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1. Opening en vaststelling agenda
Anton Hakemulder opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder
de heer Pim Zevenhuizen, die wat zal vertellen over de stand van zaken ten aanzien van de
digitenne mast.; de heer Martin Taal, die de huidige stand van zaken zal weergeven en bereid
is de vragen te beantwoorden en de heer Hans de Bruin. De heer Eskes en de Ishop hebben
helaas moeten afzeggen. Verder deelt hij mee dat hem gevraagd is de vergadering voor te
zitten omdat de heer Pjer Wijsman helaas in het buitenland is, de heer Ben Ket tijdens de
voorjaarsvergadering had aangegeven nog slechts als adviseur te willen meedoen en mevrouw
Helen Franssen ziek is. Verder zijn door omstandigheden ook afwegen de heer Frits van
Straten en mevrouw Rini van Rooij
Achter de bestuurstafel zitten verder nog Beatrix Stigter en Yvonne de Zwart sinds de
voorjaarsvergadering enthousiaste leden van het bestuur. Zij hebben al verschillende taken op
zich genomen en verder de heer Ramon Meesters die zich onlangs heeft aangemeld om op ad
hoc basis ondersteuning te bieden aan bewoners die een kort project willen opstarten en hulp
kunnen gebruiken om bijv. de weg te vinden binnen de gemeente. Zijn taak kan het best
omschreven worden als project-adviseur.
2. Mededelingen van de voorzitter
Mevrouw Ellen de Graaf heeft zich bij het bestuur aangemeld. Zij wil graag de hondenroute
weer nieuw leven inblazen. In de laatste AB vergadering is afgesproken dat zij de
Hondenwerkgroep weer zal opstarten. Ze heeft al heel wat werk verricht. Een inventarisatie
gemaakt van de wensen en de klachten ten aanzien van deze route en zal nu met behulp van
het Wijkberaad hier verder aan door werken. Hans de Bruin die voorheen deze groep leidde,
kon helaas door zijn vele andere werkzaamheden (voorzitter projectgroep Wijkpreventie enz).
de werkgroep niet meer ondersteunen. Natuurlijk is hij altijd bereid Ellen de Graaf te
ondersteunen.
De voorzitter deelt mee dat de website vernieuwd is en interactief. Het nieuwe adres is
http://wijkberaadhoutwijk.nl
Er wordt alle moeite gedaan om de website zo up to date mogelijk te houden.
1

Op 28 oktober houdt de klankbordgroep die de verbouwing van het Hagaziekenhuis monitoort
weer een bijeenkomst. Ook namens het Wijkberaad zal daar iemand bij aanwezig zijn.
Ook het Gammaproject aan de Oude Haagweg wordt weer opgestart. In zoverre dat de
tekeningen totaal nieuw moeten worden gemaakt, mede omdat Gamma wil blijven zitten.
De heer Frits van Straten neemt deel aan deze klankbordgroep. Ook de heer Meesters zal zich
hiermee bemoeien.
Het rapport van de projectgroep Loosduinse Vaart is gereed. Deze groep heeft een
inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een eventuele nieuwe
inrichting van dit oude deel van Loosduinen. Er is op dit moment een klein groepje bezig om
het zelfde te doen ten aanzien van het gebied van de Connexiongarage. De verwachting is dat
ook hier het nodige gesloopt zal worden.
Het Wijkberaad heeft zich de afgelopen tijd ook verdiept in de situatie rond het
woonwagenkamp aan de Escamplaan. Op 5 bewoners na is het kamp nu leeg. De bedoeling is
dat er rond de 100 woningen zullen worden gebouwd. Er is ingesproken om de plannen, maar
helaas heeft de gemeente gemeend dat niet mee te moeten nemen in hun besluiten.
Zolang de bodemprocedure van de bewoners van het kamp nog loopt, staat dit project stil.
Zoals bekend wil Wethouder Smit in de Notenbuurt betaald parkeren invoeren. Het onderzoek
bij de bewoners van de Notenbuurt dat in het voorjaar gehouden is, blijkt niet te voldoen. Er
loopt nu een nieuw onderzoek. Voorlopig is de conclusie dat er geen noodzaak is om hier
betaald parkeren in te voeren.
Bij de Commissie Loosduinen bestaat geen sympathie voor dit plan, omdat dit altijd een
doorlopend effect heeft. Het verkeer dat niet wil betalen, gaat parkeren in de naastliggende
buurt. De Cie Loosduinen is er voorstander van dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd
in Loosduinen.
