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    Verslag van de vergadering van de Commissie Loosduinen 

    dinsdag 2 juli 2019, gehouden in de Abdijkerk, Willem III 

    straat, Loosduinen, aanvang 19.30 uur. 

 

 

Aanwezig: dhr. P.F.M. Wijsman, (voorzitter), dhr. J.H. Bakker en dhr. T. Zaat, (Kom 

Loosduinen), mw. F. Beeloo-Planken en dhr. R.A.W. Meesters, (Houtwijk), 

dhr. J.H.A. van den Muijsenberg en dhr. J. Hofker, (Bohemen, Waldeck en 

Kijkduin), dhr. H. de Valk, (Nieuw Waldeck), dhr. R.M. Sikking, (plv. lid 

Nieuw Waldeck), dhr. J.H. Janssen en dhr. F. Helvensteijn, (Kraayenstein), 

mw. S. Stevens en dhr. R. Bol, (Notenbuurt), dhr. W. van Elst, (voorzitter 

ROV), mw. M. Griffioen-Van den Hoek, (voorzitter WB), dhr. W. Bianchi, 

(OV/Fietsersbond), dhr. H. Benthem, gemeente Den Haag, dhr. A. Hijstek, 

(Groen Links), mw. O. Vrolijk (managementassistent CL), mw. M. van den 

Hoek (verslag). 

 

 Genodigde in verband met agendapunt 2: mw. K. Parbhudayal, wethouder 

Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en dhr. W. Broekman, bestuursadviseur 

wethouder. 

 Genodigden in verband met agendapunt 3: dhr. R. Allaoui, mw. F. de Hoop, 

mw. K. Hofkers van de gemeente Den Haag. Dhr. P. de Groot, Schouten. Dhr. 

K. de Wilde en B. Molijn, beiden van Parnassia. Dhr. T. Bullens, Vollmer & 

Partners. Mw. A (Andrea) Stevers en mw. A. (Annette) Stevers, beiden Geste 

Groep. Dhr. S. Jansen, KOW Architecten. Dhr. D. Hofman van Bos Hofman 

Architectencombinatie.   

 

 

1.  Opening, vaststelling agenda, mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Loosduinen en heet de aanwezigen 

welkom, in het bijzonder mw. K. Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid 

en haar bestuursadviseur, dhr. W. Broekman. Alsmede de genodigden in verband punt 3 van 

de agenda dhr. Allaoui en mw. De Hoop, gemeente Den Haag, vergezeld van initiatiefnemers 

en vertegenwoordigers van lopende projecten. 

 

Alvorens wordt overgegaan tot de behandeling van agendapunt 2, blikt de voorzitter terug op 

de oprichting van de Commissie Loosduinen, per 1 juli 1923. In 1923 heeft de stad Den Haag 

Loosduinen toebedeeld aan haar stadsgrenzen. Door de burger van Loosduinen is in dat kader 

inspraak bedongen, daar waar het betreft het gemeentelijk beleid dat Loosduinen raakt en 

vanuit die gedachte is de CL – nu 96 jaar geleden – opgericht.  

In eerste instantie was de glas- en tuinbouw in de CL vertegenwoordigd. Een leuke anekdote 

is, dat in de ‘plat glas’ tuinbouw met name peen verbouwd. De peen werd, voordat deze naar 

de veilig ging, gewassen in de sloot, hetgeen alleen mogelijk was indien men op de buik voor 

de sloot ging liggen en van daaruit is het Loosduinse begrip ‘Peenbuiker’ ontstaan. 

 

2. Wethouder mw. Kavita Parbhudayal, Jeugd, Zorg en Volksgezondheid (VVD) 

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Parbhudayal. De wethouder dankt de voorzitter 

en de leden van de CL voor de uitnodiging om vandaag van gedachten te wisselen over de 

thema’s Jeugd, Zorg en Volksgezondheid.  

De wethouder geeft aan, dat zij tevens als stadsdeelwethouder betrokken is bij Leidschenveen 

en Ypenburg en vanuit die functie veel het gesprek aangaat met bewonersorganisaties. 
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De vergadering van de CL zou zij graag willen benutten voor de inventarisatie van zaken 

welke aandacht behoeven op het gebied van Jeugd, Zorg en Volksgezondheid. Het is de CL 

ongetwijfeld bekend, dat de uitdaging groot is om op deze thema’s de begroting op orde te 

houden. In het bijzonder de ouderenzorg en jeugdzorg vragen daarbij extra aandacht.  

In reactie op dit laatste wordt door de voorzitter gerefereerd aan de stellingname ‘uw zorg is 

onze zorg’ welke door de gemeente vaak wordt uitgedragen. Daarbij doet de vraag zich voor, 

hoe deze stellingname zich verhoudt tot het feit dat de gemeente bezuinigingen doorvoert, 

terwijl er juist een toename is van de zorgvraag. 

 

Ten aanzien van de bezuinigingen op de zorg wordt door de wethouder uitgelegd, dat het 

coalitieakkoord een lichte herstructureringsopgave op het gebied van Welzijn bevat. Op deze 

herstructureringsopgave c.q. bezuiniging na, is het coalitieakkoord vrij stabiel. Daarbij dient 

in ogenschouw te worden genomen, dat de gemeente nog steeds kampt met de gevolgen van 

de decentralisatie van zorgtaken in 2015. In het kader daarvan zijn bezuinigingen doorgevoerd 

met als gevolg dat dezelfde taken dienen te worden uitgevoerd, met minder geld. 

