
 

 

 

Concept - Verslag van de vergadering van de Projectgroep 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer dinsdag, 8 mei 2018 

  

 

Aanwezig: Dhr. W. van Elst (voorzitter), mevr. I. Weijs (DB, portefeuillehouder ROV), 

dhr. H. de Valk (Nieuw Waldeck), dhr. D. Smit (wegbeheer, stadsdeel 

Loosduinen), mevr. T. Zee (Kraayenstein),  dhr. J. Hofker (Bohemen Waldeck 

Kijkduin), dhr. H. vd. Muijsenberg (BWK), Dhr. J. H. Bakker (KOM 

Loosduinen), dhr. W. Bianchi (fietsersbond), mevr. S. Asahad (notulist),      

dhr. R. Meesters (Houtwijk) 

 

Gast:  F. Appeldoorn (groenbeheer, stadsdeel Loosduinen) 

 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Agenda wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld. 

  

2. Fred Appeldoorn – Groenbeheer 

Er worden in Loosduinen 188 slechte of dode bomen gekapt. Dit is vastgesteld door een 

boomveiligheidscontroleur. Er worden nu kapvergunningen voor aangevraagd. De bomen die 

vervangen zullen worden, worden voorzien van een lint. Er heersen veel ziektes onder de 

bomen. De nieuwe bomen zullen zo divers mogelijk worden in soort.  

 

Kleine Hout  

Er is in het Kleine Hout een achterstand van 25 jaar. Er is controle op de veiligheid van de 

bomen geweest. Alle bomen welke aanleiding geven tot onveilige situaties zijn er uitgezaagd. 

De bomen zijn gedund, voor de bomen die weggaan is een kapvergunning aangevraagd en 

deze zullen dit jaar nog weg worden gehaald.  

Er moet in dit gebied helemaal opnieuw worden begonnen vanwege het slechte en 

achterstallige onderhoud. Om het bos weer een kans te geven om te verjongen zal dit in fases 

gedaan worden, om de 5 jaar komt er een nieuw vak aan de beurt.  

 

Bomenlijst Revis 

In Loosduinen zijn de afgelopen jaren veel bomen gekapt maar niet vervangen. De Wethouder 

Revis heeft vorig jaar in de CL vergadering toegezegd dat hij zich zou hard maken om ervoor 

te zorgen dat er nieuwe bomen worden geplant. 

Dhr. P. Wijsman heeft de wethouder Revis schriftelijke vragen toegestuurd en het lijstje met 

suggesties vanuit bewoners. Dhr. Appeldoorn vertelt dat het op dit moment qua budget 

moeilijk wordt omdat er geen geld beschikbaar is.  

 

3. Mededelingen Stadsdeelkantoor dhr. D. Smit  

- De bouw in Kijkduin Bad is gestart. De bezoekers van de badplaats lopen langs het 

hotel waardoor veel drukte ontstaat. Er zijn 20 invalideparkeerplaatsen en de rest is 

openbaar.  

- In Kijkduin is de klankbordgroep Noord-Westelijke Hoofdroute bij elkaar geweest. 

Werkzaamheden lopen deels achter maar een groot deel loopt voorspoedig.  



- Strategisch overleg Kust vanuit de provincie. Op de website van de provincie kun je je 

aanmelden om hier aan deel te nemen. Het overleg is gericht op toekomstige 

ontwikkelingen. 

- Samen met SBO is er een analyse geschreven. De analyse wordt afgerond, in dit stuk 

worden alle activiteiten bij elkaar gebracht. Vanuit deze analyse worden besluiten 

genomen. Op de Madepolderweg naar Poeldijkseweg is al teveel drukte, deze 

werkzaamheden zullen starten in vierde kwartaal.  

- Er zijn besprekingen gestart met het Ambtelijk Projectgroep Driehoek. Er wordt 

besproken hoe alles het beste kan worden ingevuld.  

- Voor het project buitenruimte in Kraayenstein kan er tot 14 mei een zienswijze 

ingediend worden voor fase 1b. Fase A wordt al uitgevoerd. Start volgende fase hangt 

af van uitslag fase A.  

- Bokkefort – Er wordt een analyse gemaakt over het hele gebied. Op 16 april is er een 

rondje gelopen met bewoners. De uitkomst hiervan is bekeken en er is een ander beeld 

ontstaan. Het plan is nu om het park in ere te herstellen. Hier zullen binnen het 

stadsdeel nog gesprekken over zijn.  

