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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen van dinsdag 8 mei 2012 

 
Aanwezig: dhr. P. Wijsman (voorzitter), dhr. H. van den Muijsenberg, dhr. A. Rooseboom, mw. T. Zee, 

dhr. R. Meesters, dhr. C. de Zeeuw, dhr. J. Bakker, mw. I. Weijs, dhr. H. de Valk, dhr. H. van Gelderen, 

dhr. L. Hofman, dhr. W. van Elst, dhr. M. van den Bosch (Politie Haaglanden),  

Afwezig: mw. H. Franssen, dhr. J. Hofker, dhr. R. van de Laar, mw. T. Henkelmans, dhr. R. Wekker, 

dhr. H. Bovenlander (DPZ) en dhr. H. Verzijden (DPZ)  

 

Verslag: mw. M.J. Krol 

 
1. Opening en mededelingen 

De heer Wijsman heet de aanwezigen van harte welkom. De CL betreurt het dat niemand van de 

gemeente aanwezig is.  

 

o De heer Bakker wordt door de CL gefeliciteerd met zijn onderscheiding. 

o De heer Bovenlander wordt ook gefeliciteerd met zijn Koninklijke onderscheiding. 

o De bijeenkomst van 9 mei met als onderwerp de tramhaltes in Loosduinen kan helaas geen doorgang 

vinden. De sleutelfiguren rondom dit onderwerp konden niet komen, waardoor de avond niet 

voldoende informatie zou opleveren. De bijeenkomst wordt verzet naar juni en er komt een 

rectificatie in het AD.  

o Bij de 2 Loosduinse monumenten zijn door een vertegenwoordiging van de CL bloemenkransen 

gelegd. De herdenkingen werden druk bezocht. 

o De fontein op het Loosduinse Hoofdplein werkt weer en er is voldoende geld voor onderhoud voor 

de komende 3 jaar. De pollers werken nog steeds niet goed. Dit heeft de aandacht van de gemeente. 

o Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft de slogan “Sores? Bel Joris!”. 06-28334942 

o Het DB heeft de 5 winkeliersverenigingen van Loosduinen uitgenodigd voor een verkennende 

bijeenkomst. Loosduinen en Kijkduin waren aanwezig en er zijn goede ideeën gegenereerd. Er zijn 

geen eerdere vormen van samenwerking geweest en dit was een eyeopener voor de aanwezigen. Een 

idee is om de agenda’s op elkaar af te stemmen en eventueel samen te werken in activiteiten. De 

voorzitter heeft de winkeliersverenigingen laten weten dat er een zetel in de CL door hen ingevuld 

kan worden. De andere vacante zetel is bedoeld voor de Kamer van Koophandel. Ook deze zetel is 

niet ingevuld. Helaas is er vanuit die organisatie nog geen respons gekomen. 

o Bij wijkberaad Nieuw Waldeck zijn 3 bestuursleden opgestapt. Dit betekent dat de actieve CL leden 

niet meer in die functie kunnen deelnemen. Voor de penningmeester wordt vervanging gezocht. De 

heer Van Elst is onafhankelijk voorzitter van ROV en zal deze functie voortzetten. Bij Nieuw 

Waldeck vindt binnenkort een buitengewone algemene ledenvergadering plaats, waarbij mensen zich 

kunnen aanmelden als bestuurslid. Het algemeen bestuur bestaat nu uit 4 mensen. 

o Er heeft een voorlichtingsavond plaatsgevonden over de nieuwe vorm van subsidieaanvragen. Er 

werd een presentatie gehouden door o.a. de stadsdeeldirecteur van Centrum. (dhr. Gert Jan Bunck) 

De aanwezige documenten waren incompleet en er zaten diverse kwalijke fouten in. Tot ieders 

verbazing vertelde de heer Bunck dat in zijn stadsdeel het wijkblad wel als activiteit wordt gezien en 

de subsidie hiervoor is toegekend. Dit zou mondeling toegezegd zijn door wethouder I. van 

Engelshoven. Op verzoek heeft dhr. H. Bovenlander laten weten het niet eens te zijn met deze 

bewering. In een mail heeft hij laten weten dat het niet wordt toegekend in Loosduinen mits het een 

speciale uitgave is of bijvoorbeeld door andere wijkbewoners wordt gemaakt. Ook voor het opzetten 

en/of pimpen van websites wordt subsidie toegekend. Niet voor het gewone onderhoud van de 

website. De voorzitter adviseert de leden van de CL bezwaar te maken tegen deze ontwikkelingen; 

wel toekennen van subsidie in het ene stadsdeel, dat in het volgende stadsdeel gewoon wordt 

afgewezen. 