Tegelijkertijd kampt de gemeente met een groeiende zorgvraag vanwege de vergrijzing, maar 

ook vanwege de groeiende groep jongeren die een beroep doet op de jeugdhulpverlening. 

Vanuit de overheid is voor deze groep een miljard euro extra voor jeugdhulpverlening 

beschikbaar gesteld, waarvan 37 miljoen euro is toebedeeld aan de gemeente Den Haag te 

verdelen over drie tranches/jaren.  

 

In het kader van het gegeven dat de gemeente Den Haag een grote groei van de stad nastreeft 

vraagt de voorzitter zich af, hoe dat zich verhoudt tot de nu al krappe begroting van de zorg, 

de groeiende groep senioren en het beroep dat wordt gedaan op de zorg.  

De wethouder stelt dat de groei van de stad Den Haag enerzijds inspanningen vraagt op het 

gebied van het op orde houden van de voorzieningen, de infrastructuur, het openbaar vervoer 

en dergelijke. Anderzijds genereert deze groei meer inkomen voor de gemeentekas van Den 

Haag omdat meer burgers gemeentebelastingen betalen. Het huidige Coalitieakkoord is vier 

jaar van kracht en na deze periode staat de gemeente opnieuw voor de uitdaging om de 

verdiencapaciteit van de stad zo goed als mogelijk te benutten.  

 

In reactie op het op orde houden van de infrastructuur en het openbaar vervoer refereert de 

voorzitter aan het bezoek van wethouder van Asten aan de CL, waarbij diverse zaken over de 

mobiliteit en het openbaar vervoer zijn besproken. Het is een gegeven dat wordt nagestreefd 

dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun eigen leven 

houden. Daarbij is tevens van belang, dat zij zich goed kunnen verplaatsen met het openbaar 

vervoer via tram- en buslijnen.  

Aan wethouder Van Asten is kenbaar gemaakt, dat dit haaks staat op de recent doorgevoerde 

wijziging dat buslijn 23 in het winterseizoen niet meer doorrijdt tot Kijkduin. De eindehalte is 

gedurende die periode bepaald aan het Colijnplein.  

De bewoners van Bohemen, een vergrijzende wijk, zijn hiervan de dupe omdat buslijn 23 ook 

vaak wordt gebruikt om naar het Haga-ziekenhuis te reizen.  

De wethouder heeft begrip voor deze zorg, maar stelt dat senioren en/of hulpbehoevenden, 

indien zij minder zelfredzaam zijn, een beroep kunnen doen op het WMO-vervoer. Indien zij 

wel zelfredzaam zijn, kan gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. Wethouder Van 

Asten buigt zich echter wel over de vraag, op welke wijze zo goed als mogelijk tegemoet kan 

worden gekomen aan de behoefte van de burgers, daar waar het betreft de bereikbaarheid van 

het openbaar vervoer en wat te doen met de zgn. ‘laatste km’s’. Dit blijft helaas ‘wikken en 

wegen’ omdat ook de discussie speelt dat haltes van bepaalde bus- en tramlijnen minder 

worden gebruikt en dat leidt vervolgens weer tot bezuinigingen. 
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De voorzitter refereert vervolgens aan de kwestie ‘verwarde personen in Loosduinen’ waar de 

CL al veel aandacht aan heeft besteed. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan toegezegd, 

dat ten behoeve van de aanpak van de problemen omtrent verwarde personen een werkgroep 

zou worden ingericht waarbij ook de CL betrokken zou worden. De CL is benieuwd naar de 

stand van zaken. Door dhr. Benthem wordt aangegeven, dat in samenwerking met de 

winkeliers, Voor Welzijn, Parnassia en buurtcoaches een pilot is geïnitieerd voor de aanpak 

van verwarde personen op en rondom het Loosduinse Hoofdplein. Deze pilot heeft in de 

maand februari 2019 plaatsgevonden en er is een evaluatie gemaakt welke zo goed als 

afgerond is.  

De evaluatie, welke nog wordt gedeeld met de projectgroep Welzijn en Beheer, geeft aan dat 

het belangrijk is dat verwarde personen een goede bestemming krijgen en dat dient te worden 

onderzocht op welke wijze er vanuit de samenleving een goede signaalfunctie kan worden 

geïnitieerd. Dit laatste is van belang, omdat de meldingen over verwarde personen zeer 

beperkt zijn.  

De voorzitter deelt in reactie op dit laatste mee, dat de ervaring leert dat de burger ook vaak 

gedemotiveerd is om zaken te melden omdat de gedachte leeft dat de melding toch niet wordt 

opgepakt. De heer Benthem stelt dat deze gedachte niet terecht is, omdat burgers die een zaak 

hebben gemeld ook worden gebeld over de follow-up van de melding. 

De voorzitter merkt op dat in Loosduinen ook sprake is van een uitwaaiering van overlast van 

verwarde personen, criminaliteit e.d. De vraag luidt of dit ook wordt aangepakt. 

