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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen  

van dinsdag 11 februari 2014 

 

 

Aanwezig: 

De heer P. Wijsman (voorzitter), de heer H. van Gelderen (WB), de heer W. van Elst (ROV), 

de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw I. Weijs (Kom Loosduinen), de heer 

L.J. Hofman (Kraayenstein), de heer H. de Valk (Nieuw-Waldeck), de heer  

H. v/d Muijsenberg (Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer J. Hofker 

(Bohemen/Waldeck/Kijkduin), de heer R. Meesters (Houtwijk), de heer A.J. Rooseboom 

(Notenbuurt), de heer H. Benthem (stadsdeeldirecteur Loosduinen), de heer M. v/d Bosch 

(Politie Haaglanden) en mevrouw Y. Bouman (verslag). 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw T. Zee (Kraayenstein), mevrouw T. Henkelmann 

(LOC), de heer I. Fritz (plv. stadsdeeldirecteur), de heer W. Louwerens (Loosduinse 

winkelcentra). 

Gasten: de heer K. Klein (stadsdeelwethouder) en de heer W. Knijnenburg (Loosduinse 

winkeliersvereniging). 

 

1. Opening/mededelingen. 

De heer Wijsman opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom, met name de 

stadsdeelwethouder de heer Karsten Klein. 

- Vaststelling agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

2.   Stadsdeelwethouder dhr. K. Klein over diverse onderwerpen. 

De heer Klein is uitgenodigd als verantwoordelijk stadsdeelwethouder voor het stadsdeel 

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 heer Klein geeft op beide vragen een reactie. 

Zijn beschouwing van de afgelopen 4 jaar: 

Als stadsdeelwethouder van Loosduinen gaat dit misschien nog wel even duren. Ik blijf aan 

tot een coalitie is geformeerd en een nieuw B&W is samengesteld.  

De afgelopen jaren in Loosduinen als stadsdeelwethouder zijn mij zeer goed bevallen. 

Natuurlijk moet je je taak wel serieus nemen en hierop investeren. De ‘Klein-gesprekjes’ is 

hiervan een voorbeeld. Stadsdeelwethouder zijn is dus een serieuze functie, je bent het 1ste 

aanspreekpunt voor de burgers. Je moet overal veel aanwezig zijn, de mensen moeten je 

kunnen benaderen. Ik ben wel tevreden Verschillende projecten zijn ondersteund en ook goed 

gelukt. Als voorbeeld: de fontein op het Loosduinse Hoofdplein, al duurde dit wel erg lang. 

Loosduinen is een stadsdeel met veel sociale samenhang. Dingen in gezamenlijkheid doen is 

een mooi gegeven. Er is een goede samenwerking met de winkeliersvereniging. Natuurlijk 

moeten we de Commissie Loosduinen behouden. 
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* Het groenbeheer – hoe het college dit in de toekomst voor zich ziet. 

Waar moet meer onderhoud plaatsvinden, wat zijn de prioriteiten, samenwerking met de 

bewoners, men moet zelf een bepaald initiatief ondernemen. 

* Het Buurthuis van de Toekomst (Hungry Mind als voorbeeld) is ook een succes geworden. 

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

bestaan zoals gezegd. 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. Proactief zijn waar het kan en vooral gebruik maken van het recht om 

gevraagd en ongevraagd advies te geven. 

 

* De voorzitter deelt mee dat er 2 weken geleden in Houtwijk een politiek debat heeft 

plaatsgevonden. 

Hoe kijkt de politiek naar de toekomst? Het kijken naar de Commissie Loosduinen, in 

hoeverre wordt dit in de toekomst serieus genomen? 

De heer Klein is niet helemaal gelukkig hoe dit is uitgevoerd. Het blijkt onmogelijk om meer 

vrijwilligers te werven, maar er zijn ook zaken, die wel zijn gelukt. 

* Het Buurthuis van de Toekomst was ook niet gemakkelijk. Het kost veel geld om dit te 

doen. Belangrijk is om niet te veel te korten op de bewonersorganisaties. Het college steunt 

dit niet over de hele breedte. Wat hebben bewonersorganisaties nodig, behalve geld! Het mes 

kan aan verschillende kanten snijden. 

Enkele vragen/opmerkingen van de Commissie leden. 

* Mw. Weijs: De parkeerleges in Laak zijn erg hoog! In Loosduinen willen ze ook 

parkeerleges gaan invoeren, waar niemand het mee eens is.  

* De heer Klein geeft aan dat er wel parkeerproblemen in Laak zijn. 

* Dhr. Bakker: Het Buurthuis van de Toekomst, wat houdt dit proces in? In Houtwijk mag 

iedereen naar binnen. Waar is de gastvrijheid? 

