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Aanwezig: dhr. Pjer Wijsman, mevr. Nicky van Spronsen, dhr. Mustapha el Boumeshouli. Dhr. Bert 

van der Valk, mevr. Iris Alkema,  dhr. Will Bianchi, mevr. Annemieke Knoester, mevr. Marian van den 

Hoek, dhr. Koos Maquelin, dhr. Wouter den Elst, dhr. Herman van den Muijsenberg, dhr. Jan Hofker, 

dhr. Jan Janssen, mevr. Paula Weeda, mevr. Lottie, mevr. Marjolein Kool, dhr. Bert Bakker, dhr. Ramon 

Meesters mevr. Megan  Politie. Dhr. Arend Rooseboom en dhr. Frans Helvensteijn 

Gasten: 

• Mevr. Marleen Quakkelaar, ambassadeur Autodelen in Waldeck 

• Mevr. Anita te Lindert, mevr. Floor Ouwens en dhr. Erik Mentink, Landschapspark Vroondaal 

• Dhr. Charlie Burn- Ferraz. Community builder stadsdeel Loosduinen 

 

1. Opening van de vergadering 

 

2. Inspreker: Marleen Quakkelaar over autodelen in Waldeck 

 In februari heeft een online informatieavond plaatsgevonden over de mogelijkheden van autodelen in 

Den Haag. Hieruit is een groep buren naar voren getreden, die met elkaar een autodeelcoöperatie 

willen opzetten. In die coöperatie worden elektrische leaseauto’s met elkaar gedeeld. Hierdoor blijven 

de kosten laag en wordt de parkeerdruk in de wijk verminderd. 

Het zijn nieuwe elektrische auto’s, goed onderhouden en geen verborgen kosten.  Marleen heeft de rol 

op zich genomen om dit project te starten. Er zijn 20 huishoudens nodig om daadwerkelijk van start te 

kunnen gaan. Het leasen gaat op voorschot. 

Vraag vanuit CL: Hoe zit het met kinderzitjes: alles wordt als groep aangeschaft dus hier kan rekening 

mee worden gehouden. 

 

3. Landschapspark Vroondaal presentatie door Anita te Lindert, Floor Ouwens 

en Erik Mentink 

Presentatie is getoond; deze zal worden meegestuurd met het verslag. 

Er is besloten door de gemeente Den Haag in 2015 om het stuk tussen Vroondaal noord en zuid her in 

te richten met als doel de sociale veiligheid in het park te verbeteren en het park ook een plek wordt 

om te kunnen recreëren ( wandelen, zwemmen, spelen, sporten en ontspannen). 

In de huidige situatie is dat niet mogelijk vanwege de grasvelden, onverharde paden, water en 

rietkragen. 

In het plan zijn de volgende punten meegenomen: 

• Behoud kwaliteit van ecologie en ruimte en scheiding tussen wonen en recreëren.  

• Goede wandelroutes (rondje om de plas) verharden, zodat er bv geskeelerd kan worden.  

• Natuurlijke ontwikkeling   

• Plan dat aansluit bij de behoefte van de buurt/ wijk/stadsdeel  

• Water compensatie realiseren (kwaliteit water moet verbeterd worden)  

Er moet meer water worden geborgen de komende 50 jaar, slotenstelsel zal het water naar de 

boezem brengen.  

• Natuuropgave: ook wateropgave: lelieplas en een vispaarplaats  

•  Spelen:2 gebieden zullen worden gerealiseerd om het natuurlijk spelen te bevorderen: 

• Ingepaste toestellen, speel aanleidingen (keien, gestimuleerd om zelf te spelen met de 

elementen, die er zijn)  
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• Rondje plas: verharde weg om de gehele plas heen. Natuurlijk vriendelijke oevers, er zal wat 

contact zijn met de bebouwing maar er zullen veel bospercelen zijn en de gelaagdheid in het 

bos herstellen.  

Er zullen veel bomen moeten worden gekapt om een aantrekkelijke route te maken maar er 

komen bospercelen voor terug met de gelaagdheid van een natuurlijke bos omgeving 

• Fietspad blijft intact.  

• Vaardoorgang Vroondaal naar Westland is niet mogelijk. Het peil gebied is een laag 

polderpeil en om te kunnen varen naar het Westland moet er een boezempeil zijn.  