Door de wethouder wordt aangegeven, dat overlast een breed begrip is. Er kan sprake zijn van 

verwarde personen, maar ook van alcoholmisbruik, woonoverlast e.d. Door de burgemeester 

is derhalve in de stad een pilot overlast uitgerold, waaruit onder meer blijkt dat vaak niet 

bekend is waar men terecht kan met meldingen van overlast, bij de politie of bij de gemeente. 

Tevens blijkt dat mensen die begeleid wonen, intensiever begeleid moeten worden. Aan de 

hand van de evaluatie van de pilot zal in ieder geval nog worden bepaald welke items bij 

welke stadsdeelwethouder thuishoren, waar aandacht aan dient te worden besteed e.d. De 

evaluatie voor wat betreft het stadsdeel Loosduinen zal worden gedeeld met wethouder 

Guernaoui en vervolgens ook met de CL/werkgroep Welzijn en Beheer. 

In antwoord op een vraag van de voorzitter over de groeiende jeugdzorg en de verdeling van 

het budget deelt de wethouder mee, dat zij graag van de welzijnsorganisaties in Loosduinen 

en de CL zou willen vernemen, waar in het bijzonder aandacht aan moet worden besteed.  

Het College heeft in ieder geval extra budget uitgetrokken voor preventie en er wordt in dat 

kader ook veel samengewerkt met scholen.  

Helaas is er sprake van een groei van de jeugdhulpverlening, vanwege problemen omtrent 

armoede, scheidingen, mishandeling e.d. 

Mw. Griffioen-Van den Hoek, voorzitter van de projectgroep Welzijn en Beheer, refereert aan 

de bezuinigingen uit het Coalitieakkoord van 8 miljoen euro op Welzijn, welke in 3 jaar tijd 

moeten worden doorgevoerd. Dit roept de vraag op, hoe deze bezuinigingen zich verhouden 

tot het gegeven dat de groep burgers die een beroep doet op Welzijn, groeit. 

Door de wethouder wordt uitgelegd, dat is geconstateerd dat de tarifering van de verschillende 

welzijnsorganisaties enorm verschillend is. Deze tarifering is derhalve door de gemeente daar 

waar nodig bijgesteld, met als resultaat dat per 2019 de welzijnsorganisaties allemaal 

hetzelfde tarief vergoed krijgen. Dit betekent ook dat er ten opzichte van voorgaande jaren 

sprake is van een surplus op het tarief en met dat surplus kan extra dienstverlening worden 

geboden. 

Tegenover de bezuinigingen in het coalitieakkoord staat ook, dat een bedrag van 2,5 miljoen 

euro is uitgetrokken voor kleinschalige welzijnsinitiatieven.  
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Ook heeft de wethouder een nota bij de gemeenteraad ingebracht om dit jaar en volgend jaar 

een paar miljoen extra uit te trekken ten behoeve van de inzet van grote welzijnsorganisaties 

(in Loosduinen Voor Welzijn) en onderdelen daarvan.  

De nota is openbaar en kan worden opgevraagd via het stadsdeelkantoor en/of rechtstreeks via 

het secretariaat van de wethouder.  

De wethouder zou na de zomervakantie graag bepaalde initiatieven op het gebied van Welzijn 

bespreken met de vrijwilligersorganisaties en de experts op het gebied van Welzijn.  

Onder verwijzing naar de locaties waar de welzijnsorganisaties werkzaam zijn merkt mw. 

Griffioen-Van den Hoek op dat het gerucht gaat, dat er locaties gaan verdwijnen. 

De wethouder antwoordt dat per stadsdeel geïnventariseerd wordt hoeveel panden in gebruik 

zijn en of deze optimaal kunnen worden benut. Indien de inventarisatie leidt tot het vrijvallen 

van panden, dan wordt bezien of deze door een andere organisatie kunnen worden benut. Het 

gaat hierbij dus over het zo efficiënt mogelijk omgaan met vastgoed. 

Dhr. Van Elst, voorzitter projectgroep Ruimtelijke Ordening Verkeer, refereert aan de onlangs 

georganiseerde Diabetes Challenge in de Uithof. Hij vraagt aan de wethouder of dit soort 

sportevenementen ook georganiseerd zou kunnen worden in het kader van andere chronische 

ziektes (b.v. via het Astmafonds). De wethouder acht dit een goede suggestie en neemt dit als 

vraagstuk mee. Actie: wethouder.  

 

Door de heer Bakker wordt aandacht gevraagd voor de verpaupering van Loosduinen. Helaas 

is een belangrijke oorzaak daarvan dat groepen verslaafden, bij elkaar, in woningen – meestal 

van Staedion – worden gehuisvest. Het gevolg daarvan is, dat er een enclave ontstaat waar 

veel wordt gedeald en met drugs wordt gerommeld. De wijkagent is hiervan op de hoogte, 

maar zijn antwoord luidt ‘wat moeten wij hieraan doen?’. Het verzoek is om mensen met een 

bepaalde problematiek gespreid te huisvesten. De vraag die zich daarbij voordoet is echter, 

wie daarover de regie heeft. 

De wethouder antwoordt dat hierbij een combinatie van factoren een rol speelt, zoals dat deze 

mensen ergens gehuisvest moeten worden, wat op dat gebied haalbaar is en hoe zij worden 

begeleid (toezicht).  