* De heer Klein geeft aan dat er 31 Buurthuizen van de Toekomst zijn. Een plek waar naast 

behalve sporten ook andere activiteiten gegeven kunnen worden. Er moeten wel afspraken 

gemaakt worden. Stel je deuren open, maak goede afspraken met de mensen. Dit moeten de 

verenigingen zelf doen. 

* Dhr. Meesters: In de afgelopen 4 jaar zijn er projecten (o.a. Ockenburgh) gerealiseerd door 

de Commissie Loosduinen. Heb je misschien nog tips voor de Commissie Loosduinen hoe er 

iets verbeterd kan worden? 

* De heer Klein geeft aan dat vanuit de bewoners verschillende invalshoeken aangeboden zijn 

voor de verbetering van het Mecklenburgplein. Dit is erg goed gegaan. 

* Dhr. Wijsman: Wij zijn allemaal vrijwilligers. Soms heeft de Commissie Loosduinen een 

achterstand qua informatie. Er zijn wel goede contacten met de politie en het stadsdeelkantoor 

voor informatie, maar soms komt de Commissie Loosduinen te laat om iets op tijd af te 

ronden (Ockenburgh)! 

* De heer Klein geeft aan om meer gebruik te maken van een thema-avond, en dan de 

ambtenaren uit te nodigen, die een bepaald onderwerp behandelen. 

Als de Commissie Loosduinen dit soort wensen heeft, 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 en da tis soms lastig. 
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* Dhr. v/d Muijsenberg complimenteert Karsten Klein met alles wat hij heeft waargemaakt en 

vervuld in de afgelopen 4 jaar. Kan de gemeente het instituut Commissie Loosduinen 

beperkte zeggenschap geven? Misschien deconcentreren – mensen activeren door zitting te 

nemen in de Commissie Loosduinen. In campagnetijd dit punt misschien voordragen of dit 

mogelijk is, een pilot aangaan (termijn van 2 jaar). 

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

invloed kunnen uitoefenen door mensen in de buurten. 

* Dhr. v/d Muijsenberg: Het Buurthuis van de Toekomst is een gelukt project, een prima 

ontwikkeling. Er gaat geen subsidie naar toe, maar een aantal wijkorganisaties hebben 

problemen met de prijzen, die betaald moeten worden per vierkante meter. 

* Dhr. v/d Muijsenberg: De Loosduinse Vaart is qua uitvoer geen geslaagd project. Dit 

motiveert niet. Als het College sommige dingen niet goed genoeg vindt, zet er dan een 

ambtenaar bij voor de nodige begeleiding. Nu wordt de Loosduinse Vaart herzien; hopelijk 

gaat het nu wel serieus slagen. 

* Dhr. Rooseboom: We hebben subsidie gekregen voor een stedenbouwkundige voor het 

project De Loosduinse Vaart. Vanuit het stadsdeel moet er een visie worden aangeboden aan 

de wethouder.  

* De heer Klein deelt mee, dat het project De Loosduinse Vaart serieus genomen moet 

worden. Er kunnen tegengestelde belangen in zitten, maar daar kan over gesproken worden. 

* Dhr. Meesters: De revisie voor De Loosduinse Vaart houdt rekening met verdichtingsfasen. 

Het document van de Commissie Loosduinen graag meenemen in de Gemeenteraad. 

* De heer Klein deelt mee, dat de visie, die er nu is, bij DSO aangeboden moet worden. 

* Mw. Weijs: Er wordt veel tijd en energie gestoken in lopende projecten. Waarom wordt het 

advies van de Commissie Loosduinen niet altijd overgenomen na veel vergaderingen. Er 

wordt soms eerst tegengewerkt en dan pas meegewerkt. 

* Dhr. v/d Muijsenberg: Als de betreffende ambtenaar iets niet ziet zitten, lopen ze er niet erg 

warm voor. 

* De heer Klein deelt mee dat het goed zoeken is naar bepaalde onderwerpen, dan pas goed 

presenteren aan de betreffende ambtenaar. 

* Dhr. Hofker: In 1993 is er een verordening opgesteld voor de ambtenaren – samenwerking 

met Commissies. 

* Dhr. Wijsman constateert dat:  

het project Kijkduin – werkt verruimend als je goed contact hebt met de betreffende 

ambtenaren. Hoe serieus wordt de Commissie Loosduinen genomen? Als je je elke keer moet 

bewijzen werkt dit demotiverend. Natuurlijk blijft de Commissie Loosduinen wel verder 

werken en zal zij zeker haar mening ventileren betreffende de Loosduinse projecten. 