• Er komen 2 strandjes   

• Beplanting in gebied: grondtype en honden uitlaten. Zuurbase heeft invloed op de 

beplanting, maar dit heeft geen invloed, omdat het grondwater hoog staat en er weinig 

verandering van structuur en grondwaardes. Inheemse en uitheemse planten: er wordt alleen 

gekeken naar inheemse beplanting en dus inheemse lelies.  Riet: opgave van 

hoogheemraadschap; er zullen beplantingsmatten worden aangebracht om andere gewassen de 

kans te geven.  

• Er komt een picknickplek en er zullen plekken aangewezen worden door de gemeente waar 

ge-BBQ’t kan worden  

• Honden uitlaatpek zal worden verplaatst naar de andere kant van het park. Het losloopgebied 

zal worden verkleind 

 

Vragen vanuit de CL: 

• Gedeelte Lozerlaan en Vroondaal: stadspark en landschapspark zijn verbonden met elkaar, 

maar beide hebben een andere functie en andere faciliteiten, juist het landschapspark; dit is 

om rust te creëren.  

• Gebiedsvisie ontwikkeling: park Hollandse duinen:  

Interactie met omwonenden en belangenorganisaties en geïnventariseerd.  

Er is veel behoefte aan mooie natuur en rust ten opzichte van recreatieve mogelijkheden.  

Hondenkaart zal er in een rol in spelen.  

• Doorkijkje: voor ontwerp richting college, besluitvorming binnen 2 weken en dan zal de 

detaillering worden gemaakt.  

• Is het mogelijk een afgeleide route van de Zwet route te realiseren: helaas niet mogelijk 

binnen het budget. Wellicht is het wel mogelijk om een verbinding via een brug te realiseren. 

Daar is subsidie voor aangevraagd maar nog geen toezegging gedaan.  

• Gebiedsvisie: Solleveld, Ockenburgh en Madestein: Er vindt afstemming plaats.  

• Is onderhoud van het park gegarandeerd: ja deze toezegging is er. Gegarandeerd.  

  

4. Kennismaking met Charlie Burm- Ferraz, community builder stadsdeel 

Loosduinen 

De taak van de community builder is om de onzichtbare bewoner een stem te geven in het stadsdeel. 

Dat zijn meestal kwetsbare mensen, die niet bereikt worden door de reguliere dienstverlening. 

Daarnaast is het bevorderen van de sociale cohesie een belangrijk onderdeel van het werk. In 

Loosduinen is de GGZ doelgroep mijn opdracht. Ik spreek over mensen met een zorgvraag i.p.v. 

mensen met een psychiatrische achtergrond. Als community builder richt ik me niet op overlast of 

zorg. Daar zijn al veel partijen en netwerken voor. Ik richt mij juist op het samen wonen. De plek waar 

mensen met en mensen zonder zorgvraag elkaar ontmoeten in de wijk. Mijn werk is het stimuleren van 
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de inclusieve wijk. De inclusieve wijk draait om 3 pijlers: 1- beeldvorming (laten zien wat men kan 

i.p.v. wat men niet kan of overlast); 2- Informatie (Een plek waar bewoners vragen kunnen stellen) en 

3- geen eigen waarden aan de ander opleggen. Hier focus ik mij op via verschillende projecten met 

stadsdeelmedewerkers en partners van het stadsdeel 

 

5. Mededelingen 

• Hommerson:  

Er zijn 2 vergunningen afgegeven door gemeente Den Haag waarvan 1 vergunning voor een 

gokhal bij het ADO stadion en de andere vergunning is afgegeven voor een mogelijke locatie 

op het Savornin Lohmanplein ( de voormalige Chinees). Zodra dit bekend werd, heeft de 

voorzitter namens de CL een brief met bezwaren gestuurd  aan B & W, College/ Griffie. Deze 

brief zal op 12 april worden behandeld tijdens de raadsvergadering.  De Bella Vista 

huurdersvereniging, het BWK, de Vruchtenbuurt, de Notenbuurt, Nieuw Waldeck, hebben hun 

krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk handtekeningen worden 

verzameld tegen de komst van de gokhal. Meedere politieke partijen zetten zich ook in tegen 

de komst van de gokhal en hebben hierover ook vragen gesteld in de raadsvergadering. Wordt 

vervolgd. 

• Duinvallei Schapenatjes Duin:  

Er is een 1 toegangsweg: over de heuvel hier wordt in de winter niet gestrooid, verzoek aan de 

gemeente om dit wel te gaan doen.   

De Bewoners willen graag een in- en uitgang aan de Kijkduinsestraat, maar deze in- en 

uitgang is er alleen voor bouwverkeer geweest. Geen opening i.v.m. de veiligheid. De 

Kijkduinsestraat is een doorgangsroute met zeer veel autoverkeer. Het in- en uitvoegen zou 

voor zeer veel onveilige situaties kunnen zorgen. 