Dhr. Zaat deelt mee dat in de buurt waar de problematiek in Loosduinen speelt, een pilot 

wordt gestart waarbij ook Parnassia is betrokken. Bij de aanpak van de overlast die wordt 

veroorzaakt door verslaafden speelt ook vaak psychische eenzaamheid een rol. De Kom 

Loosduinen buigt zich ook over de aanpak van eenzaamheid en organiseert in dat kader met 

behulp van fonds 1818 en de winkeliers een samenzijn met kerst. De wethouder geeft aan dat 

ook via het platform eerste hulp bij eenzaamheid budget beschikbaar is voor de aanpak van 

eenzaamheid. 

 

In reactie op het vorenstaande wordt door mw. Stevens onder de aandacht gebracht dat de 

Notenbuurt met overlast kampt van verslaafden. Ook in de Notenbuurt worden verslaafden en 

mensen met problemen geclusterd in woningen geplaatst, met als gevolg dat er op straat 

overlast is van dealen, verslaafden e.d. en andere mensen uit de buurt bang zijn op straat.  

De aanpak van deze overlast wordt onder meer besproken in de Buurtkamer, waarbij ook de 

wijkagent betrokken dient te zijn. De wijkagent is echter vaak afwezig. 

Ook wordt blauw (politie) op straat node gemist. Indien de politie meer zichtbaar zou zijn, 

dan zou men ook eerder iets kunnen melden.  

De voorzitter zegt toe, dat dit punt terugkomt in de notulen met het verzoek aan de teamchef 

Van den Broek hierop te reageren. Actie: teamchef politie Loosduinen. 

 

Mw. Stevens geeft voorts aan, dat de Buurtkamer in de Notenbuurt veelal wordt bezocht door 

ouderen. 



- 5 - 
 

Er gebeurt vrij weinig voor de jeugd in de Buurtkamer en dat kan naar het oordeel van de 

bewonersorganisatie Notenbuurt beter.  

De wethouder antwoordt dat het hier ook een item betreft dat besproken kan worden in het 

overleg dat in het najaar wordt belegd met de vrijwilligersorganisaties en experts. 

 

In aanvulling op de opmerking van de voorzitter over het inkorten van de route van buslijn 23 

in de winterperiode brengt dhr. Bianchi in herinnering, dat wethouder Van Asten nog dient te 

reageren op het verzoek van de CL om de halte bus-buffer aan het De Savornin Lohmanplein 

aan te wijzen als in- en uitstaphalte (staat op de actielijst).  

Tevens brengt hij onder de aandacht, dat bij het realiseren van fietsvoorzieningen geen en/of 

nog te weinig rekening wordt gehouden met de stalling van Scootmobielen.  

 

De voorzitter stelt vervolgens vast, dat agendapunt 2 voldoende is besproken en dankt de 

wethouder voor haar aanwezigheid.  

De wethouder dankt de CL voor de interessante gedachtewisseling over veel vraagstukken 

rondom de thema’s zorg en welzijn. Zoals reeds gesteld, zal in het najaar het overleg (zgn. 

Haagse Tafel) van start gaan waarbij nader gesproken zal worden over de items overlast, 

jeugdhulpverlening en andere zaken die aandacht behoeven.  

Alle aan overlast gerelateerde zaken, zoals de situatie dat Staedion mensen met een verslaving 

geclusterd in woningen plaatst, zal zij tevens onder de aandacht brengen van de burgemeester.  

Actie: wethouder. 

 

De vergadering wordt geschorst ten behoeve van een korte pauze en een fotomoment met de 

wethouder. 

 

3. Redouan Allaoui en Francien de Hoop, lopende projecten 

Door dhr. Allaoui wordt toegelicht, dat eind 2018 in de vergadering over de ruimtelijke 

verkenning Loosduinen is afgesproken dat deze verkenning als richtlijn zou dienen voor 

initiatiefnemers van projecten.  

Inmiddels zijn enkele initiatieven ontwikkeld welke door de initiatiefnemers op hoofdlijnen 

worden toegelicht.  

 

Landgoed Rosenburg – Parnassia: presentatie aangepaste structuurvisie door de heren De 

Wilde en Molijn 

Het landgoed Rosenburg, in gebruik bij Parnassia, is gevestigd aan de Alberdastraat. Het 

landhuis van landgoed Rosenburg is behouden gebleven en in de aangepaste structuurvisie 

komt het landhuis meer tot zijn recht door de realisatie van zichtlijnen richting het landhuis.  

Gezien de situatie, dat 20% van de GGZ-zorg is wegbezuinigd luidt de structuurvisie om op 

het Parnassia-terrein een mix van zorg- en maatschappelijke woningen te ontwikkelen, (9 

lagen hoogste gebouw). Een bestemmingsplanwijziging is daartoe noodzakelijk. Voorts zal 

voorzichtig worden omgegaan met het landschap en de mooie bomen op het terrein.   

Planning: in september 2019 is het Plan Uitvoeringskader (PUK) gereed en in december dient 

het definitieve plan gereed te zijn. Naar verwachting kan in 2020 worden gestart met de bouw 

van 125 appartementen.   

