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Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

dinsdag 20 maart 2018 in de Abdijkerk 

 

Aanwezig dhr. P. Wijsman (voorzitter), mw. I. Weijs (Kom Loosduinen), dhr. T. Zaat (Kom 

Loosduinen), dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. R. Meesters (Houtwijk ), 

mw. T. Zee en mw. M. van den Hoek (Kraayenstein), dhr. H. van den Muijsen-

berg (Bohemen, Waldeck Kijkduin), dhr. W. Bianchi (Fietsersbond), mevr. C. v.d 

Kruit (Nieuw Waldeck), mw. N. Olvers (Notenbuurt), dhr. R. van den Broek (Po-

litie Den Haag), dhr. H. Benthem (stadsdeelkantoor Loosduinen),), dhr. H. van 

Gelderen (WB), dhr. W. van Elst (ROV), dhr. W. Louwerens (ondernemers), mw. 

S. Asahad (notuliste)  

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 

 

2. Concept verslag CL 28 november 2017 

Na aanpassing wijziging wordt het verslag goedgekeurd. 

 

3. Bespreken Jaarverslag 2017 

Dhr. De Valk heeft nog een aantal opmerkingen over het jaarverslag. Hij stuurt alles naar dhr. 

Van Gelderen.  

 

4. Nieuws uit WB/ROV vergaderingen 

WB: 

- Mw. Sielemann van Stichting Present is op bezoek geweest om toelichting te geven over 

Present en het 10 jarig bestaan daarvan. Tijdens dit jubileumjaar wil men binnen tien Haagse 

wijken een zogeheten wijkproject van een halve dag of een dag gaan doen. Daarbij valt te 

denken aan het opknappen of inrichten van (openbare) buitenruimte, een sport- of spelmid-

dag voor specifieke doelgroepen. De uiteindelijk opzet en invulling is aan de bewonersgroep. 

Voor Loosduinen is er €3.000,00 beschikbaar. 

- Mw. Van Vollevelde, medewerker Wijkcontacten en Netwerken van Centrum Jeugd en Ge-

zin in Loosduinen (CJG) heeft verteld over alle activiteiten van het CJG en de veranderingen 

in de organisatie. De doelgroep van de CJG’s wordt verbreed van 0 tot 100 jaar. De gemeen-

te heeft voor deze beleidswijziging gekozen. De gemeente zal de regie blijven houden, alleen 

de doelgroep wordt verbreed.  

Verder vertelde mw. Van Vollevelde dat het CJG in samenwerking met de bibliotheek Loos-

duinen het Jonge Kind Festival gaat organiseren. Dit vindt plaats op maandag 16 april t/m za-

terdag 21 april. Op verschillende locaties worden gratis activiteiten aangeboden. 

Op zaterdag 21 april is er een eindevenement in de bibliotheek van Loosduinen.  
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ROV:  

- Petra Brekelmans heeft een presentatie gegeven over het historische pand Ockenburgh. De 

Kas zal blijven bestaan. Binnen moet er nog veel opgeknapt worden. Er is veel enthousiasme 

om alles aan te pakken. Ook de burgemeester heeft aan het landhuis Ockenburgh een bezoek-

je gebracht.  

- Het jaarverslag van ROV is doorgenomen. 

- De voortgangslijst moet opnieuw geactualiseerd worden. Er zijn zoveel activiteiten gaande 

binnen Loosduinen. Als er veranderingen zijn dan wordt gevraagd of men kan presenteren en 

worden de belangrijkste punten vermeld.  

 

5. Mededelingen 

Stadsdeel: 

 De verhuizing van het stadsdeelkantoor staat gepland op 1 juni. Het communicatiebureau is 

bezig met de voorbereidingen om bewoners hierover te informeren. De vraag of de loketten 

blijven bestaan is nog niet met zekerheid te zeggen; hier wordt door de politiek over beslist. 

 De burgemeester is langs geweest en heeft een rondje Loosduinen gedaan. Er is ook gespro-

ken over verwarde personen in openbare ruimtes. Dit onderwerp wil ze graag agenderen. Zij 

heeft opdracht gegeven om hier echt wat mee te doen.  

 Notenbuurt – Vorig jaar december is er een bijeenkomst geweest over de problematiek. 

Hierbij is een analyse gemaakt. Vanaf 1 april is er een community builder (Gaby de Vries) 

aangesteld om de problemen die er spelen aan te pakken.  