Het bestuur van het Wijkberaad merkt dat er zoveel op ons afkomt, dat we steeds minder in
staat zijn om alles te monitoren en te bewerken. Denk aan het Gebied van Gamma, de
Digitennemast, Hagaziekenhuis, Loosduinse Vaart gebied, de verschillende werkgroepen enz.
Vanwege grote werkdruk vraagt de voorzitter de bewoners zelf te actie te ondernemen bij
problemen in de straat of buurt. Mensen met expertise vanuit het bestuur kunnen dan als
projectleider dienen en dit via de opgezette werkgroep communiceren naar bijvoorbeeld de
gemeente of de commissie Loosduinen. De voorzitter roept bewoners op zich beschikbaar te
stellen voor een dergelijke werkgroep zonder dat deelname aan het bestuur daarbij nodig is.
Ook aan de Cie Loosduinen is voorgesteld om voor deze aanpak te kiezen. Er komt te veel op
de leden af. Als bewoners zelf actie ondernemen zal het wijkberaad alles doen om hen bij
deze acties te ondersteunen. Een van de grootste problemen ligt bij het Wijkblad. Er is
dringend behoefte aan iemand die advertentie gaat werven bij de ondernemers in Loosduinen
en omgeving. Het wijkblad wordt anders veel te duur.
Verder deelt de voorzitter nog mee dat in het industriegebied Zichtenburg, Kerkentuinen en
Dekkershoekje (ZKD)een Chinese markt komt, dat de Vogelkelder gehuisvest wordt in het
voormalige tuincentrum Groenenhoven en dat er een dak- en thuislozenopvang wordt
ingericht in het industriegebied. Tevens krijgt het gebied een lift voor € 1.000.000
Bovendien wordt er nagedacht over een fusie van de industriegebieden Plaspoelpolder en
ZKD. Dit levert misschien extra geld op.
De voorzitter deelt ook nog mee dat de Wijktuin Houtwijk een subsidie van de gemeente
heeft gekregen voor een opknapbeurt van de Tuin. Op 15 april zal de feestelijke opening
hiervan plaatsvinden.
Als laatste vraagt de voorzitter aandacht voor het feit dat volgend jaar op 3 maart 2010 de
voorzitter van de Commissie Loosduinen, René van Vlaanderen zal aftreden en nog 3 andere
leden. Ook de projectgroepen Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Welzijn en Beheer krijgen
een andere voorzitter.
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3. Verslag vorige vergadering d.d. 31 maart 2009
Tekstueel:
Blz. 2, 3e alinea
“bezit”moet zijn “bezig”
Blz. 3, 2e regel
“lift”moet zijn “upgrade”
Blz. 3, punt 6 en7
“geeft akkoord” moet zijn “gaat akkoord”
Naar aanleiding van:
Punt 4; herstellen van een fout in de balans betreft een fout door het omdraaien van cijfers.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de opstellers.
4. Vaststellen jaarplan 2010-2011
Vanwege het doorlopen van projecten is besloten het jaarplan over 2010 en 2011 te maken.
Dit plan is, zoals het hoort, voor 1 oktober bij de gemeente ingediend. Dit plan bevat o.a. een
beschrijving van het gebied, wie het wijkberaad is wie onze samenwerkingspartners zijn.
Jaarlijks wordt er door de gemeente subsidie verstrekt voor samenlevingsopbouw,
huisvesting, administratieve ondersteuning en wijkpreventie. Het wijkberaad verzorgt ook het
doorgeven van aanvragen en verstrekkingen bij incidentele subsidies, zoals die voor
straatfeesten.
Het jaarplan wordt goedgekeurd door de aanwezigen. Het bestuur zal een brief sturen aan de
gemeente dat de ledenvergadering hedenavond dit plan heeft goedgekeurd.
5. Vragen(v) uurtje en de Rondvraag
De voorzitter stelt voor deze twee punten tegelijkertijd te behandelen.
Een bewoner deelt mee dat de na de vernieuwing van de kruising op de Oude Haagweg, de
flitspaal niet terug is geplaatst. Hij vraagt zich af of dit niet gewenst is. Het zal aangekaart
worden in de projectgroep ROV.
Tevens zal Martin Taal informeren wat er aan de hand is.
Een andere bewoner stelt dat het stukje in het wijkblad over het winkelcentrum hem uit het
hart is gegrepen. Hij kan zich voorstellen dat je het middengedeelte weghaalt en vervangt
door bijvoorbeeld een zaak met een leuk terras aan het water.