 

Vragen/opmerkingen: 

In antwoord op een vraag van dhr. Van den Muijsenberg deelt dhr. De Wilde mee, dat de 

keuze om woningen met meerdere lagen te realiseren is gerelateerd aan de wens om het 

landgoed (mooie bomen en groen) zoveel mogelijk te behouden.  
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Voorts bieden de nieuwe woningen ook meer mogelijkheden op het gebied van de huisvesting 

van verwarde personen c.q. de doelgroep. 

In antwoord op een vraag van mw. Griffioen-Van den Hoek over de bouwhoogte deelt dhr. 

De Wilde mee, dat op de hoek van het terrein het gebouw wordt ontwikkeld van negen lagen, 

richting landhuis zijn de gebouwen lager (vier lagen).  

Gezien de gevorderde tijd, stelt de voorzitter voor om verdere vragen via de mail te stellen 

aan dhr. R. Allaoui en/of mw. De Hoop waarna hij ervoor zal zorgdragen dat deze worden 

beantwoord. 

 

St. Jansklooster, De Geste Groep, presentatie mw. A. Stevers 

Het St. Jansklooster is gevestigd aan de Treublaan. De Geste Groep heeft het klooster in 2017 

aangekocht. Het Plan uitwerkingskader (PUK) luidt om het klooster te slopen, maar in de 

huidige vorm terug te bouwen en daarin een combinatie van doelgroepen te huisvesten (zorg, 

starters, ouderen). Het nieuwbouwplan (70 appartementen) is duurzaam (energie neutraal en 

gasloos, vogelkasten in de gevel) en wordt voorzien van een glazen ruimte welke uitkijkt op 

de kloostertuin. De planning luidt dat het PUK is afgerond in september/oktober 2019, waarna 

de bouwaanvraag kan worden ingediend (1
e
 kwartaal 2020). 

 

Vragen/opmerkingen: 

In antwoord op een vraag van dhr. Van den Muijsenberg deelt dhr. Jansen van KOW 

Architecten mee het pand qua bouwhoogte niet wijzigt.  

In antwoord op een vraag van dhr. Meesters deelt dhr. Jansen mee, dat zowel de woningen, 

als de parkeergarage, geschikt zijn voor mensen met een beperking. De parkeergarage kan 

ook worden benut door bewoners die gebruik maken van hoge mindervaliden bus. Wat betreft 

de bewoners met een indicatie, wordt uitgegaan van zorgindicatie 3. 

Overige vragen kunnen via de mail worden gesteld aan dhr. Allaoui en/of mw. De Hoop. 

 

Tuincentrum Hanenburg, Schouten, presentatie dhr. P. de Groot Schouten 

Het plan Tuincentrum Hanenburg van Schouten bevindt zich momenteel eveneens in de PUK-

procedure. Het plan luidt om op het terrein van Hanenburg woningbouw te ontwikkelen en 

een bestemmingsplanwijziging is daartoe noodzakelijk.  

Het parkeren wordt ondergronds gerealiseerd. Op het terrein worden zowel grondgebonden 

woningen, als appartementen ontwikkeld.  

In stedenbouwkundige zin wordt ervoor zorggedragen dat het aantal bouwlagen van de 

nieuwbouw niet hoger wordt en/of in ieder geval gelijk zal zijn aan de reeds aanwezige 

woningen aan de achterzijde van de locatie. Een bezonningsstudie zal nog plaatsvinden 

(onderdeel van de bouwvergunning).  

Tevens wordt voor de omwonenden nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. Overige 

vragen kunnen via de mail worden gesteld aan dhr. Allaoui en/of mw. De Hoop. 

De voorzitter dankt de initiatiefnemers voor de presentatie van de lopende projecten en dhr. 

Allaoui en mw. De Hoop voor de toelichting. 

 

Vervolg bespreking agendapunt 1 

Vaststellen agenda: de agenda wordt vastgesteld met toevoeging van de bespreking van het 

verslag van 28 mei 2019. 

 

Mededelingen: 

- Commissie Loosduinen, Jaarverslag 2018: het jaarverslag wordt volgend jaar voorzien 

van een index. Een exemplaar van het jaarverslag is ter vergadering beschikbaar voor 

de voorzitters van de wijkberaden en bewonersorganisaties.  
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- Dhr. R. Meesters is benoemd tot lid van het DB van de CL en zal de functie van 

secretaris op zich nemen. De vacature in het DB van penningmeester is nog vacant.  

- Er wordt nog een afspraak gemaakt met de redactie van de Posthoorn over de opname 

van CL-pagina in de Posthoorn. Tevens loopt er een afspraak met het Loosduinse 

Magazine over berichtgeving van de CL in het magazine. 

- Zomervakantierooster CL: 16 juli 2019 tot 2 september 2019. 

- Wijkgrenzen – aanleveren statuten: voor zover de statuten nog niet zijn aangeleverd 

luidt het verzoek deze aan te leveren bij het CL-secretariaat. 

- Per 1 juli 2019 is de Kunstkamer door een aantal verenigde kunstenaars binnen 

Loosduinen opgericht en zij zijn met behulp van de CL op zoek naar een nieuwe 

betaalbare ruimte. 

