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1. Opening en vaststelling agenda 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Hij verontschuldigt George Welborn en Frits Van Straten en Patty van der Ende die wegens 

werkzaamheden elders niet aanwezig kunnen zijn. In het bijzonder verwelkomt hij Mevrouw 

Rijsemus,  de heren Quadtflieg en van den Muysenberg en onze wijkagent Martin Taal 

 

2. Mededelingen van de voorzitter 
 

Hij deelt mee dat de heer Hakemulder tot penningmeester is benoemd, nadat de heer Vries 

had aangegeven geen tijd genoeg te hebben om deze functie te vervullen. 

 
De voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat Hans de Bruin, coördinator van het 

projectgroep Wijkpreventie, van de gemeente de Stadspenning heeft ontvangen voor zijn 

enorme inzet bij de werkgroepen en andere vrijwilligerswerkzaamheden. 

Hij wordt daarvoor van harte gefeliciteerd.  

 

Leden van het algemeen Bestuur nemen ook deel aan de vergaderingen van de cie 

Loosduinen, projectgroep Welzijn en Beheer en de projectgroep Ruimtelijke Ordening en 

Verkeer. Op 4 november is een gezamenlijke vergadering van beide projectgroepen waarbij 

Wethouder Bert van Alphen een toelichting zal geven op de huisvesting van dak- en 

thuislozen in het industriegebied ZKD. Ook de vereniging van de ZKD en het wijkberaad 

waren hierover van te voren niet ingelicht. Er komt nu een ronde van samenspraak. 
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Stadsdeelwethouder Huffnagel heeft een rondwandeling gemaakt door de wijk, waarbij de 

knelpunten zijn aangegeven. Ook is daarbij aandacht gevraagd voor de achteruitgang van het 

winkelcentrum. Tevens zijn toen de zendmast, de problemen rond het verkeer richting 

Leyenburg aangekaart en is er aandacht gevraagd voor de verkeersoverlast als gevolg van de 

bussluis op de Escamplaan in de wijk zelf en is er gesproken over de Hotspot Jan 

Romeinstraat. 

De voorzitter vraagt gelijk aandacht voor een fout in het wijkblad. Er is geen sprake van dat 

de slijterij Van Alsem uit het winkelcentrum wil weggaan. Hiervoor excuses.  

Ook is de heer Huffnagel gevraagd om de problemen mee te nemen naar de andere 

wethouders die hier verantwoordelijk voor zijn. De problemen in het winkelcentrum hebben 

te maken met de inrichting en worden versterkt doordat er twee eigenaren zijn die niet 

samenwerken. Het Wijkberaad heeft beide eigenaren benaderd. Maar dit heeft nauwelijks 

resultaat opgeleverd. Het feit dat de winkeliersvereniging op dit moment ook niet optimaal 

functioneert, helpt ook al niet.  

 

De voorzitter heeft bij de politie aangekaart dat er weer groepjes hangjongeren te vinden zijn.  

Ze hebben zich verplaatst van de hotspot Jan Romeinstraat naar het winkelcentrum. 

Dit heeft wel tot gevolg gehad dat de hotspot Jan Romeinstraat (dus minder geld beschikbaar) 

is opgeheven. De overlast is echter alleen maar verplaatst. Hierover is ook contact geweest 

met de bewonerswerkgroep J. Scheurleerstraat en met de Politie. 

 

De voorzitter wijst er ook op dat hij per ongeluk een verkeerd telefoonnummer heeft 

genoemd. 

Dat is natuurlijk 112 en niet 911 (Amerika).  

 

De zitting over de zendmast van de Raad van State zal plaatsvinden op 1 december. Binnen 6 

weken daarna moet de Raad van State dan uitspraak doen. Er is een commissie STAB 

benoemd die alle zaken heeft onderzocht aangaande de Zendmast.  

Het probleem hierbij is dat de normen die gehanteerd worden, gebruikt zijn en dat deze 

normen veel te laag zijn. Dat wordt door de Nederlandse Staat niet onderkend. In het 

buitenland is men daar veel verder mee.  