* De heer Klein deelt mee dat in de verkiezingstijd dit erg moeilijk is. Voor wat betreft de 

Commissie Loosduinen, moet men voorzichtig zijn met bepaalde teksten, zoals: “We willen 

serieus genomen worden”. De heer Klein raadt de Commissie Loosduinen aan, om op zoek te 

gaan naar bepaalde onderwerpen waar je mee naar buiten kunt komen. 

* Dhr. Rooseboom: de toezegging is gedaan dat de gemeente met de Commissie Loosduinen 

meewerkt. In het reglement staat dat iemand van DSO bij ROV aanwezig moet zijn. 

* Dhr. Meesters: Als de relaties onderling goed zijn, heb je al die papieren niet meer nodig. 

* Dhr. Wijsman: De samenwerking met de politie en de wijken is essentieel. 

* Dhr. Bakker: De subsidie voor de wijken is verminderd en dit is soms erg lastig. 
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* Dhr. van Elst: Graag een andere ruimte voor de Commissie Loosduinen. De Henneberg is 

gratis maar niet voldoende qua uitstraling. 

* Dhr. Wijsman vraagt aan de heer Klein of hij misschien nog vragen heeft voor de 

Commissie Loosduinen. 

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

Commissie Loosduinen aanwezig te mogen zijn. De voorzitter wenst de heer Klein veel 

succes tijdens de verkiezingen en bedankt de heer Klein voor zijn komst. 

 

3.   Vaststellen Concept-verslag van 3 december 2013. 

Blz. 1, punt 2: Als er geen nieuwe koper is, zullen er, omdat het landhuis behouden moet 

blijven, er andere regels van toepassing zijn.    

Karsten Klein (lijsttrekker CDA) moet zijn: stadsdeelwethouder. 

Blz. 2, punt 4. Postlijst inkomende en uitgaande post - ? (voorzitter zoekt dit uit). 

Blz. 2, punt 5, 2e alinea: Er is een nieuw concept bestemmingsplan van de werkgroep 

Vroondaal moet zijn: over Vroondaal. 

Blz. 2, punt 5, 4e alinea, 2e regel: Het hotel moet zijn: Boha ondervindt druk enz. enz. enz.. 

Blz. 3, 3e alinea: De voorsorteerstrook en verkeersregelaars moeten de rust brengenen moet 

zijn: brengen en zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. 

Blz. 3, 4e alinea: Ockenburgh. Het definitieve concept van het biedboek enz. enz. enz. 

Alle relevante afdelingen van de enz. enz. enz. 

Blz. 4. punt 9: * Dhr. Hofker: stadsdeelborrel moet zijn: nieuwjaarsborrel. 

Blz. 4, punt 9: Het bestemmingsplan Oude Haagweg 42-25 komt voor op zitting bij moet zijn: 

Oude Haagweg 42-46 komt voor bij de Raad van State enz. enz. enz. 

Blz. 4, punt 9: Als er voor Ockenburgh geen koper is, wie krijgt dan dit project? moet zijn: 

hoe dan verder? 

Blz. 4 punt 9: Dhr. v/d Laar: SBK het parkeren van de bewoners in Kijkduin moet worden 

tegengehouden. De ontwikkelingen van badplaats Kijkduin vervalt. Moet zijn: Naast zijn visie 

op het parkeren – financiële aspecten zijn nog niet ingevuld? 

 

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. 

De zaak zal binnen DB besproken worden. 

 

4.   Postlijst inkomende en uitgaande post. 

      - 

 

5.   Vaststellen huishoudelijk reglement en reglement CL. 

Dit punt overlaten aan de nieuwe commissie. Op- of aanmerkingen kunnen worden 

doorgestuurd naar de voorzitter of naar mevrouw v/d Plas. 
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6.   Nieuwe samenstelling CL 

De Commissie Loosduinen heeft een zittingsperiode van 4 jaar. Tussentijds kan men de 

commissie betreden en de commissie verlaten. Het wijkberaad vaardigt nieuwe 

commissieleden af.  

Wie komt er in WB, ROV en CL? Dit graag doorgeven aan mevrouw v/d Plas.  

Zit de Commissie Loosduinen aan de raadstermijn van 4 jaar? Ja. 

In formele zin is dit de laatste CL vergadering. 

De voorzitter krijgt van alle wijkberaden vóór 1 maart 2014 door wie er zitting gaat nemen in 

de Commissie Loosduinen. 

 

7.   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. 

* Hr. Witzier (publiek): Ik heb de jaarwisseling anders ervaren! Tot 4 uur ’s-nachts is er feest 

gevierd op de Abdijbrink. Bellen naar 112 om dit te melden, leverde geen reactie op. 

* Hr. Benthem: Vanuit het stadsdeel is de Abdijbrink voor het aankomende oud- en nieuwjaar 

een aandachtsgebied. 