- In overleg met de gemeente wordt gewerkt aan een overzicht van stadsdeelkantoren, 

inclusief openingstijden e.d. Tevens zijn er enkele ontwikkelingen gaande, zoals dat in 

het pand aan de overzijde van de bibliotheek Jeugd en Gezin zal worden gevestigd. 

Tevens is nog overleg gaande over het opknappen van het pand tegenover de 

bibliotheek.  

 

4. Goedkeuren verslag van 28 mei 2019   
Tekstueel: het verslag wordt vastgesteld met de wijziging dat men voor Loosduinse Courant 

dient te lezen Loosduinse Krant. Het definitieve verslag zal worden gearchiveerd en op de 

website worden geplaatst. Actie: secretariaat CL. 

 

Naar aanleiding van het verslag ‘voor zover niet geagendeerd’: geen opmerkingen. 

 

Actielijst. De voorzitter deelt naar aanleiding van de bij de wethouder uitgezette acties mee, 

dat aan de wethouder een reminder is uitgegaan, omdat hij nog niet op alle acties heeft 

gereageerd. Door het DB zal echter worden bewaakt dat op alle vragen een antwoord wordt 

geboden Actie: DB-CL. 

 

De voorzitter vraagt aandacht voor het nog openstaande actiepunt met betrekking tot de 

werving van een penningmeester. Hij hoopt dat deze vacature spoedig ingevuld kan worden. 

 

Een positief advies inzake Vroondaal is uitgegaan en het actiepunt is daarmee afgehandeld. 

 

Ten aanzien van het actiepunt ‘uitsterfbeleid Loosduinse Markt’ deelt de voorzitter mee dat 

daarmee wordt bedoeld dat er aandacht moet zijn voor het voorkomen van het uitsterven van 

de Loosduinse markt. Dit punt wordt in een groter geheel meegenomen en wel bij de 

herinrichting van het Loosduinse Hoofdplein. In het kader van de herinrichting van de markt 

zal eerst een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden, dat aan het eind van het jaar voltooid moet 

zijn. Bij een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal een werkgroep worden 

geformeerd om de herinrichting van het Loosduinse Hoofdplein en de omgeving daarvan, vlot 

te gaan trekken. De CL wordt hierover nog nader geïnformeerd.  

 

Het actiepunt inzake het restafval kan als afgehandeld worden beschouwd. Van de zijde van 

de CL is aan DSB kenbaar gemaakt dat de CL voorstander is van milieu-straten. DSB gaat 

daarmee aan de slag. 

 

Voorts is in de projectgroep ROV afgesproken, dat de wijkberaden en bewonersorganisaties 

de statuten aanleveren bij het secretariaat CL (voor zover nog niet aangeleverd), opdat aan de 

hand daarvan de werkgebieden en wijkgrenzen bepaald kunnen worden. 
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Manifest: wordt eerst besproken in het DB. 

 

Presentatie energietransitie: is toegestuurd aan de leden van de CL. 

 

Aanlevering adressen tandartsen en huisartsen, die nog ruimte hebben voor nieuwe patiënten. 

Dhr. Zaat deelt mee dat aan de Madepolderweg een nieuwe huisartsenpost is gevestigd. Er 

worden patiënten aangenomen uit het postcodegebied Wateringen en Vroondaal.  

 

Artikel in de wijkbladen waarin aandacht wordt gevraagd voor de financiële positie van de 

Abdijkerk: blijft als aandachtspunt staan.  

Een artikel plaatsen in de wijkbladen over de CL: acties daartoe zijn in gang gezet.  

 

Communicatie: zoals reeds medegedeeld, is contact gelegd met het Loosduinse Magazine en 

de Posthoorn. Dhr. Zaat beveelt aan om dhr. Gaans bij de communicatie te betrekken, omdat 

hij onder meer goede contacten heeft met de Posthoorn (wordt op de actielijst opgenomen). 

 

Actie dhr. Hofker: kopie van de brief aan wethouder Revis over de ADS-sportvelden doen 

toekomen aan het CL-secretariaat. Is afgehandeld. 

 

Meetmodel Bezuidenhout (de LER) in het DB bespreken: dhr. Benthem zal navragen of het 

meetmodel aan het DB kan worden verstrekt. Actie: dhr. Benthem. 

 

Actie inzake de geluidsinstallatie: blijft als aandachtspunt op de actielijst staan. 

 

5. Nieuws uit Projectgroep WB- en ROV vergaderingen  

Projectgroep WB 

Tijdens de vergadering van de projectgroep WB d.d. 18 juni jl. zijn de navolgende punten 

besproken: 

- Presentatie Helpdesk Geldzaken: met de helpdesk kan contact worden gelegd bij 

schuldproblematiek, maar ook kan er hulp worden geboden bij het aanvragen van 

toeslagen e.d. In Den Haag kampen 60.000 burgers met schuldproblematiek. Meer 

info: www.Helpdeskgeldzaken.nl. 

- Toelichting over het bezoek aan de Domotica woning, ingericht op initiatief van de 

gemeente Den Haag aan de Steenhoudersgaarde 25. De Domotica woning is ingericht 

met allerlei technische/digitale voorzieningen, zodat hulpbehoevenden en senioren zo 

lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De woning kan iedere 

vrijdagochtend worden bezichtigd tussen 10.00 en 12.00 uur. 