 Er is een nieuwe speelbeheerster aangenomen. Zij is verantwoordelijk voor Milieu en Spelen.  

 

Politie:  

 Dhr.Van den Broek vertelt dat er een bijeenkomst is geweest met de beheerders BIT en de 

whatsapp groepen. Er waren 40 mensen aanwezig.  

 Er zijn personen aangehouden op de Narcislaan i.v.m. de verdwijning van grote hoeveelhe-

den gereedschapskisten.  

 19 Mei vindt de preventiedag plaats op het Loosduinse Hoofdplein. De brandweer zal er zijn 

i.v.m. de strandveiligheid. Er zal casuïstiek zijn over het Veiligheidsoverleg. Graag wil de 

politie ook van deze gelegenheid gebruik maken om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 

Binnenkort zal er uitgebreid worden gecommuniceerd over dit evenement. 

 Op dit moment zit de politie in een reorganisatie. Er zijn op dit moment veel oudere politie-

agenten. Het komende jaar gaan er landelijk 15000 agenten met pensioen.  

 

Fietsersbond:  

 Dhr. Bianchi vertelt dat tijdens het ROV-overleg de werkzaamheden rondom de herinrichting 

van de Mient besproken zijn. Deze werkzaamheden zijn niet goed gecommuniceerd met de 

Vruchtenbuurt en de Notenbuurt; er zijn alleen bewonersbrieven gestuurd naar bewoners van 

de Thorbeckelaan. Het fietspad gaat in deze route mogelijk weg; de route is juist belangrijk 

voor schoolgaande kinderen. Verder gaan er parkeerplaatsen verdwijnen. De kruising blijft 

en wordt geen rotonde. De verkeerslichten blijven ook bestaan. Dhr. Bianchi heeft hierover 

een discussie gehad met wethouder De Bruijn en hij heeft verteld dat het fietspad zou blijven 

bestaan. De wethouder heeft tevens beloofd dat de Notenbuurt alsmede de CL betrokken 

zouden blijven.  
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 Mw. Olvers heeft een brief naar wethouder De Bruijn gestuurd over de parkeerplaatsen in de 

Notenbuurt. Er is al een tekort en het zal erger worden als er appartementen bij worden ge-

bouwd en voor parkeerplaatsen betaald moet worden. De voorzitter reageert hierop en zegt 

toe dat de CL ook een reactie hierover naar de wethouder zal sturen. Dhr. Van den Broek 

(Politie) raadt aan om dhr. Lou Kouijzer in de CL uit te nodigen om het een en ander toe te 

lichten over parkeren in Loosduinen.  

 

6. Rondvraag  

 Mw. Van der Laar (inspreekster) is bewoner van Kijkduin en zij maakt zich zorgen over de 

bouw- en verkeerssituatie zoals die nu is in en om Kijkduin.  

- Het gaat voornamelijk om de veiligheid van de omgeving en de bewoners. Deze wordt ern-

stig in gevaar gebracht. De bussen, vrachtwagens en auto’s rijden te hard. Het bouwterrein 

is te donker en de bewoners willen graag cameratoezicht om zich weer veilig te kunnen 

voelen. 

- Hulpdiensten kunnen geen doorgang vinden, mochten er calamiteiten ontstaan. 

- Veel parkeerplaatsen worden gemist en winkel- en horecaondernemers kunnen geen par-

keerplaats vinden. Ze vindt het merkwaardig dat er in Kijkduin geen betaald parkeren 

wordt ingevoerd.  

- Bewoners zijn niet (tijdig) geïnformeerd over de hele situatie.  

Dhr.Benthem reageert hierop en verzekert dat hij dit zal opnemen met dhr. Smit (de weg-

/strandbeheerder). Verder belooft dhr. Benthem dat hij een rondje zal rijden om de situatie 

op te nemen en stelt voor om een ‘tekstcar’ neer te zetten om omwonenden/bezoekers te 

blijven informeren.  

- Dhr. Van den Broek meldt dat er wordt gehandhaafd door de mensen van het handhavings-

team. Zij lopen en fietsen veel rond in de omgeving. 

Het is een lastig probleem omdat er veel betrokkenen zijn. Echter tijdens het Kijkduin-bad 

overleg worden deze zaken wel besproken en probeert men oplossingen te vinden. 

Er zal wel op afspraken moeten worden gecontroleerd of deze nagekomen worden. 

 Mw. Weijs heeft een stuk ontvangen van de AVN i.v.m. het bouwen op het Parnassia terrein. 