De voorzitter zegt dat dit punt van vuurwerk een politiek punt moet worden. 

* Hr. Benthem: alle overlast bezorgers krijgen een brief van de burgemeester. Ze worden 

aangesproken door de BIT-teams. 

De voorzitter zegt dat dit een moeilijk punt blijft. 

* Hr. van Elst: De abri’s, die nu gesloopt worden, speelt dit ook in Loosduinen? 

Dit wordt uitgezocht. 

 

8.   Diverse projecten.  

      - Kijkduin: (-) 

      - Ockenburgh: 

Er zitten minimaal 2 mensen in de beoordelingscommissie. Totaal bestaat de commissie uit 7 

mensen met 1 voorzitter. De afdeling, die erbij zit is een juridische afdeling. De heer Wijsman 

en mevrouw Weijs nemen geen zitting in de beoordelingscommissie. Dit hebben zij per brief 

aan wethouder Marjolein de Jong meegedeeld. Als je eenmaal zitting hebt genomen in de 

beoordelingscommissie kun je niet meer terug. De definitieve versie van het biedboek is er 

nog steeds niet, de punten van de CL staan in dit biedboek vermeldt. Het biedboek is 

vastgesteld en wordt binnenkort openbaar. Mensen kunnen dan mee gaan doen aan de tender. 

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/ presentatie geven.  

De beoordelingscommissie kiest iemand uit, beoordeelt de kandidaat en ligt dit voor aan 

B&W en dan aan de Raad. De Commissie Loosduinen kan alleen zeggen, dat degene die 

gekozen is niet voldoet aan de voorwaarden. Er zijn 2 lijsten. De nock-out lijst bestaat uit 

criteria die al zijn opgesteld. Ook moeten de “boeken met de financiën” openbaar worden 

gemaakt. Ook andere criteria worden aan de orde gesteld. Hierna volgt de presentatieronde. 

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

Loosduinen geen deel neemt in de beoordelingscommissie. Alle Commissieleden stemmen 

hier mee in. De motie is aangenomen. 
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      - Loosduinse Vaart: 

* Dhr. Rooseboom: Morgen komt de werkgroep bij elkaar. Er zijn een flyer en een maquette  

gemaakt. 

* Dhr. Meesters: Als je het presenteert en zegt dit is de revisie? 

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

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

gaat worden. Aanbieden aan wie, de wethouder, DSO of aan het college. De voorzitter stelt 

voor als het vanuit de werkgroep gereed is, dit te presenteren aan de CL en zij kunnen nog 

vragen stellen. Laten we een inloopavond organiseren voor de bewoners, voordat we het 

officieel presenteren. 

      - Vroondaal 

De zienswijze is ingediend. Op de meeste punten van B&W hebben we antwoord gekregen. 

Deze staan op de website. Er moeten 2491 woningen worden gerealiseerd binnen dit gehele 

gebied. 

 

9.   Mededelingen 

      a. Stadsdeel 

      - De aftrap van het project Krap bij Kas – Loosduinen maakt werk van armoede, heeft  

         plaatsgevonden. 

      b. Politie 

      Er zijn wat woninginbraken geweest. In 2013 is dit met 42% gedaald. 

* Dhr. Knijnenburg: de vis-kiosk achter Albert Heijn is overvallen. 

Op klaarlichte dag zijn er 2 brillenwinkels overvallen. 

Het is onrustig in het winkelcentrum! De politie is op de hoogte en zaken worden onderzocht. 

Belangrijk is wel dat er melding van wordt gemaakt. 

 

10.  Rondvraag 

Er is een nieuwe groenbeheerder aangesteld, mevrouw Lydia Buwalda. T.z.t. maken we 

kennis met haar. 

* Hr. Meesters: Graag een berichtje naar het Loosduins Museum i.v.m. de Loosduinse 

Verzetshelden in kamp Amersfoort. 

12 maart 2014 is er een ledenvergadering in Houtwijk. 

* Hr. Benthem: In Houthaghe is er een uniek speeltoestel voor jong en oud geplaatst. 

* Hr. Bakker: Moet er geen kascommissie zijn voor de commissie Loosduinen? 

* Mw. Weijs: Er zijn 58 bomen gekapt in Loosduinen, waar ??? 

In de Q. Nederpeltstraat staat een scootmobiel box. Hoe lang mag dit blijven staan? 

Wordt uitgezocht. 

11.  Sluiting 

De heer Wijsman bedankt de CL-leden voor 4 mooie jaren. Hij wil zich herkiesbaar stellen 

voor de komende 4 jaar.  

 

Voor nu: de heer Meesters en de heer Hofman nemen afscheid van de Commissie 

Loosduinen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 