• ROV op bezoek bij wijkberaden 

De planning is om bij ieder wijkberaad een ROV-vergadering te laten plaatsvinden. Het 

wijkberaad kan een korte presentatie geven over wat er speelt in de wijk. De agenda van deze 

vergadering zullen de voorzitter van ROV en het wijkberaad samen opstellen. De kosten voor 

de versnaperingen zijn voor de CL  

• Vroondaal 

Er staat een bijeenkomst gepland door het Stadsdeel Loosduinen voor de bewoners van 

Vroondaal. Eric van Baarsel gaat informeren of het mogelijk is om een wijkberaad op te 

richten.  

• Tuincentrum Hanenburg 

Hanenburg zal op 2 april definitief de deuren sluiten. De afscheidsreceptie is vanaf 16:00. 

• Bijeenkomst Inspiratienota 

Deze vindt plaats in het Korenhuis. De burgemeester zal hierbij aanwezig zijn.  

• Vacatiegelden:  

Systeem is gewijzigd. Hiervan was Nicky niet op de hoogte gebracht. Inmiddels heeft er een 

korte instructie plaatsgevonden en worden ingestuurde vacatiegelden voor 2021 verwerkt. 

• Pilot Themastemmen:  

Groep de Mos heeft dit plan ingediend en het is goed gekeurd door de Raad. Deze pilot is gaan 

draaien na de gemeenteraadsverkiezingen. Uitkomst zal worden gedeeld. De vraagstelling was 

onduidelijk, Nicky van Spronsen zal dit bespreken met de campagneleider.   
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6. Zetel jeugd en SOC in de CL 

Er wordt over nagedacht om een vertegenwoordiger van het SOC  en de jeugd in Loosduinen een zetel 

te geven in de CL om beide groeperingen te betrekken en een stem te geven in Loosduinen.  

 

7. Verslag vorige vergadering 

Verslag is akkoord bevonden alleen een verzoek tot nummering van de pagina’s. 

 

8. Vervolg politiek café 

Over de invulling hiervan wordt op dit moment nagedacht, maar er zal worden gewacht met het 

organiseren van een politiek café tot na de formatie. 

 

9. Jaarverslag Commissie Loosduinen 

Jaarverslag is akkoord. De verslagen mogen korter. Invulling hiervan zal nader worden bepaald. 

 

10. Voorzitterschap ROV- WB en CL 

Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor het voorzitterschap van ROV, WB en de CL. 

De voorzitters voor de komende 4 jaar zijn: 

Voorzitter ROV: Wouter den Elst’ Voorzitter WB: Marian van den Hoek. 

Voorzitter CL: Pjer Wijsman 

 

11. ROV en WB 

• ROV: er zijn 2 presentaties geweest: Kijkduinbad en plan Hanenburg. 

Plan Hanenburg: 30% sociale woningbouw?  

Er wordt gekeken naar de omgeving, er is voldoende sociale woningbouw.  

Het is juist van belang in hogere huren woningen te bouwen, de wijziging is zeer positief in 

Nieuw Waldeck ontvangen.  

• WB:  

Te gast bij WB zijn geweest; 

Het Haags steunsysteem: heeft tot doel het vinden van goede dagbesteding met een rugzakje/ 

GGZ achtergrond. 

• Huurbuur: probeert een gat te vullen voor mensen die niet in staat zijn om kleinere klusjes in 

en om het huis op de lossen. Via de website van Huurbuur kan je een klus plaatsen en hopelijk 

kan iemand uit de buurt de klus tegen een kleine vergoeding klaren. 

 

12. Mededelingen Stadsdeel Loosduinen, Politie en Fietsbond 

Stadsdeel Loosduinen, Mustapha el Boumeshouli: 

• Vroondaal bijeenkomst is gepland op 12april; het is een eerste aanzet tot het wellicht 

oprichten van een wijkberaad. Eric van Baarsel is aangesteld als ‘informateur’.  

• Verkiezingen: in de meest kwetsbare wijken was de opkomst zeer laag, hoe kunnen we dat 

veranderen. Nu al gaan starten met het promoten van stemmen in 2026.  

• Opknapplannen zijn gestart  

• As donderdag bewonersbijeenkomst beleidskader bewonersorganisatie (Korenhuis)  

• Bijeenkomst groepswonen Ockenburgh; druk bezocht, voor de zomervakantie met concrete 

plannen komen. 