Er is een vervolgoverleg geweest vorige week en er is nu minder druk dan de eerste keer. Het 

wijkberaad volgt de ontwikkelingen. 

Buurtvereniging Bloemendaal heeft contact gezocht over dit onderwerp.  

De voorzitter meldt dat de hulp van de CL altijd kan worden ingeschakeld als het 

wijkoverstijgend is. De bewonersorganisaties moeten het echter in eerste instantie zelf probe-

ren op te lossen. Dit onderwerp kan zonodig via ROV ingebracht worden in het CL. 

Dhr. De Valk vertelt dat de AVN een nota heeft geschreven over deze problematiek en die 

staat op de website. De zorgen zijn groot en de informatie en communicatie is bijna nihil. Het 

is nuttig als we er wat mee gaan doen. 

Dhr. S. Develing zegt dat er contact moet worden gehouden met Houtwijk en vraagt of de in-

formatie kan worden gedeeld.  

 Dhr. De Valk heeft na de oproep van Stichting Present een aanvraag gedaan voor subsidie 

voor de Parels van Loosduinen, maar heeft hier een nee op gekregen.  

 Dhr. De Valk vertelt dat de brandweer vanaf deze zomer de reddingen op het strand en in zee 

gaan doen; zij nemen dit over van de politie die het voorheen deed. De politie zal wel aanwe-

zig/zichtbaar blijven op het strand, maar zal in principe geen reddingen meer uitvoeren.  
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 Vanuit Kraayenstein wordt verteld dat er in de wijk Vroondaal een verkeersprobleem is ont-

staan ter hoogte van de ‘nieuwe’ school. Hier moet zorgvuldig naar gekeken worden. De ge-

meente is hier al mee bezig. De school moet de problemen duidelijk maken bij de gemeente. 

Dhr. Benthem heeft hierover een overleg gehad en er worden extra maatregelen genomen. 

Vanuit het stadsdeel is dhr. Smit hiermee bezig. 

 Vanuit de Notenbuurt vertelt mw. Olvers over de herinrichting van de Volendamlaan; deze is 

veranderd in een eenbaansweg. De Notenbuurt wordt nu als sluiproute gebruikt. Mw. Olvers 

neemt hierover contact op met dhr. Smit.  

 Het sportterrein van Wings (Mozartlaan) gaat mogelijk weg en er worden dan wellicht hui-

zen gebouwd. Dhr. Hofker vertelt dat de interesse in sport minder is geworden. Het is een 

stadsdeelbrede problematiek. De adviesraad Sport adviseert hierover aan de wethouder. De 

zorgen over het vele bouwen en verdwijnen van sportfaciliteiten zijn groot en de sportraad 

heeft hier problemen mee. Straks is er geen ruimte meer voor sport. Er zijn nu al 16 sportter-

reinen verdwenen de afgelopen jaren. Dhr. Hofker vindt dat de CL hier iets van moet vinden. 

De voorzitter zegt toe dat dit mee wordt genomen in het DB. 

 Er wordt vanuit de CL aan dhr. Benthem gevraagd over de uitvoeringsplannen. Dhr. Ben-

them neemt dit mee. 

 Dhr. Van Gelderen deelt mee dat de leden van de CL vanaf morgen (gemeenteraadsverkie-

zingen) formeel geen leden van de CL meer zijn. Hij doet het verzoek aan alle wijkberaden 

om z.s.m. een lijstje aan de CL te sturen waarbij wordt aangegeven wie er in de CL en de 

projectgroepen zitting gaan nemen namens de bewonersorganisaties. 

 Dhr. P. Wijsman stelt zich hierbij verkiesbaar als voorzitter van de CL.  

 

7. Sluiting 

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de samenwerking met de wijken gedurende de afgelopen 

4 jaar. Als je terugkijkt, is er veel gebeurd binnen Loosduinen en staat er nog veel te gebeuren. 

De Commissie heeft het nodige kunnen bereiken, maar ‘verschillende vingers aan de pols hou-

den’ moet het devies blijven. 

Vrijwillig bezig zijn met zaken de wijk betreffende, is anders dan dit benaderen als professio-

nals. Hierbij is het elkaar informeren en goed communiceren erg belangrijk.  

Tevens meldt de voorzitter dat de Commissie Loosduinen dit jaar (2018) 95 jaar bestaat en op 

gepaste wijze zal hier aandacht aan worden geschonken. 

 


