dat hij het als nuttig ervaren heeft om bij deze vergadering 

van de Commissie Loosduinen aanwezig te mogen zijn.  

 

Routering verslagen 

De voorzitter vraag hoe men een verslag aangeboden wil hebben/krijgen? Moet er een 

actielijst worden opgesteld? Een verslag opstellen is niet altijd gemakkelijk. Soms is het 

moeilijk te bepalen wat wel/niet in het verslag moet worden opgenomen. De concept-notulen 

van het verslag kunnen in het DB behandeld worden. De heer van Gelderen geeft ter 

verduidelijking de Commissieleden tekst en uitleg over de routing van het concept-verslag.  
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Evaluatie Oud en Nieuw 

De samenwerking met het stadsdeel en de BIT-teams is goed verlopen. Wat vuurtjes hier en 

daar, maar verder hebben er geen grote voorvallen plaatsgevonden. Het was een prima 

jaarwisseling voor Loosduinen. 

Het zware vuurwerk moet op de politieke agenda gezet worden en kan niet alleen voor een 

bepaalde wijk worden geregeld. 

Alle overlast bezorgers krijgen een brief van de burgemeester. Ze worden aangesproken door 

de BIT-teams. 

 

Ockenburgh 

Het onroerend goed in park Ockenburgh wil de gemeente Den Haag gaan verkopen. Daartoe 

is in samenwerking met onder andere de Commissie Loosduinen een tender opgesteld, waarin 

onder meer de voorwaarden zijn opgenomen, die destijds door de werkgroep Nieuw 

Ockenburgh waren opgesteld. Om de kandidaat kopers te beoordelen, wordt een 

beoordelingscommissie samengesteld. 

Er zitten 7 mensen in de beoordelingscommissie met 1 voorzitter. De heer Wijsman en 

mevrouw Weijs nemen geen zitting in de beoordelingscommissie namens de Commissie 

Loosduinen.  

Meedoen aan de beoordelingscommissie is gebonden aan een geheimhouding (er zit een risico 

aan). Als er 3 gelijke aanbieders uitkomen, moeten ze op gesprek komen. De beoordelings- 

commissie kiest iemand uit, beoordeelt de kandidaat en legt dit voor aan B&W en dan aan de 

Raad. De Commissie Loosduinen kan alleen zeggen dat degene die gekozen is eventueel niet 

voldoet aan de voorwaarden.  

Kortom: De voorzitter deelt aan de leden van de Commissie Loosduinen mee, dat de 

Commissie Loosduinen geen deel neemt in deze beoordelingscommissie. Alle 

Commissieleden stemmen hier mee in. 

 

Loosduinse Vaart 

Er zijn een flyer en een maquette  gemaakt.  De flyer dient als aanvulling (revisie) voor de 

Visie Loosduinse Vaart, zoals in het voorjaar 2011 aangeboden aan wethouder Norder. 

De voorzitter stelt voor om de  procedure goed te bekijken, en dan te bedenken hoe het te 

gaan presenteren. De Commissie Loosduinen moet gaan bedenken hoe het aangeboden gaat 

worden.  

 

Vroondaal 

De zienswijze is ingediend. Op alle punten van B&W hebben we antwoord gekregen. Deze 

staan op de website. Er moeten 2491 woningen worden gerealiseerd. 
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Stadsdeelkantoor 

Er is een nieuwe groenbeheerder aangesteld, mevrouw Lydia Buwalda. Volgende vergadering 

willen we graag met haar kennis maken. 

Hr. Benthem: Bij woonzorgcentrum Houthaghe is een uniek speeltoestel voor jong en oud 

geplaatst. 

 

25 maart 2014 

Mededelingen 

De heer van Elst neemt de vertegenwoordiging in het Loosduinse Ouderen Comité op zich.  

Voor het voorzitterschap  van de Commissie Loosduinen heeft alleen de heer Wijsman zich 

kandidaat gesteld. Op zijn vraag of de vergadering hem voordraagt, volgt een volmondig ‘ja’. 

De bewonersorganisaties moeten schriftelijk mededeling  doen welke personen hen 

vertegenwoordigen in de nieuwe zittingsperiode van de CL opdat zij officieel benoemd 

kunnen worden. 

Tijdens de herdenkingstochten aan de oorlogsslachtoffers op 4 mei zal door de Commissie 

Loosduinen op twee bijzondere plaatsen in Loosduinen een krans worden gelegd, te weten bij 

het Bevrijdingsmonument aan de Loosduinse Hoofdstraat en op begraafplaats Westduin aan 

de Ockenburghstraat bij het monument van de Han Stijkelgroep.   

Op 4 mei  speelt de CL een belangrijke rol bij twee tochten. De CL legt zowel bij de 

begraafplaats als bij het monument een boeket.  

 

Straatnaamgeving 

De procedure voor het toewijzen van straatnamen: de CL ontvangt het verzoek en geeft het 

door naar het betreffende wijkberaad. Deze moet met een voorstel komen. Hoe ze tot dat 

voorstel komt, maakt niet uit. Zij geeft het voorstel daarna aan de CL die het aan de 

Commissie Straatnamen teruggeeft en deze legt het vervolgens aan B en W voor. 

Ook de naam van nog in leven zijnde personen kan aan een straat gegeven worden. 

 

Ockenburgh 

De aanbestedingsprocedure is in gang gezet ( zie de website van Den Haag). De projectleider 

Ockenburgh, zal in juni de CL informeren over de stand van zaken. De CL heeft gemeld zich 

het recht voor te behouden om haar mening te geven op de plannen die komen gaan. Die 

ruimte zal haar ook worden geboden. 

Op het landgoed wordt onderhoud gepleegd. Het losloopbeleid aangaande honden en het 

hiervoor aangewezen hondenuitlaatgebied kan nog een discussiepunt worden. 
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Visie Loosduinse Vaart 

Er is een flyer gemaakt door de werkgroep en er is een inloopavond gehouden voor bewoners. 

Er was een maquette en architect en projectleider waren o.a. aanwezig om verdere uitleg te 

geven. 

De voorzitter van de CL meldt dat er hard wordt nagedacht over PR aangaande dit project. 

Het mag niet in de la verdwijnen. Het streven is dat de visie zoveel mogelijk verankerd raakt 

binnen de gemeente en liefst in het gemeenteprogramma opgenomen wordt. 

Er ligt een voorstel om de flyer met een brief  aan de informateur te sturen opdat hij de visie 

meeneemt in de formatiebesprekingen. Beide zullen ook aan de griffie gestuurd worden voor 

de raadsleden. Te zijner tijd zal het plan aangeboden worden aan de nieuwe wethouder . 

Uiteindelijk doel is een budget voor verdere uitwerking van de visie.  

 

Vroondaal 

Er ligt nu een bestemmingsplan voor totaal 2200 woningen in het gebied, dat loopt tot aan de 

oude Poeldijkse veiling. In het bestemmingsplan is ook sprake van een school, een klein 

winkelcentrum en welzijnsvoorzieningen. Een aantal opmerkingen van de CL op het 

bestemmingsplan zijn gehonoreerd. 