De voorzitter wijst er op dat vrijwel al het gebied in handen is van Metterwoon, een andere
investeerder die zich helemaal niet met de gang van zaken bemoeit en het parkeerterrein is
eigendom van Albert Hein.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te vragen naar hun
ervaringen met de verbouwing van Albert Heijn. Het wijkberaad is niet op de hoogte gesteld
van of geconsulteerd over de verbouwing. Er zijn gevaarlijke verkeerssituaties doordat
verlichting niet werkt en grote vrachtwagens de toegang tot het parkeerterrein blokkeren.
Bewoners recht boven Albert Heijn blijken wel een informatiebrief te hebben ontvangen.
Daarin wordt vermeld dat de bouw 4 december klaar is en dat daarna de winkel aan de
binnenkant wordt verbouwd. Deze informatiebrief zal op de website van het wijkberaad
worden geplaatst.
Tevens wordt opgemerkt dat overlast door Albert Heijn is toegenomen vanwege de steeds
grote vrachtwagens van leveranciers.
Er wordt gevraagd naar het LOC (de Loosduinse Ouderencommissie).
Mw. Rini van Rooij is kandidaat bestuurslid van het wijkberaad en vertegenwoordigd het
wijkberaad vanuit het LOC. Het LOC bestaat uit vrijwilligers vanuit Loosduinen. En werkt
nauw samen met de ouderenconsulent o.a. op het gebied van activiteiten voor ouderen.
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Er wordt gemeld dat er veel sluipverkeer in de straat rijdt o.a. bij de Arch. Berlagelaan.
Vanwege de zendmast heeft een bewoner 15% aftrek toegepast op de WOZ waarden en nog
eens 5% vanwege het sluipverkeer. De belastingdienst heeft echter laten weten dat de
huizenprijzen niet gedaald zijn. Bezwaar maken via de WOZ gaat dus niet, die zal via de
politiek moeten. Al vanaf 1985 vraagt men om een verandering van de verkeerssituatie van de
Arch. Berlagelaan. Het wijkberaad heeft dit ook al meerdere malen aangekaart. De gemeente
heeft ook tellingen gehouden. Het wijkberaad zal opnieuw een poging tot verbetering van
deze situatie ondernemen. Op dit moment stelt de gemeente dat zodra alle verbouwingen van
de verkeerssituatie en het ziekenhuis Leyenburg achter de rug zijn, de aandacht zal worden
gericht op de bussluis. Tot die tijd blijft alles bij het oude.
Er wordt door een bewoners gevraagd of er meer nieuw in de wijkkrant kan worden
opgenomen, zodat dit niet alleen op de website staat.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het plaatsen van nieuws in de wijkkrant afhankelijker
is van de deadlines van het verschijnen van deze krant, waardoor het soms niet (meer)
mogelijk is een bericht hierin op te nemen. Vaak wordt voor informatieverstrekking gekozen
via de website, hiervoor gelden geen deadlines.
6. Martin Taal
Deze geeft een kort overzicht over de gang van zaken van het laatste half jaar. Om te
beginnen wil hij het wijkpreventieteam onder leiding van Hans de Bruin zijn complimenten
maken omdat hij er mede voor zorgt dat Houtwijk leefbaar blijft.
Wat betreft de vraag over winkelwagentjes deelt hij mee dat het handhavingteam als het
enigszins kan de wagentjes weer terugzet op zijn plaats.
Verder deelt hij mee dat er al weer hard gewerkt wordt aan de plannen voor Oud en Nieuw.
De ACON heeft de eerste vergadering gehad en gaat samenwerken met zeer veel instanties
om er voor te zorgen dat het een rustige viering wordt. Wat betreft de vreugdevuren zullen
deze worden beperkt tot een minimum. Zeer waarschijnlijk zal alleen het vuur op de
Escamplaan voor de laatste keer worden aangestoken. Dit buiten de vuren op het strand.
Digitennemast
Hierna geeft de voorzitter het woord aan Pim Zevenhuizen. Hij heeft samen met zijn vrouw
Gwen Maclaine Dupont de kart getrokken voor wat het beroep tegen de mast betreft.
Hij geeft nog even een kort overzicht over het verleden en deelt mee dat er nu beroep is
aangetekend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Verder deelt hij mee dat het beleid in Nederland achter loopt bij andere Europese landen .
In de meeste landen zijn de normen voor het onvrijwillig constant blootstellen aan straling
naar beneden bijgesteld. In Nederland is dit nog niet gebeurd.
Hij deelt nog mee dat de advocaat die onze zaak heeft ingediend bij het Europese Hof op dit
moment meer dan 70 gemeentes op de korrel heeft.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en
inbreng.
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