- Presentatie Tegelweetjes: in de wijk Valkenbos Regentesse-kwartier is het project 

Tegelweetjes tot stand gebracht. Het project houdt in dat in de wijk op diverse 

historische plekken stoeptegels zijn voorzien van een QR-code. Wanneer deze code 

wordt gescand met de mobiele telefoon krijgt men informatie over de historie van de 

straat waar de tegel ligt, of over een interessant pand (b.v. De Sierkan). Men zou het 

project graag uitrollen in andere wijken. Leden van de bewonersorganisaties en 

wijkberaden die interesse hebben om hieraan medewerking te verlenen kunnen zich 

aanmelden via het CL-secretariaat (werkgroep WB). Ook kan info worden opgevraagd 

via emailadres: contact@tegelweetjes.nl (contactpersonen: dhr. Doorschodt en mw. 

Cools). Meer info over het project: www.tegelweetjes.nl.    

- Presentatie Florence Thuis: door mw. Gosselink van Florence Thuis is een presentatie 

gehouden over de Florence Thuis pas.  

http://www.helpdeskgeldzaken.nl/
mailto:contact@tegelweetjes.nl
http://www.tegelweetjes.nl/
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Deze kan tegen een bedrag van 24,50 euro per jaar worden aangevraagd, waarna de 

pashouder – tegen betaling, maar met een bepaalde korting – gebruik kan maken van 

allerlei diensten (huishoudelijk, maar ook tijdelijke medische hulp na b.v. ontslag uit 

het ziekenhuis). Meer info kan worden opgevraagd via emailadres: 

florencepas@florence.nl.  Nadere info over de pas: www.florence.nl 

 

Projectgroep ROV:  

Door de voorzitter van de projectgroep ROV wordt toegelicht dat de projectgroep ROV in het 

bijzonder aandacht heeft besteed aan de presentatie van mw. V.d. Broecke en mw. De Hoop 

van de gemeente Den Haag over het opknappen van de buitenruimte van de wijken Nieuw 

Waldeck, Houtwijk, Kraayenstein fase 2, Mariahoeve. 

Door de gemeente is een totaalbudget beschikbaar gesteld van 10 miljoen euro. Over een 

optimale inzet van dit budget gaat de gemeente in het najaar in gesprek met de wijkberaden en 

bewonersorganisaties. Tijdens de projectgroep ROV zijn suggesties ingebracht over de wijze 

waarop dit participatietraject het beste kan worden vormgegeven. Voorts is gesproken over de 

voortgangslijst projecten. 

 

6. Mededelingen 

a) Stadsdeel, dhr. H. Benthem 

Op 2 september 2019 wordt in Kijkduin-Bad gestart met de bouw van de EEF (entree en 

fietsenkelder) met als gevolg dat het Deltaplein, richting strand, wordt afgesloten.  

In de KOM Loosduinen gaat een pilot van start met als doel inzichtelijk te maken van welke 

omvang de armoede is en op welke wijze vanuit Welzijn daarop inzet kan worden gepleegd. 

Nadere informatie over de pilot volgt. 

Ten behoeve van de herinrichting van het Loosduinse Hoofdplein is budget beschikbaar 

gesteld voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie. Teneinde het plein – vooruitlopend 

op de totale herinrichting – wat op te fleuren, zijn kleine ingrepen gedaan, zoals het plaatsen 

van plantenbakken. 

Bij een positief resultaat van de haalbaarheidsstudie wordt een werkgroep geformeerd en van 

daaruit zal de CL worden betrokken bij de herinrichting.  

Dhr. Zaat refereert naar aanleiding van het vorenstaande aan de toezegging van voormalig 

wethouder Wijsmuller over het opknappen van het pand tegenover de bibliotheek. Tot op 

heden is het pand nog niet opgeknapt. De voorzitter geeft aan, dat er contacten zijn gelegd 

met de eigenaar, echter tevergeefs. Er wordt nu via een andere weg getracht om de eigenaar te 

bewegen het pand op te knappen (in de projectgroep ROV is door dhr. Smit gemeld, dat de 

Haagse Pandenbrigade dit punt in onderzoek heeft).  

Dhr. Benthem geeft tot slot aan dat in de burgemeestersbuurt van Houtwijk er veel klachten 

zijn van bewoners over intimidatie, overlast e.d. De community-builder van de gemeente zal 

hieraan aandacht besteden.  

   

b) Politie, dhr. Van den Broek (afwezig) 

Geen mededelingen. 

 

c.) Fietsersbond, de heer Bianchi 

Dhr. Bianchi vraagt aandacht voor het stallen van fietsen in Kijkduin-Bad. De fietsenstalling 

is – in het bijzonder voor mindervaliden – niet goed toegankelijk. Voorts wordt in Madestein 

in de zomer de reeds eerder toegezegde brug, aangelegd. 

Door wethouder Van Asten is een nieuw rapport uitgebracht over fietsvoorzieningen, 

fietsverkeer e.d. Opvallend is dat, ten opzichte van andere vervoersmiddelen, de fiets in het 

rapport op de eerste plaats staat.  

mailto:florencepas@florence.nl
http://www.florence.nl/
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Aandachtspunt is, dat nu en in de toekomst de voorzieningen voor fietsverkeer niet alleen 

geschikt dienen te zijn voor fietsen, maar ook voor bakfietsen, e-bikes e.d.  