De vestiging van een buurtwinkel of andere winkels in Vroondaal kan niettemin tot de 

mogelijkheden behoren als deze levensvatbaar lijken te zijn 

 

Statuten en huishoudelijk reglement CL 

De heer Wijsman zal een nieuw concept opstellen, waarin hij de door verschillende leden 

schriftelijk geformuleerde voorstellen zal verwerken alsmede de in deze vergadering 

afgesproken wijzigingen en besproken voorstellen. 

Interessante/handige websites: www.denhaag.allekandidaten.nl 

www.overheid.nl ( lopende vergunningaanvragen) 

 

6 mei 2014 

De voorzitter opent met een welkom aan de nieuwe commissieleden. De installatie van de 

nieuwe commissie zal plaatsvinden als er een nieuw college is. 

 

Stadsdeelkantoor 

Er is een concept-visie ‘groen’ geschreven. ROV zal het beoordelen en kan een adviesbrief 

schrijven alvorens de visie naar de wethouder gaat (daarna naar B en W en tot slot naar de 

raad).  

Benadrukt is het belang dat mw. Buwalda of haar vertegenwoordiger aanwezig is bij ROV-

vergaderingen.  

Op 31 mei is het WK Hockey. Het weekend ervoor zal er een sportfestijn zijn op het 

Loosduinse Hoofdplein. Op13 Juni begint het WK Voetbal. In de week dat het Nederlands 

elftal speelt, zijn er activiteiten op Kijkduin. 

Er volgt een compliment over de schone wijken en het (grondig) groenonderhoud. 

 

http://www.denhaag.allekandidaten.nl/
http://www.overheid.nl/
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Loosduinse Vaart 

De brief van de Commissie Loosduinen over de Visie Loosduinse Vaart(VLV) is niet alleen 

aan de gemeenteraadsleden gestuurd, maar ook aan de informateur. Er gaat ook een brief 

namens de CL naar de formateur over de wens de Visie aan te bieden aan het college.  

 

Financiën 

Naar aanleiding van de financiële paragraaf: 

In 2014 krijgt de CL opnieuw minder subsidie. Op de hoogte van de bedragen heeft de CL 

geen invloed, omdat de salariëring van secretariaat, de prijs voor de kamer waar zij 24 uur per 

week werkt en de vacatiegelden door de gemeente zijn vastgesteld. Er wordt wel gezocht naar 

een representatieve locatie voor de vergaderingen van de Commissie Loosduinen, zoals 

bijvoorbeeld de trouwzaal van Loosduinen. 

 

Politiebureau Loosduinen 

De Nederlandse politie is nu in eenheden verdeeld, de zogeheten Nationale Politie. De 

eenheid Den Haag heeft als werkgebied niet alleen Den Haag maar o.a. ook Leiden en Gouda. 

Bij de WK´s wordt niet zoveel extra werk verwacht, wel zijn er dan wat extra ´bikers´. 

Het criminaliteitsniveau in het algemeen blijft licht dalen.  Alert blijven en indien nodig 

bellen naar 112 is de boodschap. 

De BIT’s worden over dit alles geïnformeerd en het politiebureau regelt dat er 

preventiebrochures bij de wijkberaden komen. 

 

Mededelingen 

Mw Hannie van der Sman, burgerraadslid SP, is vanavond aanwezig. Een burgerraadslid 

heeft wel op de kandidatenlijst gestaan maar zit niet in de fractie. Zij assisteert de gekozen 

fractieleden en neemt deel aan commissies.  

In Kijkduin is in een van de winkels een interactieve expositie over Sesamstraat. 

Toekomstige bewoners van Oude Haagweg 42/46 worden door de projectontwikkelaars 

uitgenodigd hun wensen kunnen kenbaar maken.  

 

24 juni 2014 

Informatie wordt verstrekt over het nieuwe college B en W. 

Nieuwe wethouders zijn Joris Wijsmuller (HSP) en Tom de Bruijn (eerder informateur). 

Ingrid van Engelshoven wordt de stadsdeelwethouder voor Loosduinen. 
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Naamgeving:  

De betreffende wijk krijgt altijd van de CL de vraag om in overleg met betrokkenen met een 

voorstel te komen. De CL stuurt het voorstel naar de gemeente en de raad besluit. Deze 

procedure is tot stand gekomen, nadat er een aantal keren fouten zijn gemaakt. Ook paden 

moeten een naam krijgen, omdat dat zeer behulpzaam is bij het aanduiden van een locatie 

t.b.v. hulpdiensten. 

 

Loosduinse Vaart:  

Na de installatie van het nieuwe college zal bekeken worden welke wethouders het best 

benaderd kunnen worden voor een presentatie over de VLV. 

 

Agenda 5 juli (heisessie Commissieleden)  

De voorzitter licht de agenda toe.  

T.a.v. de  meerjarenplannen benadrukt hij het belang om zo mogelijk wijkoverstijgende 

plannen te maken om zo meer effect en meer efficiëntie te bewerkstelligen. 

Belangrijke thema’s waarop plannen moeten worden gemaakt,  zijn ‘armoede achter de 

voordeur’, ‘jeugd’ en ‘gedecentraliseerde zorg’. 

Andere ideeën dan vandaag of in het voorstel genoemd, zijn welkom, ook nog op 5 juli.  

Over het huishoudelijk reglement kan de CL zelf besluiten. Voorstellen m.b.t. de statuten 

moeten aan de raad/ college voorgelegd worden.  

 

Landgoed Ockenburgh 

Allereerst krijgen insprekers het woord. Hun inbreng betreft de tender voor de dienstwoning, 

het landhuis en het chalet Ockenburgh. 

Mw. Petra Brekelmans spreekt namens het projectteam Buitenplaats Ockenburgh: “Er zijn 6 

plannen ingediend in het kader van de openbare tender. Het projectteam, een van de 6 

indieners,  heeft een visie ingestuurd. Zo mogelijk kan met de overige 5 indieners  een nieuwe 

bestemming worden gerealiseerd en zij willen daarover met de gemeente in overleg. Er wordt 

een beroep gedaan op participatie door bewoners.” 

Dhr. Ernst Andeweg, voorzitter van scoutinggroep De Rimboejagers, vertegenwoordigt één 

van de 5 andere afgewezen indieners.  

De heren Tokkie en Smeele, DSO Loosduinen, spreken alleen over het landgoed en niet over 

het onroerend goed. De uitkomst van de tender kan volgens hen ook nog niet gegeven 

worden, omdat deze nog niet is afgesloten. 

Het landgoed (park) Ockenburgh: 

De renovatie van het landgoed is gestart. Het doel is om het voorname landgoed in de 

oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit heeft o.a. betrekking op de ligging en de vorm van 

de paden. Deze zullen weer ovaal (i.t.t. recht) worden aangelegd met als doel meer wisselende 

uitzichten te hebben. Er is vanuit de provincie speciale wetgeving voor zgn. oude natuur. 

Deze wetgeving is richtsnoer voor het onderhoud en ook de basis waarop de vergunning is 

verleend om dit onderhoud te kunnen uitvoeren.  
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Op dit moment wordt gewerkt aan de paden en ook aan de gazons. Beschermde planten zijn 

gemerkt, zodat ze niet verdwijnen. AVN en Bomenstichting zijn op advies van de CL 

geraadpleegd door de gemeente, o.a. over het kappen en herplanten van bomen. 