Alle bewoners worden opgeroepen om volgend jaar als de nieuwe WOZ binnenkomt, 

hiertegen bezwaar aan te tekenen. Op de website van Houtwijk kunt u een voorbeeld van zo’n 

bezwaarschrift vinden. Ook kan deze opgevraagd worden bij het Wijkberaad. Het mailadres 

van de website is  

www.houtwijk.net . In het noorden van het land is op basis van het plaatsen van een zendmast 

een waardevermindering van 15% toegekend door de rechter. Er wordt op gewezen dat het 

verlagen van de WOZ ook financiële voordelen heeft voor de vaststelling van de 

waterschapsbelasting en het woningforfait. Huizen die binnen 1 ½ km. van de mast staan 

komen in aanmerking voor deze waardevermindering. Op de site over de Digitennemast kan 

men zien tot hoever dit reikt.  

Verder wordt voorgesteld dat de bewoners € 50 storten, waarbij de advocaat die het 

Wijkberaad op dit moment bijstaat in de rechtzaak tegen de gemeente bij de Raad van State 

bereid is bij voldoende deelname de gemeente, de eigenaar van de mast en de gebruiker van 

de mast aansprakelijk te stellen voor alle gevolgen die het zenden vanaf deze mast heeft voor 

gezondheid, waardevermindering van huizen enz. enz. De voorzitter ondersteunt dit voorstel. 

Ook het verhaal hierover is te bekijken en te downloaden op de website van het Wijkberaad.  

 

Oud en Nieuw komt er aan. De gemeente heeft gemeend na de enorme schade van afgelopen 

jaar om het dit jaar nog meer aandacht aan te geven. De Ambtelijke Cie Oud en Nieuw 

(ACON) is dit jaar al een paar keer bijeengeweest, waarbij een groot aantal burgers en alle 
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betrokken instanties zijn uitgenodigd om na te denken hoe de viering dit jaar in beter 

vaarwater kan worden geleid. (Pre-Aconzittingen). 

De Cie Loosduinen heeft zijn beklag gedaan over de berekening van schade van afgelopen 

jaar. Het bedrag dat genoemd is is veel te laag. Dat komt omdat een heleboel zaken niet 

meegenomen is. Er wordt nu zwaar ingezet, zodat het bij de komende viering niet weer zelfde 

kant opgaat. Alle burgers worden opgeroepen zodra ze iets ziet of hoort via de kliklijn of met 

de wijkagent contact op te nemen. Er zou dit jaar geen enkel vuur meer mogen zijn behalve 

op het strand. Doordat het Woonwagenkamp nog niet opgeheven is, wordt hier nog een vuur 

gedoogd op de Escamplaan.  

Verder heeft de gemeente de regering gevraagd om het zware vuurwerk weer te verbieden. 

Wel is het dit jaar zo dat vuurwerk alleen afgestoken mag worden van 10.00 tot en met 2.00 

uur in de nacht.  

 

De plannen rond het Hagaziekenhuis liggen op dit moment stil. Wethouder Norder had 

bedacht dat de hoogbouw 1 cm. lager wordt dan 50 meter. En dat de woningen van de 

Zusterflat uit moeten komen op de Escamplaan. Dit houdt in dat er nog meer sluipverkeer zal 

plaatsvinden door noordelijk Houtwijk (ten noorden van de Houtwijklaan). Wel zou dan de 

bussluis een stuk verplaatst worden.  

De verkeersplannen zijn nog niet echt met de bewoners besproken. Er is nog veel 

onduidelijkheid over deze plannen. De interne verbouwingen binnen Leyenburg zijn wel 

begonnen.  

 

 

3. Verslag vorige vergadering d.d. 27 maart 2008 

 

De heer Keus meldt naar aanleiding van de opmerking van de voorzitter dat het algemene 

klachtennummer van de gemeente 14070  is, dat als je daar mee belt er nog niets gebeurd. De 

telefonist€ noteert de klacht. Maar je komt niet verder. 

Bijvoorbeeld over de straatverlichting. De voorzitter meldt dat de gemeente dat heeft 

uitbesteed aan particulieren. Misschien is het makkelijker om het mailadres van de gemeente 

te melden. Dan kunnen klachten daar gemeld worden. Dit adres is www.denhaag.nl. Daar 

staan de mogelijkheden om klachten over specifieke zaken in te dienen. Overigens is de 

ervaring van het wijkberaad dat als er een klacht binnen komt bij 14070, dat er wel degelijk 

aandacht aan wordt besteed.   