Conclusie van de avond was dat de gemeente het liefst ziet dat in januari de planning voor het hele 

jaar binnen komt, zodat ze overzicht hebben in de activiteiten. Het plannen van activiteiten voor een 

heel jaar is een nieuwe werkwijze die nog niet overal ingeburgerd is. Binnen Loosduinen zijn al 

diverse aanvragen gedaan, maar er is nog geen geld binnen. De wijkberaden krijgen wel bericht met 
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of zonder toekenning. Bij de KOM zijn al 2 activiteiten geweest waarvoor nog geen geld uitgekeerd 

is. Dit is een onwenselijke situatie. Ook de digitale afhandeling wordt als onvoldoende ervaren. Bij 

een afwijzing behoort een onderbouwing te worden verstrekt. Dit is nu niet altijd het geval.  

Afspraken: De CL gaat wethouder Van Engelshoven uitnodigen om over de problematiek te 

spreken. Tot die tijd zal het DB met de heer Bovenlander in het reguliere overleg erop terugkomen. 

Binnen de CL zal geïnventariseerd worden wat er wel/niet al is toegekend om zo inzicht te krijgen in 

de cijfers. Ook zal het DB bij andere stadsdelen informatie genereren. Wat betreft de wijkbladen 

adviseert de voorzitter dat iedereen een aanvraag indient, zodat er een formele afwijzing is. Alleen 

dan kan er een formeel bezwaar ingediend worden. De CL zal er bij de wethouder op aandringen om 

inzage te krijgen in de cijfers; Wat is er aan projecten ingediend en hoeveel geld kan nog besteed 

worden? 

 

2. Vaststelling verslag van 27 maart 2012 
Tekstueel blz. 1 punt 7: De onkruidbestrijding is als een voorbeeld benoemd. 

Tekstueel blz. 2 punt 9: Tekst wordt: De CL heeft zelf ook het voornemen om de communicatie en de 

samenwerking te verbeteren om zo nog betere adviezen te kunnen geven. 

Naar aanleiding van blz. 3 Hondenlosloopgebied: Vanuit de CL wordt opgemerkt dat het advies 

gebaseerd was op één brief en een spreker. De vraag is of er evenwichtige informatie was waarop het 

advies is opgesteld. De voorzitter benadrukt de historie van de behandeling van het hondenbeleid en dat 

dit ook benoemd is in het advies. Daarnaast is het goed om bij elk advies goed geïnformeerd te worden 

vanuit verschillende gezichtspunten. 

Naar aanleiding van blz. 3 Betaald Parkeren: In het laatste antwoord van wethouder Smit wordt 

verwezen naar uitspraken, die niet gedaan zijn door de CL. Het DB heeft direct een antwoord 

geformuleerd waarbij ingegaan is op deze onwaarheden. 

 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. 

 

3. Voortgangslijst DB, mededelingen uit projectgroepen en postlijst 

Ockenburgh: De CL heeft een advies gestuurd met betrekking tot het bestemmingsplan. De leden van 

de CL krijgen hiervan een kopie toegezonden.(Ineke Weijs) In dit advies is ook het 

hondenlosloopgebied benoemd. Hierbij is onder andere geadviseerd om in de platformgroep ook 

mensen te laten deelnemen, die geen hond hebben. 

Azivogebouw: De CL heeft vernomen dat Panagro failliet is en het gebouw nu onder de curator valt. De 

sloopvergunning was verleend maar is weer teruggetrokken. 

Escamplaan: De gemeenteraad heeft toch besloten de ontsluiting van de wijk aan de achterkant te 

plaatsen. De bewoners zijn hierover zeer teleurgesteld en gaan beroep aantekenen bij de Raad van State. 

De heer Meesters heeft geconstateerd dat de problematiek rondom die route, onoverzichtelijk en 

gevaarlijk, nu ook actueel is. Hij gaat proberen hierover een gesprek aan te gaan om de route sowieso te 

verbeteren. 