- 4 Mei Dodenherdenking is goed bezocht. De herdenking op het terrein van Parnassia 

zal jaarlijks terug komen. Parnassia beheert het monument zelf.  

- Dhr Smit zal elke 3 maanden de gegevens delen van het rapport Schone Stad, dit zijn 

stedelijke cijfers. Loosduinen heeft een 7,5 gekregen. De volledige uitkomst staat op 

www.haagsehanden.nl  

- Dhr. Smit vertelt naar aanleiding van een vraag over de buslijnen 23/26 dat de 

gemeente advies geeft hierover. De gemeente brengt dit weer in bij de metropool. 

Wanneer dit besluit wordt genomen is nog onduidelijk. Het conceptadvies geeft advies 

aan de Metropool zelf. Uiteindelijk wordt er een besluit genomen voor het Metropool.  

Dhr. R. Meesters zal namens de commissie Loosduinen inspreken over dit onderwerp.  

 

4. Voortgangslijst 

De punten zijn verdeeld over de projectgroepen en zij worden per punt inhoudelijk in de 

projectgroepen behandeld.  

Er zijn op dit moment twee voortgangslijsten waarop de voortgang in Loosduinen 

bijgehouden wordt. Er wordt een voorstel gedaan om de twee voortgangslijsten die er nu zijn 

te combineren tot een nog overzichtelijker geheel. Dhr. Meesters pakt dit op. ACTIE 

 

Een punt uit de voortgangslijst is het Loosduinse Hoofdplein. In de klankbordgroep van het 

Loosduinse Hoofdplein is een rapportage uitgekomen. Deze rapportage was een tijd onder 

embargo. Het gaat over het herstructureren van het Hoofdplein. Er zijn wat kleine 

ontwikkelingen gaande. Het plein is op het moment ongezellig en velen willen graag 

verandering zien. Het plein moet functioneler en gezelliger met bijvoorbeeld horeca.  

 

5. Rondje langs de wijken 

KOM Loosduinen 

Dhr. Bakker verteld dat er 24 mei a.s. een technische toelichting is bij de gemeenteraad over 

de Loosduinse Driehoek. Bij de evaluatie van de driehoek zijn de organisaties en de 

commissie niet uitgenodigd. De Notenbuurt is ook niet ter sprake gekomen, er is alleen 

gesproken over eigen bouwprojecten. Dhr. Smit spreekt dit tegen en zegt dat het wel degelijk 

breder zal worden behandeld.   

 

http://www.haagsehanden.nl/


Nieuw-Waldeck 

Dhr. De Valk gaat een afspraak maken met de gemeente over het opheffen van de 

uitvoeringsoverleggen. Het is een afspraak waar de wijkberaden van op de hoogte worden 

gesteld van zaken. Deze overleggen horen officieel opgeheven te worden. De wijkberaden 

willen graag geïnformeerd blijven, zij vinden dit wel erg functioneel. Er wordt gevraagd om 

een officiële opheffing van de uitvoeringsoverleggen. 

 

6. Rondvraag 

 

Inspreekmoment Dhr. A. Rozenboom 

Dhr. Rozenboom wil graag een inspreekmoment nemen om zijn ongenoegen te delen over 

onrust welke is ontstaan na een bouwaanvraag voor een dakkapel in de Notenbuurt. Deze 

woning zal hoogstwaarschijnlijk worden verhuurd als AirBnB, dit zal de nodige onrust met 

zich mee brengen. Dhr. Rozenboom vindt dat de dakopbouw een vorm van verdichting zal is 

en verdichting is alleen bedoeld voor het uitbreiden van woningen voor gezinnen. Voor dit 

pand lijkt het dat de aanvrager daar niet zal gaan wonen en is de kans groot dat het pand zal 

gaan fungeren als AirBnB.  

Dhr. Rozenboom wil graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om advies in te 

winnen van de commissie. De commissie adviseert dhr. Rozenboom om eerst het nodige 

onderzoek te verrichten. Zo wordt hem geadviseerd om te kijken in hoeverre de VVE hiervan 

op de hoogte is en eventueel een handhavingsonderzoek bij economisch 

handhavingsorganisatie van DSB aan te vragen.  

De commissie zal op de hoogte worden gehouden door dhr. Rozenboom over de voortgang.  

 

7. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.  