 

4 en 5  Vragen(v)uurtje en rondvraag.  
Gemeld wordt dat bij de liftkoker van de Hildo Kroplaan iemand rondhangt die daar slaapt, 

drugs gebruikt en drinkt. Als ’s avonds laat de hond uitgelaten wordt, komt men deze persoon 

tegen.  

Vestia moet hier wat aan doen. Maar de wijkagent zegt toe er extra op te letten. Er rijden, 

lopen en fietsen op dit moment heel wat agenten door de wijk. Ook de mountainbikers zijn 

ingezet.  

Toch blijven er klachten.  

Tijdens oud en nieuw afgelopen jaar is op een gegeven moment zeer zwaar vuurwerk 

afgestoken, dat door twee glazen deuren heen ging. Daar vlakbij stonden burgers. 

De voorzitter deelt mee dat er dit jaar nog meer inzet van de politie zal plaatsvinden. Zie 

hierboven. Er is al enige tijd uitgebreid overleg met alle partijen om te voorkomen dat Oud en 

Nieuw weer zoveel schade met zich brengt. Er komen in ieder geval 6 extra bikers. Er komen 

camera’s bij Bokkefort en er zal nog meer politie op straat zijn. Dat houdt wel in dat de politie 

aan de grens van hun mogelijkheden zit. De problemen totaal oplossen is uitgesloten, maar 

misschien wordt het dit jaar wat rustiger met alle inzet. 
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De bussluis is al enige tijd buiten werking. Er ontstaat zo een gevaarlijke situatie. Hierover is 

contact geweest met het stadsdeelkantoor. Er wordt ook veel te hard gereden op de 

Escamplaan. Op de hoek van de A. Schweitzer laan en de Escamplaan wordt het extra 

gevaarlijk zeker voor de kinderen die hier spelen. Tot nu toe is er nog niets gebeurd. De 

voorzitter zal het aankaarten in de projectgroep ROV. 

 

In de Marten Lutherkingstraat heeft vorig oud en nieuw een vuur gewoed, waarbij twee 

schuttingen gebruikt zijn en er een gat in een dak was.  

Martin deelt mee dat er dit jaar geen enkel vuur meer gedoogd zal worden. Maar er moeten 

prioriteiten gesteld worden. Als er steeds meer vuurtjes komen, is er te weinig mankracht om 

alles aan te pakken.  

Volgens deze bewoner is het noordelijke gedeelte van Houtwijk het vergeten gedeelte.  

 

De fietspaden in de wijk worden niet goed onderhouden, net zo als er veel te weinig wordt 

gesnoeid en gemaaid. De wijk wordt er niet mooier op. In de Hammerskoldstraat zijn hekken 

kapot. Alles is gemeld bij de gemeente, maar er gebeurt niets. De voorzitter zal het allemaal 

meenemen naar de Cie Loosduinen. 

 

Een andere klacht is dat er steeds meer op de stoep geparkeerd wordt. Op de hoek van de 

Marten Lutherkingstraat en de Laan van de Mensenrechten staat regelmatig een witte bus die 

het uitzicht belemmert. Dat levert gevaarlijke situaties op. De wijkagent zal er aandacht aan 

schenken. 

 

 Er wordt aandacht gevraagd voor de vuilnisbakken die staan bij de parkeerplaats van Albert 

Hein op de hoek van de Toon Dupuisstraat. Deze worden om de haverklap in de brand 

gestoken. Bovendien gooien jan en alleman hun vuil er in, waardoor er regelmatig vuil naast 

de bakken staat. Kan hier niet wat aan gedaan worden. Bovendien wordt ook nu aandacht 

gevraagd voor de staat van het groen in de wijk. Er wordt nog maar een keer per jaar gemaaid. 

Het maakt de wijk steeds armoediger en moedigt vandalisme aan.  