Later zal gewerkt worden aan de verlichting langs de oprijlaan en de spiegelvijver bij de 

Zwitserse partij. De verlichting wordt aangepast vanwege het nachtleven der dieren. De 

oprijlaan blijft geasfalteerd. Bij de spiegelvijver wordt een waterkering gemaakt en een brug 

vervangen. Het fietspad blijft gehandhaafd met hier en daar kleine aanpassingen. Materialen 

en machines zullen op het parkeerterrein achter het landhuis opgeslagen worden. 

 

Kandidatuur DB 

Dhr. Van den Muijsenberg stelt zich kandidaat en wordt gekozen als DB-lid. 

 

Digitaal bewonersplatform wijkberaad Notenbuurt 

Het voorstel van Lee Vlijter, bewoner van de Notenbuurt  en André Le Cat, beiden werkzaam 

bij Games Exams B.V., is aan alle wijkorganisaties gestuurd en staat ook op de site van de 

CL. 

Het digitale platform wil een nieuw kanaal zijn waarlangs de communicatie tussen alle 

bewoners over kwesties, die een buurt aangaan, kan plaatsvinden.  

Na de start zullen de resultaten worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Verder zal 

onderzocht worden hoe meer deelnemers aan het platform deel te laten nemen en hoe nieuwe 

thema’s te introduceren en een gesprek erover op gang te krijgen. 

Het wijkberaad Notenbuurt heeft het initiatief omarmd en een subsidie aangevraagd. 

Dhr. Benthem heeft wel wat bedenkingen als er steeds opnieuw geïnvesteerd moet worden 

voor beheer, ondersteuning en onderhoud, zoals inspanningen om deelname aan het platform 

te stimuleren, de analyse en evaluatie van deelname en trainingen van bijvoorbeeld 

administratief medewerkers. 

 

Mededelingen stadsdeel en politie 

 omdat er relatief veel inbraken zijn in de huurwoningen van Staedion wordt daarover 

contact opgenomen met Staedion. 

 de voorzitter roept naar aanleiding hiervan op tot aangifte doen van inbraken, opdat de 

cijfers een realistische weergave zijn. 

 de politie is bereid tijdens wijkevenementen voorlichting te komen geven m.b.t. 

inbraakpreventie. 

 dhr. Benthem  zal de kwestie van de atb-ers in de Zwitserse partij onder de aandacht 

brengen bij de betreffende medewerkers. 
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14 oktober 2014 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor eenieder en in het bijzonder voor de 

burgemeester, die bereid is gevonden de nieuwe leden van de Commissie Loosduinen (CL) te 

installeren. Benoemingen CL 2014-2018 

De burgemeester benadrukt het prettig te vinden om in Loosduinen te zijn, een stadsdeel waar 

hij niet zo vaak komt, omdat er niet zoveel problemen zijn als in sommige andere stadsdelen. 

Het verzoek voor de installatie is door hem aan het college voorgelegd en dat heeft unaniem 

akkoord gegeven. De CL heeft een goede naam en moet in ere gehouden worden. De 

burgemeester dankt de leden dat ze dit werk willen doen en wenst hen veel succes bij de 

uitvoering ervan. Daarna worden alle aanwezige leden geïnstalleerd. 

 

Inspraak betreffende Plan B buitenplaats Ockenburgh 

Mw. Petra Brekelmans vertelt kort over Plan B: een economisch rendabel en kleinschalig 

initiatief van een aantal buurtbewoners. Meer informatie is te vinden op 

www.buitenplaatsockenburgh.nl. Op een aantal vragen zal de CL schriftelijk antwoorden. 

 

Visie Wijkgroen, stadsdeel Loosduinen 

De visie, zoals door de gemeente opgesteld, is aan de Cl en de 6 wijkorganisaties 

toegezonden.  

Dhr. Wim Duijs licht toe dat het gaat om m.n. wijk– en buurtgroen. Een visie daarop ontbrak 

tot nu toe. Hij benadrukt dat het een visie moet worden, die gedeeld wordt door de bewoners. 

Mw. Almut Röwenkamp, landschapsarchitect, werkzaam voor de gemeente Den Haag en 

samensteller van de visie, geeft een nadere toelichting: twee jaar geleden wilde de gemeente 

het groen efficiënter gaan beheren. Daarmee begon het proces dat aan de visie ten grondslag 

ligt.  

In de visie ligt het accent op het wijkgroen en worden de verschillende wijken onderscheiden 

waarbij het m.n. gaat over de wijken Waldeck, Kraayenstein en Houtwijk, omdat daar veel 

groen is en omdat dat groen ook aan renovatie toe is: in Bohemen liggen de groenstroken aan 

de voorkant van de huizen, in bijv. Waldeck aan de achterkant en die ligging bepaalt de 

beleving en het gebruik ervan; er zijn veel dichtbegroeide oevers waardoor er weinig 

waterbeleving is; er zijn veel strakke gazons en niet-functionele verharding. 

Doel is nu dat er gesprekken worden gevoerd met bewoners over hun ideeën, dat het groen in 

overleg met bewoners wordt ingericht en dat er zo ook verschillen gaan ontstaan. Benadrukt 

wordt dat de voorbeelden in de visie Wijkgroen mogelijke uitwerkingen zijn en geen 

richtlijnen. 

De voorzitter roept tot slot gemeente en bewoners op vooral de samenwerking te zoeken. De 

voorzitter wijst erop dat de visie een startdocument is, bedoeld om de dialoog te openen en 

spreekt de wens uit dat de visie een levend document blijft. 

 

http://www.buitenplaatsockenburgh.nl/
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Activiteitenplan 2015 

Dhr. Benthem meldt dat alle b.o.’s activiteiten hebben ingediend. Losse activiteiten kunnen 

altijd nog ingediend worden. Op verzoek van de CL zal het eerste concept- plan in de 

projectgroep WB worden besproken en het met opmerkingen aangevulde tweede concept zal 

in de volgende CL vergadering besproken worden. 

 

Openbaar vervoer/fietsersbond 

In de dienstregeling voor 2015 komen geen bijzonderheden voor. In 2016 wil men bus 30 

vanuit het Westland doortrekken. Dit geeft continuïteitsrisico’s voor bus 26. Dhr. Bianchi 

houdt het tijdpad in de gaten. Een gesprek met wethouder de Bruijn die ook Verkeerszaken in 

zijn portefeuille heeft, is van belang. De voorzitter vraagt iedereen, die iets over deze 

ontwikkelingen hoort, om het aan de CL te melden. 

 

Mededelingen stadsdeel, politie en voorzitter 

- bij de medewerkers van het stadsdeel is nu meer erkenning dat er in de openbare ruimte in 

Kraayenstein veel moet gebeuren qua groen, veiligheid etc. 

- er wordt aan gewerkt om voor Nieuw-Waldeck in het kader van de wijkaanpak extra 

middelen te krijgen voor openbare ruimte, armoedebestrijding en om werkloosheid te 

beperken. 

- Kijkduin is één van de veiligste winkelgebieden, schoon en toegankelijk. 