Mw. Griffioen-Van den Hoek refereert aan de vele nieuwbouwprojecten in Den Haag en zij 

acht het van belang dat het openbaar vervoer daarop wordt ingericht. Dhr. Bianchi geeft aan 

dat dit de aandacht heeft van de Metropoolregio. 

  

d) Ondernemers 

De voorzitter van ZKD (bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) heeft 

zorgen over de toename van woningbezit varianten in de omgeving van het ZKD terrein. Hij 

vreest wat dat betreft voor het zgn. Schiphol-effect, inhoudende dat men bij de koop van een 

woning weet dat er geluidsoverlast is van vliegtuigen, maar naderhand daarover gaat klagen). 

De voorzitter van ZKD is van oordeel dat ervoor moet worden gewaakt dat woningeigenaren 

negatieve invloed gaan uitoefenen op de ZKD-bedrijvigheid. 

 

8. Rondvraag 

 

De Savornin Lohmanplein – dhr. Hofker: op facebook circulerende tekeningen van een 

woontoren, te ontwikkelen op de locatie van het Shell-station aan het De Savornin 

Lohmanplein, hebben voor commotie gezorgd. Dhr. Van der Helm (VVD fractie) heeft 

hierover vragen gesteld, waarbij is vernomen dat er geen woontoren zal worden ontwikkeld 

op de locatie van het Shell-station. Een officiële schriftelijke bevestiging volgt nog. 

 

Hard-copy Jaarverslag CL 2018: wordt aan alle voorzitters van de bewonersorganisaties en 

wijkberaden ter vergadering overhandigd. 

 

Nieuwe website, dhr. Sikking: dhr. Sikking heeft in de projectgroep WB en projectgroep 

ROV een presentatie gehouden over de nieuwe website www.mijnloosduinen.nl welke mede 

in verband met het wegvallen van de Loosduinse Krant in het leven is geroepen. De nieuwe 

website is in een week 399 keer bezocht. Voorts geeft dhr. Sikking aan, dat de Posthoorn in 

juli 2019 overgaat naar West-Media. Berichten voor de redactie aangaande Loosduinen 

kunnen worden gestuurd aan: redactie-phl@westmedia.nl. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit vervolgens de 

vergadering om 22.15 uur. 

  

http://www.mijnloosduinen.nl/
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ACTIELIJST 

 

VERGADERING 5 FEBRUARI 2019 - antwoord van wethouder Van Asten. 

- Extra budget - belijning en bebording. 

- Kijkduin-Bad: entree fietsenkelder en parkeervoorziening scooters en brommers. 

- Parkeervoorziening aanleggen sportvelden Madesteinweg (meegenomen in de 

herstructurering Madesteinweg?). 

- Bus 23: bus-buffer halte aan het De Savornin Lohmanplein aanwijzen als in- en 

uitstaphalte passagiers. Bespreking met de HTM: mogelijkheden om de route te 

herstellen (doorrijden naar Kijkduin). 

- Aanpassing van twee haltes lijn 2: toezegging voormalig wethouder Smit nagaan. 

 

VERGADERING 2 JULI 2019 – antwoord van wethouder Parbhudayal.  

- Vraag meenemen over het organiseren van sportevenementen in het kader van 

chronische ziektes (conform Diabetes Challenge). 

- De CL uitnodigen voor het overleg dat in het najaar van start gaat teneinde 

zaken aangaande Welzijn, Jeugd, Zorg e.d. te bespreken (zgn. Haagse Tafel). 

- Zaken aangaande overlast bespreken met de burgemeester. 

 

1. Actie: CL. Invulling vacature DB (penningmeester).  Invulling ondernemerszetel 

CL. Invulling ondersteunende functie van de voorzitter projectgroep WB. 

 

2. Actie Politie. Volgende vergadering reageren op de overlastmeldingen uit de 

Notenbuurt. 

 

3. Actie: CL. Aandacht voor het voorkomen van uitsterfbeleid Loosduinse markt 

(wordt door de gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek meegenomen. Bij een 

positief resultaat van het onderzoek, wordt een werkgroep geformeerd). 

 

4. Actie: DB - Manifest: agenderen CL na bespreking in het DB. 

 

5. Actie bewonersorganisaties/wijkberaden: inventariseren namen van beschikbare 

huisartsen/tandartsen in Loosduinen en deze doen toekomen aan het secretariaat 

CL. 

 

6. Actie bewonersorganisaties/wijkberaden: in verband met de bepaling van de 

wijkgrenzen, de statuten doen toekomen aan het CL-secretariaat. 

 

7. Actie bewonersorganisaties en wijkberaden: artikel publiceren in wijkkrant over 

de Abdijkerk (betreft: artikel van de dominee over financiële nood v.d. kerk). 

 

8. Ideeën t.a.v. de communicatie CL bespreken in het DB. Dhr. Gaans daarbij 

betrekken. 

  

9. Meetmodel Bezuidenhout in DB bespreken (verhouding (sport)voorzieningen > 

bewoners). Dhr. Benthem zal nagaan of het meetmodel (de LER) aan het DB kan 

worden verstrekt. 

 

10. Geluidsinstallatie Parochie: aandachtspunt. 