 

Nog steeds wordt er het winkelcentrum misbruikt door brommers en fietsers. Deze bewoner 

waarschuwt dat er ongelukken gaan gebeuren. Mensen zijn er niet op bedacht. De wijkagent 

deelt mee dat ook dit punt de constante aandacht heeft van de politie, maar dat er nu eenmaal 

niet de hele dag een agent kan staan.  

 

Na de pauze komen  Mevrouw Rijsemus, de heer J. Quadtflieg  en de heer van de 

Muysenberg aan het woord. Zij doen verslag van de stand van zaken ten aanzien van de 

plannen voor het masterplan Kijkduin. Ze vertegenwoordigen twee tegengestelde meningen.  

De bedoeling is dat er 900 tot 1000 woningen worden gebouwd waarbij uitgegaan wordt van 

een hoogte van maximaal 50 meter. Dit aantal is nodig om het plan financieel te 

onderbouwen. Dat houdt in dat Kijkduin een ander aanzicht krijgt. 

Bovendien zullen de puinduinen en een aantal voetbalvelden gebruikt worden voor de bouw.  

Er moet vooral aandacht gegeven worden aan de bereikbaarheid van Kijkduin en de 

parkeerplaatsen. De Werkgroep Masterplan Kijkduin vraagt ook aandacht voor de sfeer hier 

in Kijkduin. Het moet geen mondaine badplaats worden. Tevens zal de versterking van de 

kust worden aangepakt, hoewel dit los staat van de plannen voor Kijkduin.  

De voorzitter vat samen dat er inderdaad zoveel woningen moeten komen, maar dat er 

aandacht moet zijn voor de locaties en de hoogte van de bouw. Bovendien komt nu de vraag 

boven, wat gaat de economische crisis betekenen voor alle bouwplannen in Den Haag. 

Onze interesse is vooral gericht op het buitengebeuren van Kijkduin. Hoe worden de 

toegangswegen aangelegd, waar kan worden geparkeerd. Uiteindelijk zal de uitbreiding van 
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Kijkduin ook gevolgen hebben voor Loosduinen. De cie. Loosduinen houdt de zaak dan ook 

nauwlettend in de gaten.  

De heer Hakemulder vraagt zich af wat er gebeurt als er woningen niet worden verkocht, wat 

zal dat betekenen voor de voorzieningen die nu gepland zijn (een wellnescentrum, een 

winkelcentrum enz). 

Er zal dan gefaseerd moeten worden gebouwd om de financiering rond te krijgen.  

De voorzitter dankt allen voor hun inbreng. 

 

Hierna krijgt de wijkagent Martin Taal nog het woord.  

Hij waarschuwt er voor dat er nog steeds babbeltrucs in de wijk plaatsvinden. Doe de deur 

niet open voor vreemde mensen en geef nooit je pincode af. Er is geen enkele instantie die zal 

vragen naar je pincode.  

 

Hij vraagt aandacht voor de site  www.onzewijkveilig.nu. Daarop staan alle zaken die 

Loosduinen aangaan. Ook de stand van zaken van onderzoeken worden daar gemeld. Men kan 

er ook zelf mededelingen op doen en onveilige zaken melden.  

 

Verder vraagt hij nogmaals de aandacht voor de viering van oud en nieuw. Er zal echt alles 

aan gedaan worden om zaken zoals het in de fik steken van auto’s enz. te voorkomen. Er zal 

ook bereden politie in de wijk aanwezig zijn. Maar hij vraagt de bewoners mee te helpen door 

verdachte zaken te melden. Zowel op de website www.onzewijkveilig.nu als op het nummer 

0800-7000. Ook zal gebruik gemaakt worden van het sms-alert wat in onze wijk bestaat. 

 

Hij gaat nog in op de klacht van de witte bestelauto in de Mahatma Ghandistraat. Het 

parkeerbeleid in Houtwijk is op dit moment om alleen te bekeuren als er gevaar bestaat. 

Maar hij zal er nogmaals aandacht aan geven. 

De voorzitter bedankt de heer Taal voor zijn bijdrage aan de vergadering.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt iedereen voor zijn inbreng en doet 

nog een oproep om stralingsdeskundigen en om ondersteuning bij het Bestuur en nodigde 

iedereen uit voor een drankje en hapje.  

 