- waren er vóor de zomer 40% minder inbraken te melden, het aantal is nu helaas terug naar 

het oude niveau waarbij opvallend veel meldingen van mensen, die terugkomen van 

vakantie. 

- nog altijd wordt geprobeerd de woningbouwcorporaties te interesseren voor anti inbraak 

maatregelen. 

- de voorbereiding voor Oud en Nieuw is in gang, de aanpak zal dezelfde zijn als 

voorgaande jaren. 

- het vergaderschema voor 2015 wordt rondgedeeld met het verzoek om naar Saskia,  a.o. 

van de CL, te reageren. 

 

2 december 2014 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor eenieder en doet een aantal 

mededelingen: 

 dhr. Hofker is ernstig ziek. Hij heeft een aantal operaties ondergaan. 

 dhr. Knijnenburg is gestopt als voorzitter van de winkeliersvereniging Loosduinen. Wij 

zullen hem onze dank voor zijn inzet overbrengen. 

 mw. Henkelmann is overleden. Zij was namens het LOC lid van de CL, waarvoor wij 

onze dank uitspraken tijdens haar afscheid. 
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Eerder op de dag is er een gesprek geweest met dhr. Tom de Bruijn, wethouder Verkeer, 

Financiën en Milieu. Het was een interessant gesprek m.n. over lijn 2 (tramhalte), 3 

(doortrekken naar Kijkduin bad) en 31 i.c.m. lijn 26 (verdwijnen van haltes; ander 

tijdschema). Ook over (betaald) parkeren is gesproken: 

Loosduinse Hoofdstraat: wat de wethouder betreft mag het betaald parkeren daar afgeschaft 

worden, maar de visie van de winkeliersvereniging is leidend. De mogelijkheid van blauwe 

parkeerstrook is besproken. De Notenbuurt krijgt extra parkeerplaatsen vanwege de 

parkeerdruk; er is aandacht gevraagd voor de consequenties van de bouwwerkzaamheden bij 

het Haga-ziekenhuis , het bouwverkeer parkeert namelijk in de omliggende straten en er is 

geopperd of parkeerplaatsen van het ziekenhuis beschikbaar gesteld kunnen worden. 

 

Commissie Ruimte over Kijkduin Bad: over het hotel, de winkels, de parkeerplaatsen en de 

Internationale School. Er zijn veel zorgen uitgesproken o.a. over het Deltaplein, over het 

ondergronds parkeren en de busbuffer. Op deze laatste wordt nog gestudeerd. 

Er waren veel vragen over winkels en woningen en niet zozeer over het hotel. 

De ontwikkelaar wil m.i.v. 2015 in drie fases bouwen en beginnen op het plein.  

Het Deltaplein zal kleiner worden. Er komen veel niveauverschillen en er is ruimte nodig om 

deze te overbruggen. Hoewel sommigen daar ernstig aan twijfelen is de gemeente ervan 

overtuigd dat dit allemaal mogelijk is binnen de bestaande oppervlakte. Politieke partijen 

pleiten voor een ‘fatsoenlijk’ plein met uitzicht op zee. A.s. woensdagavond is er opnieuw een 

vergadering van de commissie en geeft wethouder Wijsmuller in eerste termijn antwoorden. 

De voorzitter zal daarvan een verslagje maken en aan de b.o.’s sturen. 

 

Vaststellen Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Het DB heeft het Reglement aangepast o.a. met opmerkingen van 5 juli jl.  Iedereen is 

akkoord met het Reglement als in de eerste regel van artikel 11 ‘niet meer’ vervangen wordt 

door ‘minder’. Met het Huishoudelijk reglement gaan allen akkoord. 

Vaststellen verslag Heisessie 5 juli 2014 

Het verslag van groep 3 en 4 van de ochtendbijeenkomst is onderdeel van het verslag. Groep 

1 en 2 hebben helaas geen verslag ingeleverd. Verder zijn er geen opmerkingen. 

N.a.v. het verslag vermeldt dhr. Van Gelderen dat de CL een visie 2014-2018 wil opstellen en 

op basis daarvan een jaarplan wil formuleren. In de CL zal binnenkort een openbare discussie 

zijn over wat er in dat jaarplan moet staan. Dhr. Benthem wil graag meedenken om het een 

concreet plan te laten worden. 
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Activiteitenplan 2015 

Dhr. Benthem meldt dat alle b.o.’s activiteiten hebben ingediend. Daarnaast is er door de 

gemeente Den Haag een enquête gehouden onder de Hagenaars. De uitkomsten daarvan 

betrekking hebbende op Loosduinen zijn ook verwerkt in het activiteitenplan.  

Er zijn enkele reacties: 

de wijkindelingen van de gemeente komen niet overeen met de indeling van b.o.’s.  

het pad van de Q.A. Nederpeltstraat door Bokkefort naar de school De Eshoef; de bestrating 

is heel slecht en verbetering is al vaak toegezegd. 

de toegezegde zebrapaden worden opnieuw aan de orde . De afdeling Verkeer van de 

gemeente Den Haag echter heeft deze zebrapaden afgewezen. Deze afdeling zal het bestuur 

van de b.o. Kom Loosduinen informeren over de beslissing. 

Gaat de geplande vervanging van veel bomen in Kraayensteyn niet door? Dhr. Benthem kan 

mededelen dat het wel de bedoeling is dat de opgenomen activiteiten ook daadwerkelijk 

uitgevoerd gaan worden maar soms is de praktijk weerbarstig bijvoorbeeld als er veel 

weerstand is onder de bewoners. 

Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat een b.o. door de gemeente op de hoogte gesteld 

wordt, wanneer en waarom activiteiten worden uitgevoerd, zodat deze de bewoners kan 

voorbereiden en hun vragen kan beantwoorden. Dhr. Benthem benadrukt dat die 

communicatie de aandacht.  

Dhr. Benthem stelt tot slot voor dat elke b.o. elk kwartaal  bilateraal met een medewerker van 

het stadsdeelkantoor het activiteitenplan evalueert: wat was het plan, wat is er uitgevoerd? Dat 

voorstel wordt enthousiast ontvangen. 

 

Participatieplatform ‘Praat mee’   

De heren Vlijter en Le Cat van Games Exams B.V. (GE) zijn aanwezig om onduidelijkheden 

bij CL-leden weg te nemen en om informatie te geven over de stand van zaken. 

De pilot in de Notenbuurt loopt t/m eind van het jaar. Als een b.o. kiest om het platform te 

gaan gebruiken dan wordt het algehele beheer van het platform een jaar lang door GE gedaan. 

Daarna komt het stimuleren van bewoners om een thema aan te snijden op het platform en het 

ondersteunen van de thema-eigenaars bij het wijkberaad te liggen. Een lid van het wijkberaad 

zal daartoe tijdig getraind worden door GE. Er hangt een prijskaartje aan het platform, 

alsmede extra tijds-belasting voor b.o.’s. Afgesproken wordt dat beide heren bij de b.o.’s hun 

pakket gaan presenteren, waarna de b.o.’s terugkoppelen aan de CL. 
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Rondvraag 

Visie Loosduinse Vaart 

dhr. Meesters vraagt zich af hoe de CL de Visie Loosduinse Vaart (VLV) bij de gemeente 

verder onder de aandacht gaat brengen. De voorzitter vertelt dat ook de Visie tijdens het 

gesprek met wethouder De Bruijn aan de orde is geweest en dat wethouder Wijsmuller al 

eerder heeft aangegeven dat hij de Visie op de politieke agenda wil plaatsen.  