Politie , Megan de Liefde 



  
Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Loosduinen 

Dinsdag 29 maart 2022 

Locatie: de Kapel, Popradar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 
 

Irma Grootscholten is helaas afwezig. 

Megan is wijkagent van een aantal wijken in Loosduinen waaronder de Franse- en Italiaanse 

buurt, Notenbuurt en het Savronin Lohmanplein en heeft het erg naar haar zin. Wijkagent 

betekent voor haar: veel buiten zijn; contact leggen met de buurt bewoners.  

Meldingen kinderlokkers: er gaan inderdaad wat verhalen de ronde maar er is 1 melding op 

het bureau binnengekomen. Indien iemand specifiekere informatie heeft over het aanspreken/ 

signalering van de bestuurder/ passagiers van de busjes of een kenteken deze graag delen met 

Megan of Irma.  

• Verzoek tot beter contact Irma Grootscholten en helaas is er zeer weinig contact met Judith 

Vois. Zij is pasgeleden gestart en was helaas geveld door Corona. Megan zal haar gegevens 

delen, zodat ook altijd met haar contact kan worden opgenomen. Hans den Dulk is specifiek 

aangesteld voor het ZKD. Het is de bedoeling dat er een nog een collega bijkomt in Houtwijk. 

• In het spreekuur in de Bokkefort is Judith Vois meestal aanwezig, het tijdstip van het 

spreekuur zal worden gedeeld met MA van de CL. 

Fietsbond, Will Bianchi: 

• Wil Bianchi geeft aan, dat door het uitblijven van een collegeakkoord, het niet makkelijk is 

welke visie het nieuwe college brengt over OV en de verkeersinfrastructuur. 

• Wat gebeurt met doortrekken van de tramtunnel naar HAGA en eventueel Westland langs 

Vroondaal? 

• Wat gebeurt met lijn 23 vooral de overstap op RR-lijn 3. 

• Wat gebeurt met de uitvoering van het fietsprogramma 2020-2025? 

• Hoe wordt fietsstalling Kijkduin ingericht? 

Stand van zaken Zee-Zwetzone in relatie met “Hollandse Duinen” is onduidelijk. 

• Verder is de gemeente begonnen met opnieuw asfalteren van fietspad Escamplaan (deel 

HAGA-Houtwijklaan). Omwonenden zijn verbaasd, omdat het deel voorbij de Houtwijklaan 

er veel slechter uitziet. Het fietspad wordt aangepakt, maar helaas de oversteekplaatsen blijven 

gevaarlijk; geen middenberm. 

 

13. 100 jaar CL 

De werkgroep is nu 2 keer bij elkaar geweest. Er zijn een aantal ideeën en daarvan wordt bekeken of 

deze te realiseren zijn. Terugkoppeling volgt in de volgende CL vergadering. 

 

14. Rondje langs de wijkberaden 

• Houtwijk: 

Dickens project heeft 80 kostuums gemaakt. Door dit project hebben veel verschillende 

culturen elkaar leren kennen. Nu wordt iedere maand in samenwerking met sienna een 

workshop worden georganiseerd om deze contacten en te behouden en wellicht nog meer 

bewoners aan te trekken. 

• Notenbuurt: 

Buurtkamer wordt gerenoveerd en zal op 22 juni worden heropend met een groot feest.  

U bent allen van harte welkom 

• Kom Loosduinen: 

Bert Bakker geeft aan te stoppen met de CL.  
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15. Sluiting van de vergadering 

Actielijst 

 

Datum Onderwerp Actie Gereed 

01-02-2022 Partijen uitnodigen voor 

Politiek Café 

Wanneer de formatie is afgerond zat dit 

worden gepland 

lopend 

01-02-2022 Transitie gas nar elektra Nicky is al even bezig om iemand vanuit de 

gemeente bij een Cl vergadering uit te 

nodigen dit is tot op heden nog niet lukt.  

Lopend 

01-02-2022 Intentieverklaring Loosduins 

Hoofdplein 

Is ondertekend, regie ligt nu bij Kom 

Loosduinen 

afgerond 

01-02-2022 Gesprek plannen met 

stadsdeeldirecteur over de plint 

in Loosduinse hof met bewoners 

Is gepland en gesprek is al achter de rug afgerond 

01-02-2022 Aanpassing Oude Haagweg Er zal 1 parkeerplek worden weggehaald 

wanneer dat zal gaan gebeuren is nog niet 

bekend 

lopend 

01-02-2022 Containers Walnootstraat / 

Oude Haagweg 

Er is geen vergunning voor de containers 

afgegeven. DSO aan zet om hier mee aan de 

slag te gaan. 

lopend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