De Savornin Lohmanplein: hierover is nog niets bekend. BWK wordt op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen. 

Vroondaal: Het gebied Sloten wordt sneller ontwikkeld, omdat daar de goedkopere woningen gebouwd 

mogen worden. Er komt daar ook een winkelcentrum en een school.  

Kijkduin: In het leegstaande deel richting het Atlantic Hotel komt een visrestaurant.  

Zandmotor: Er zijn nog steeds gevaarlijke stromingen. De geul is gedicht en er is een nieuwe geul 

gegraven. Hierin staat nu stilstaand water. De kant van Monster/Ter Heijde is levensgevaarlijk, hier 

staan ook waarschuwingsborden. 

Internationale ring: De heer Van den Muijsenberg wil voorstellen om de ongelijkvloerse kruising bij 

de Erasmusweg te annuleren. Met het geld wat daarmee wordt uitgespaard kunnen aanpassingen langs 

de route worden gedaan. Op 30 mei vindt een evaluatie plaats van de internationale ring. 

WB: De ontwikkelingen van de kinderboerderijen worden op de voet gevolgd. Op 5 juni staat dit op de 

agenda van WB. In de eerste helft van juli valt een besluit. 

 

4. Jaarverslag 2011 
Het jaarverslag is door de CL ontvangen het DB wordt gecomplimenteerd met het resultaat. 
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5. PR/website 
Vanaf 9 mei kunnen stukjes worden toegezonden en zullen de foto’s op de site komen. De laatste 

puntjes worden op de i gezet en de secretaris en secretaresse gaan de site beheren. De CL is er trots op 

een eigen website te hebben. www.commissieloosduinen.nl.  

Er komt een artikel in de Loosduinse courant om de site aan te kondigen.  

 

6a. Mededelingen Stadsdeel 

Helaas is er niemand aanwezig van het stadsdeel, waardoor er geen mededelingen zijn. 

 

6b. Mededelingen Politie 

a) Aan de woninginbraken wordt hard gewerkt. Helemaal voorkomen lukt helaas niet maar er worden 

preventieve acties gehouden en soms worden daders opgepakt. Het preventieproject wordt 

binnenkort in Houtwijk en Nieuw Waldeck gehouden. Onlangs zijn de vrijwilligers hiertoe 

geïnstrueerd. Deze actie wordt in samenwerking met gemeente en politie georganiseerd met als doel 

een integrale aanpak van woninginbraken.  

b) Jeugdoverlast: Er is een klein aantal incidenten geweest. Momenteel is er geen structurele overlast. 

c) Het aantal auto-inbraken is gestegen. Er zijn geen hotspots en de politie gebruikt een rechtstreekse 

persoon gerichte aanpak (PGA). 

d) In Loosduinen heeft 10% van de inwoners zich aangemeld voor Burgernet. De norm voor 

succesvolle acties is 5%. Ook twitter wordt ingezet, met name de schoolwijkagent van Loosduinen 

is actief op twitter. 

e) De Notenbuurt is bezig met de ongevallen op de Oude Haagweg en heeft moeten constateren dat 

niemand zich verantwoordelijk voelt voor de onveilige situatie aldaar. De politie doet ook 

meldingen van onveilige situaties, maar de wegbeheerder is verantwoordelijk. Mensen moeten 

blijven melden bij 14070 wanneer bijvoorbeeld borden niet zichtbaar zijn.  

 

7. Ingekomen stukken: 

In een brief is verzocht of de heer Van Baarsel van SBK kan deelnemen aan de CL. Dit is niet mogelijk, 

omdat de gemeente Kijkduin niet als wijk erkent. Dit geldt ook voor Vroondaal. De verenigingen zijn 

wel rechtspersonen en kunnen derhalve wel subsidies aanvragen. Wel kan SBK, als tussenoplossing, 

plaatsvervangend lid worden van de projectgroepen WB en ROV en in overleg met de 

wijkvertegenwoordiger van plaats wisselen bij relevante vergaderingen. 

 

8. Rondvraag 

De heer Roosenboom meldt dat binnenkort het bestemmingsplan Rozenburg wordt geactualiseerd. 

Hieronder valt ook de Gammalocatie.  

 

10. Sluiting 

De heer Wijsman sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 