Samen met deze laatste moet de CL een goed moment bepalen om de Visie voor te leggen aan 

de Commissie Ruimte.  

Om meer kans te maken dat er ook concreet iets mee gedaan wordt in de Commissie zal er 

dan ook flink publiciteit aan moeten worden gegeven. Daarnaast is er 50.000 euro nodig om 

de Visie verder te ontwikkelen in de vorm van een beeld-kwaliteitsplan. Visueel materiaal 

vergroot de kans anderen te overtuigen. Om dat geld bij elkaar te krijgen, moeten ook andere 

politieke wegen worden bewandeld. 

 

School Cantateplein 

Mw. Weijs vraagt tot wie zij zich kan wenden om de verkeerssituatie te bespreken die is 

ontstaan bij de school aan het Cantateplein in Loosduinen. Dhr. Benthem stelt voor samen 

met de afdeling Verkeer van de gemeente te gaan praten.  

 

Afgesproken wordt om de vragen die b.o’s sturen aan dhr. Vlijter  ook aan Saskia, 

managementassistent,  te sturen en aan de andere  b.o.’s, evenals de verslagjes van de 

gesprekken, die de b.o.’s  met hem hebben.  

   

15 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst. 
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SAMENSTELLING COMMISSIE  LOOSDUINEN 

 

Onafhankelijk voorzitter dhr. P.F.M. Wijsman 

 p.wijsman@ishthehague.nl 

Secretaris mevr. H.H.M. Weijs 

 inekeloosduinen@hotmail.com 

Penningmeester dhr. J.F.A. van Gelderen 

 geldh@hetnet.nl 

 

Onafhankelijk opererend voorzitter Project-  dhr. W. van Elst 

groep Ruimtelijke Ordening en Verkeer wvelst@telfort.nl 

Portefeuillehouder ROV mevr. H.H.M. Weijs 

 

Onafhankelijk opererend voorzitter  dhr. J.F.A. van Gelderen 

Projectgroep Welzijn en Beheer   

Portefeuillehouder WB  dhr. J.H.A. van den Muijsenberg 

 

Secretariaat: mevr. S. Lautenslager 

 

Vertegenwoordiging Organisaties: 

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 

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

 jhavandenmuijsenberg@gmail.com 

Plaatsvervangend lid dhr. J. Hofker, 

 jhofker@casema.nl 

 

Wijkberaad Houtwijk 

Lid: dhr. R.A.W. Meesters 

 info@meestersmakelaars.nl 

Plaatsvervangend lid: dhr. K.A. Hakemulder * 

 Mevr. L. Gordijn 

 

Wijkberaad Kom Loosduinen 

Leden mevr. H.H.M. Weijs 

 dhr. B. Bakker 

 bertbakkerock@ziggo.nl 

Plaatsvervangend lid dhr. S. Develing 

 

Wijkberaad Notenbuurt 

Lid: dhr. A.J. Rooseboom 

 ajrooseboom@casema.nl  

 

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

Lid: dhr. H. de Valk 

 henkdevalk@hotmail.com  

Plaatsvervangend lid: dhr. Z. Brinkman * 

 

Bewonersoverleg Kraayenstein 

Leden: dhr. L.J. Hofman 

 bejohofman@tele2.nl 

 mevr. W. Zee – v.d. Dool 

 karltine@simpc.nl 

 

Plaatsvervangende leden dhr. J. van der Kruk 

 fjnm7609@kpnmail.nl 

 mevr. J. Witsiers 

 

Vertegenwoordiger winkelcentra: dhr. W. Louwerens 

 

Vertegenwoordiging gemeente tijdens de Commissie Loosduinen vergaderingen 

 

Politie Haaglanden Dhr. M. van den Bosch 

 marcel.van.den.bosch@haaglanden.politie.nl 

 

Stadsdeelkantoor Loosduinen 

Stadsdeeldirecteur dhr. H. Benthem   

 harm.benthem@denhaag.nl 

Stadsdeelmanager dhr. J. Fritz * 

 mevr. R. Heuzeveldt 

 

Team Welzijn Jeugd Participatie Loosduinen 

Welzijn dhr. R. Wekker 

 robert.wekker@denhaag.nl 

Groenbeheer mevr. L. Buwalda 

Milieubeheer  dhr. M. Molenkamp 

 marc.molenkamp@denhaag.nl 

Wegbeheer dhr. M. Schoon * 

 Dhr. F. Appeldoorn 

 

 

* in de loop van het jaar afgetreden 
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mailto:marc.molenkamp@denhaag.nl


 18 

Jaarverslag Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)  

De projectgroep ROV, onderdeel van de Commissie Loosduinen, is samengesteld uit een 

onafhankelijk voorzitter, een portefeuillehouder en een afvaardiging van leden uit de zes 

wijkorganisaties van Loosduinen. De projectgroep bespreekt alle nieuw binnengekomen 

bouwzaken, die wijk overstijgend zijn en geeft daarna een advies af aan de gemeente Den 

Haag. Bij bouwzaken die niet wijk overstijgend zijn, maar waarbij wel een advies van de CL 

is gewenst, wordt hier uiteraard aan voldaan. Ook de infrastructuur is een belangrijk 

onderdeel van ROV, evenals de gehele ontwikkeling van de kust. De financiële malaise heeft 

nog steeds gevolgen voor de uitvoering van diverse plannen.   

  

Vroondaal 

De villawijk Vroondaal, waar acht jaar geleden werd begonnen met de bouw van de eerste 

villa’s blijft, zo is met de gemeente afgesproken, zijn huidige status behouden. Het is volop in 

beweging en dit jaar zijn er bijna 10 grondkavels verkocht. Deze kavels zijn minimaal 600 

m2. Het braak liggende gebied richting Oorberlaan wordt pas in een later stadium ontwikkeld, 

zodat Vroondaal maximaal de tijd en ruimte krijgt om in die richting met villabouw uit te 

breiden. Het gebied Sloten nabij de Boomaweg krijgt op papier al een behoorlijke invulling 

qua woningen en infra. Inmiddels is er wel al een kapvergunning aangevraagd voor tenminste 

150 bomen.  

 

Visie Loosduinse Vaart  

Eind januari is de nieuwe flyer samengesteld, om daarmee  de Visie Loosduinse Vaart te 

actualiseren. Doel is dat de Visie deel gaat uitmaken van het stedenbouwkundig plan dat de 

gemeente nog moet gaan opstellen. In 2015 zal de revisie worden aangeboden aan de nieuwe 

wethouder. De CL streeft ernaar om, in samenwerking met de werkgroep Loosduinse Vaart, 

het bouwvolume aan de Oude Haagweg karakteristiek zoveel mogelijk op het Loosduinse te 

laten aansluiten. 

 

Ontwikkeling Kijkduin 

Gedurende het jaar 2014 werd er meerdere malen in de projectgroep ROV en de CL over de 

plannen voor Kijkduin gesproken. In de loop van december 2013 verscheen het ontwerpbe-

stemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh. De CL heeft in haar reactie de kritische kanttekeningen 

van de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) en de Bewonersvereniging/Wijkberaad 

Bohemen Waldeck en Kijkduin (BWK) onderschreven. Het ging daarbij met name om de 

zgn. wijzigingsbevoegdheid voor het College van BenW welke teveel ruimte geeft; de zorgen 

over de kwaliteit van de openbare ruimte; het overbruggen van de hoogteverschillen in het 

plan tussen het straatniveau en de nieuwe bebouwing op het Deltaplein; de 

verkeersontsluiting; het aantal openbare parkeerplaatsen(niet betaald!); het openbaar vervoer 

en de routering van de bussen in combinatie met de ligging van de busbuffer. Grote zorgen 

bestaan er over de ruimte die er zal ontstaan tussen de sterflats en de nieuwe bebouwing op 

het huidige Deltaplein. De Deltastraat waar auto's, bussen, passagiers, fietsers en voetgangers 

doorheen worden geacht te gaan.  
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Deze ruimte zal te krap blijken en gevaarlijke situaties opleveren. Een verplaatsing van de 

busbuffer zal een aanzienlijke verbetering betekenen nl. alleen bestemmingsverkeer! Een 

onderzoek naar een mogelijke verplaatsing wordt in het ontwerp in het vooruitzicht gesteld. 

Verder werd geconstateerd dat de voorziene bouwvolumes binnen de grenzen blijven zoals 

vastgesteld in het Masterplan. Het hoogste punt van het straks gerenoveerde Atlantic Hotel zal 

35 meter bedragen en niet de gedachte 50 meter! Op 14 januari hield de Gemeente een inloop-

avond voor alle belangstellenden in het Atlantic Hotel. Wat de planvorming betreft : BOHA, 

de eigenaar van het hotel, gaat verbouwen en uitbreiden. Het uitwerken van de plannen vor-

dert gestaag. Naast het bestaande hotel, dat verhoogd wordt, verschijnen twee torens met ap-

partementen. De bouw gaat in fases van 2015 tot in 2017. Fred, voorheen Fortress, wil de 

tweede helft van 2015 starten met fase 1 van het nieuwe winkel-woon en horecacentrum. De 

studiegroep Busbuffer is einde 2014 gestart. Eind oktober heeft het College van B en W het 

raadsvoorstel Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh vastgesteld. Op 26 november en 3 

december werd het besproken in de raadscommissie Ruimte. De knel-punten werden naast de 

SBK en de BWK ook door de voorzitter van de CL toegelicht. Knelpunten zijn onder meer: 

de fasering, de parkeer-en verkeerssituatie, de hoogteverschillen, het openbare ruimteplan en 

de windhinder. Op 18 december werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad vast-

gesteld. De beraadslagingen leverden een aantal zaken op: zo komt de zware horeca verder 

weg van Zeehaghe, moet B en W zich inspannen om de busbuffer naar elders te verplaatsen 

en het groengebied aldaar te vergroten. Ook de aansluiting van de fietspaden bij de Hoek van 

Hollandlaan moet logischer worden. De zorgen over de fasering door Fred,  voorheen Fortress 

en het risico dat de plan ontwikkeling na fase 1 stagneert worden gedeeld, maar hebben niet 

geleid tot een aanpassing in het bestemmingsplan. 

 

Landgoed Ockenburgh  

Eind 2014 bleek dat verkoop van het onroerend goed in Ockenburgh door  middel van de  

tender geen succes is geworden. Aansluitend daarop is plan B van een groep bewoners 

gepresenteerd aan de raad en het college. Het college bekijkt of het plan financieel haalbaar is, 

daarover meer in 2015. 

 

Gamma locatie 

Het bouwplan voor Oude Haagweg 483-501 is op 9 juli 2014 in de Welstandscommissie 

besproken en daar afgewezen. De commissie heeft het beginselplan getoetst aan het onderdeel 

'Karaktergebied Planmatige uitbreidingen (ca.1920-1940). Zij kan niet instemmen met de 

voorgestelde parkeeroplossing op het maaiveld van de eerste fase van het project. Zij pleit 

voor een gebouwde en geïntegreerde oplossing conform het totaalvoorstel en kan ook niet 

instemmen met het volume en de architectonische vormgeving van de eerste fase. Er is geen 

goede balans in de massaopbouw. Tevens is de negenlaagse wachtgevel onacceptabel. Zij 

acht de hoogte van de massa in relatie tot de omliggende bebouwing niet samenhangend.   
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Oude Haagweg 42 – 46  

In opdracht van Van der Vorm Vastgoed werd een drietal varianten, appartermenten 

complexen, gepresenteerd aan de CL en aan omwonenden/belangstellenden. Daaruit kon men 

een voorkeur kiezen. Het stuitte op diverse opmerkingen waardoor men opnieuw aan te 

tekentafel plaatsnam en wij verwachten de resultaten hiervan in het eerste kwartaal van 2015. 

Desalniettemin blijft de bouwhoogte en het volume dat men nastreeft voor de CL tegenstrijdig 

met de Visie Loosduinse Vaart.  

Nieuwbouw vindt op zijn vroegst ultimo 2015 plaats. 

 

Kustversterking en Zandmotor  

De zandmotor is voorzien van een Argusmast en tijdelijk heeft er ook een camera beelden 

uitgezonden via tv. Het project zandmotor noemt men geslaagd. Het heeft een prachtige 

uitstraling en sky-divers en andere watersportliefhebbers maken er dankbaar gebruik van. 

Zelfs zeehondjes vertoeven hier graag. Eind van het jaar hebben de najaarsstormen roering in 

het zand gebracht en is er plaatselijk heel gevaarlijk drijfzand ontstaan. Deze plaatsen zijn 

afgezet. Het zand moet verder in combinatie met weer en wind zijn weg vinden om de 

kuststrook te versterken, dus er zal nog heel veel stof moeten opwaaien. Door zand dat op het 

binnenmeer is gewaaid is er drijfzand ontstaan in december. De eerste maanden van 2015 mag 

dat stuk niet betreden worden. 

 

Samenstelling Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

 

Onafhankelijk opererend voorzitter  dhr. W. van Elst 

Portefeuillehouder ROV  mw. H.H.M. Weijs 

Bewonersoverleg Kraayenstein   lid 

plv. lid 

dhr. L.J. Hofman 

dhr. J. van der Kruk 

 

Wijkberaad Nieuw-Waldeck   lid dhr. H. de Valk  

Wijkberaad Kom Loosduinen   

 

lid 

plv. lid 

mevr  P. Storm  

mevr J. van der Kooij  

Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin   

 

lid 

plv. lid 

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg 

dhr. J. Hofker 

Wijkberaad Notenbuurt   lid dhr. A. Rooseboom   

Wijkberaad Houtwijk   Lid 

plv. lid 

mw. L. Gordijn 

dhr. KA. Hakemulder  

Stadsdeelkantoor    dhr. M. Schoon * 

* in de loop van het jaar afgetreden  
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Jaarverslag 2014 Projectgroep Welzijn en Beheer (WB) 

De taak van de projectgroep Welzijn en Beheer, 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. 

In het jaar 2014 hebben zes vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden met o.a.: 

 

 In iedere vergadering geven de leden een overzicht van ontwikkelingen c.q. activiteiten in 

de eigen organisatie en wijken. 

 

21 januari: 

 Terugblik jaarwisseling. 

- In de voorfase is het redelijk rustig geweest. 

- Er is veel vuurwerk in beslag genomen en veel brandbaar materiaal verwijderd. 

- Het jongerenwerk heeft vooral outreachend gewerkt. 

- Tijdens de jaarwisseling zijn veel kleine problemen door de politie diplomatiek opgelost. 

- Op één locatie zijn de ME-busjes wel aanwezig geweest, maar men heeft geen actie 

hoeven uit te voeren. 

Conclusie: De jaarwisseling is goed verlopen en de schade is beduidend minder dan in 

andere jaren. 

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft een brief gestuurd aan alle medewerkers, o.a. ook 

aan de BIT-teams. Hij spreekt hierin zijn dank uit voor alle medewerking gedurende de 

jaarwisseling. 

 

 Inventarisatie van agendapunten voor de WB-vergaderingen, o.a.:  

- Ontwikkelingen AWBZ/WMO 

- Resultaten/Plannen Welzijnswerk 

- Verpaupering winkelcentra 

 

4 maart: 

 Ontwikkelingen en gevolgen van veranderingen in de WMO en AWBZ 

Voor dit onderwerp heeft de heer H. Eitjes (Zorgbelang Zuid-Holland) een presentatie gehouden.  

Belangrijkste elementen:  

- De AWBZ gaat verdwijnen. Een deel gaat naar de gemeente (WMO), een ander deel gaat naar 

de zorgverzekeringswet. Voor de langdurige zorg wordt een aparte wet gemaakt: WLZ (Wet 

Langdurige Zorg) 

- grootste knelpunten in Den Haag zijn mogelijk de bezuinigingen op de budgetten voor de 

huishoudelijke hulp. De bewonersorganisaties zijn bezorgd en de onrust onder de (oudere) 

mensen is groot. Afgesproken wordt dat dit ook wordt opgenomen in de brief die naar de 

gemeente gestuurd wordt. 

- 12 maart a.s. wordt binnen De Henneberg een Centrum voor Ouderen geopend. Meer informatie: 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Centrum-voor-Ouderen.htm 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Centrum-voor-Ouderen.htm
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 De leden van de projectgroep zijn het unaniem eens om de heer Van Gelderen ook voor de 

komende vier jaar voorzitter te laten zijn voor de projectgroep Welzijn en Beheer.  

 

15 april: 

 Project Gouden Dossiers 

Mevrouw Van Evert (gemeente) vertelt over de 6 gouden dossiers . Dit zijn 6 onderwerpen 

die bestuurlijke prioriteit hebben. Dit project is vorig jaar gestart. 

1. Bij de brede buurtschool gaat het om verlengde leertijd, samenwerking met andere 

partijen en de maatschappelijk functie van de school. 

2. Met het buurthuis van de toekomst wil men bereiken dat op allerlei plekken activiteiten 

voor en door bewoners plaatsvinden zoals nu in The Hungry Mind, bij diverse 

sportverenigingen, in zorgcentrum Houthaghe en in de bibliotheek. 

3. Kindvriendelijke wijken: naar aanleiding van gesprekken met kinderen in Kraayenstein 

wordt er op de weide bij de molen een natuurspeeltuin gerealiseerd. VOOR-Welzijn 

heeft op verzoek van de gemeente geïnventariseerd welke wensen er zijn in de 

verschillende wijken. 

4. Het vrijwilligersbeleid heeft tot doel vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld door een aanbod voor deskundigheidsbevordering, gelegenheid tot 

uitwisselen van ervaringen, ontspanning. 

5. Onder het ouderenbeleid vallen 12 projecten. In Loosduinen zijn onder andere al enkele 

fitplekken en een Centrum voor Ouderen (CvO) gerealiseerd. 

6. De aanpak van overgewicht: theatergroep Drang werkt op dit moment aan de productie 

’Dikke vrienden’. Deze zal op scholen gespeeld worden, leerlingen spelen mee in de 

uitvoering. Doel is het bewust worden van keuzes. 

 

27 mei: 

 Revitalisering Loosduinse winkelcentra 

Door WB-leden worden de plus- en minpunten genoemd van de winkelcentra Loosduinse 

Hoofdplein, De Savornin Lohmanplein, Alphons Diepenbrockhof, Kraayenstein, Houtwijk 

en Deltaplein. O.a.: 

- leegstand en daardoor verpaupering van het gebied, 

- het functioneren van de winkeliersvereniging, 

- branchering, 

- onderhoud/schoonhouden van het centrale gedeelte. 

De heren Spencer en Louwerens, deskundigen op het gebied van ontwikkeling van 

winkelcentra, stellen dat voor een leefbaar winkelgebied o.a. de volgende aspecten van 

belang zijn: 

- de branchering: hebben de winkeliers een binding met het gebied en kun je er alles 

kopen wat je nodig hebt? 

- de kwaliteit van de openbare ruimte 

- de levendigheid: is er reuring? zijn er evenementen? hoe is de ‘funfactor’ 
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- kunnen alle belanghebbende partijen meedenken en – beslissen over een gezamenlijk 

beeld en eventuele veranderingen van het winkelcentrum? 

- is er een gezamenlijk beeld van  de kenmerkende kwaliteiten van het gebied? 

 

 Kwartaalrapportage activiteitenprogramma 2014 

Besproken is in hoeverre de activiteiten die voor het eerste kwartaal stonden gepland 

uitgevoerd zijn of aanvulling behoeven. 

 

23 september: 

 Insprekers: 

- Dhr. Jeffrey Keus van sportvereniging Die Haeghe wil de CL informeren over het feit 

dat zij een subsidieaanvraag gaan indienen voor een nieuw verenigingsgebouw           

( realisatie 2015 of 2016 ) en  met dat gebouw Buurthuis van de Toekomst willen zijn 

- Mw. Ingrid Meijering van GetOud wil de b.o.’s informeren over GetOud/zorg voor je 

buurt. Dit project wil bijdragen aan een positieve benadering van ouderen, chronisch 

zieken en mensen met een beperking en aan verbinding tussen jong en oud, gehandicapt 

en niet-gehandicapt 

 

 Resultaten 2014 en plannen 2015 Stichting VÓÓR. 

Mw. de Jong en mw. Bolhuis van St. VÓÓR zijn te gast om toelichting en informatie te 

geven over enerzijds de activiteiten in de wijken en anderzijds de nieuwe landelijke 

wetgeving en de veranderingen die dat tot gevolg heeft voor de inzet van VÓÓR in de 

komende jaren. 

- Resultaten 2014: Stichting VÓÓR brengt ieder kwartaal verslag uit aan de gemeente. 

Deze verslagen worden ook aan de Commissie Loosduinen worden gezonden Aan de 

hand van de kwartaalrapportages is gesproken over activiteiten in de domeinen 

‘participatie’, ‘gezond en wel’ en ‘opgroeien en opvoeden’. 

- Plannen 2015: VÓOR Welzijn heeft met drie grote veranderingen te maken: de 

participatiewet/ werken naar vermogen ( betreft mensen met een ABW-uitkering, 

Wajong-uitkering of WSW-werkplek), de decentralisatie AWBZ naar WMO en de 

decentralisatie van de Jeugdzorg. Doel van VÓOR is het ondersteunen van activiteiten 

die het welbevinden van groepen bewoners vergroten. 

Uiteraard zullen er veel activiteiten in de VÓÓR-accomodaties worden 

voortgezet/ontwikkeld. 

In 2015 zijn verder armoede, problematische schulden, werkloosheid en sociaal 

ondernemerschap belangrijke aandachtsgebieden. VÓOR blijft outreachend werken en 

meerdere partijen zoals politie betrekken bij het in kaart brengen en verbeteren van 

aandachtvragende situaties. 
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11 november: 

 Activiteitenplan 2015 

Dhr. Benthem, stadsdeeldirecteur,  geeft een toelichting op het tot stand komen van het 

plan. Uit alle bewonersorganisaties (b.o.’s) zijn punten aangedragen. Daarnaast is er een 

enquête gehouden waar ± 300 bewoners op hebben gereageerd en zijn er door het jaar heen 

door de b.o.’s bijeenkomsten gehouden met bewoners waar ook ideeën naar voren zijn 

gekomen. 

Activiteiten die in het plan 2014 stonden en niet uitgevoerd zijn, zijn opnieuw opgenomen 

in het activiteitenplan 2015. 

De Commissie Loosduinen ontvangt de kwartaalrapportages en deze worden in de 

projectgroep Welzijn en Beheer besproken. 

 

 Uitvoering van de Zorg in 2015 

Diverse gasten zijn aanwezig om met de projectgroep in discussie te treden over de 

uitvoering van de Zorg (uitgezonderd de langdurige zorg) in 2015 met als doel dat er meer 

duidelijkheid daarover ontstaat en over de rol die de bewonersorganisaties (b.o.’s) kunnen 

spelen.  

- Dhr. Matulessy ( gemeente Den Haag) geeft een toelichting op de gemeentelijke 

beleidsnota WMO 2015-2016. 

- Mw. Tirion (Florence) vertelt dat er op korte termijn heel veel werk verzet moet worden 

terwijl er nog veel onzeker en onduidelijk is en dat er zorgen zijn: mensen blijven langer 

thuis terwijl er tegelijk bezuinigd wordt op het budget voor de thuiszorg. Florence is 

echter ook positief over het feit dat de gemeente Den Haag gelijk al in 2015 

daadwerkelijk gaat hervormen en heeft vertrouwen  dat er in samenwerking oplossingen 

gevonden gaan worden. 

- Dhr. Herman Eitjes (Zorgbelang Zuid-Holland) is tevreden dat cliëntenorganisaties en 

ouderenbonden goed zijn betrokken door de gemeente in het voortraject en dat er ook 

naar de organisaties geluisterd is. 

- Bewonersorganisaties kunnen in het kader van dit onderwerp o.a.: 

o Hulp geven bij het invullen van de formulieren waarmee een voorziening (digitaal!) 

kan worden  aangevraagd. 

o Voorlichtingsbijeenkomsten geven zoals onlangs de b.o. BWK verzorgd heeft. 
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SAMENSTELLING PROJECTGROEP WELZIJN EN BEHEER 

 

 

Onafhankelijk opererend voorzitter dhr. H. van Gelderen 

Portefeuillehouder WB   dhr. H. van de Muijsenberg 

 

Bewonersoverleg Kraayenstein  lid  mw. T. Zee 

      plv. lid: mevr. J. Witsiers 

 

Wijkberaad Nieuw-Waldeck  lid  dhr. Z. Brinkman* 

      lid  mw. C. van der Kruit 

 

Wijkberaad Kom Loosduinen  lid  dhr. J. Bakker 

      plv. lid  dhr. S. Develing 

 

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck  lid  mw. N. Spaans 

en Kijkduin     plv. lid  dhr. F. Boesten 

 

Wijkberaad Notenbuurt   lid  Vacature 

      plv. lid  dhr. A. Rooseboom 

 

Vereniging Wijkberaad Houtwijk  lid   dhr. R. Meesters * 

lid  dhr. S. Bergmans 

      plv. lid  mw. L. Gordijn 

 

Loosduinse Ouderen Commissie  lid  mw. T. Henkelmann † 

      lid  mw. R. van Rooij 

 

Dienst Publiekszaken   dhr. R. Wekker 

      dhr. M. Molenkamp 

 

* in de loop van het jaar afgetreden 
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Commissie Loosduinen 

      

Financiën 
2.012 2.013 2.014 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

Huisvesting 13.000 4.200 13.000 15.000 5.000 4.200 

Vacatiegelden 12.000 10.031 12.000 10.219 12.000 12.518 

Secretariaat 27.000 30.000 30.000 32.950 30.000 30.847 

Vergaderkosten 

Projectgroepen 1.500 1.765 650 227 1.200 249 

Vergaderkosten CL 2.500 1.534 450 227 600 113 

Notuleren 1.500 1.368 1.600 1.800 2.000 1.530 

Onkosten DB 1.500 1.128 1.500 883 1.200 1.086 

Porti 500 0 100 57 100 265 

Kantoorbehoeften 500 0 100 0 100 0 

Deskundigheidsbevordering 1.500 0 500 0 500 0 

Bankkosten 250 207 250 108 250 125 

Algemene kosten 2.400 125 500 380 1.000 268 

Representatie 350 392 350 710 500 385 

Teambuilding/Samenspraak 2.500 0 0 0 700 475 

Nieuwjaarsreceptie 2.000 1.031 1.000 0 1.050 0 

Website 1.000 1.281 1.000 272 500 137 

Project Ockenburgh ** 5.000 9.822         

Jubileum 90 jaar **     8.928 8.578     

Jubileum 90 jaar ***       450     

Totaal 75.000 62.884 71.928 71.860 56.700 52.197 

       

**   Extra subsidie 
      

*** Rechtstreeks door gemeente betaald 
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Toelichting: 

 

 

Huisvesting : Dit betreft de werkplek van het secretariaat in het stadsdeelkantoor 

  (6 m
2
  à € 700,00) 

 

Vacatiegelden : Dit zijn presentiegelden en worden, op grond van gemeentelijke 

regelingen, toegekend aan de leden van de Commissie Loosduinen en 

de leden van het Dagelijks Bestuur. Plaatsvervangende leden zijn 

hiervan uitgesloten indien de vaste leden aanwezig zijn.  

 

Secretariaat : De (all-in) salarislasten. 

 

Representatie : O.a. kosten verbonden aan de kranslegging tijdens de dodenherdenking  

op 4 mei bij het Loosduins monument en begraafplaats Westduin. 

 

 

Vanwege bezuinigingen heeft ook in 2014 een vermindering plaatsgevonden van 10%. 

Voor 2015  zal de subsidie maximaal € 57.383,00 bedragen. 

 

 


