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Jaarverslag 2016 van de Stichting Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin 
 

Op 29 december 2014 is het Wijkberaad, dat eerst onder de Wijkvereniging viel, op verzoek 
van de Gemeente omgezet in een aparte stichting. Uit praktische overwegingen bestaan de 
besturen van beide organisaties nog uit dezelfde personen. Aan het eind van het verslagjaar 
waren dat: 
 
mw. Hank Hoogwout   voorzitter 
dhr. Herman van den Muijsenberg vice-voorzitter 
dhr. Jan Hofker   secretaris 
dhr. John Kroon   penningmeester 
 
Het Wijkberaad heeft als taak de belangen 
van de bewoners te behartigen. Via de 
website en de 4 maal per jaar 
verschijnende Wijkinfo wordt het werk van 
het Wijkberaad onder de aandacht 
gebracht. Op verzoek bemiddelt het 
Wijkberaad als rechtspersoon tussen 
bewoners en stadsdeelkantoor bij  
 

 
bijvoorbeeld subsidies voor 
bewonersactiviteiten. 
 
Naast de bestuurlijke taken wordt een 
belangrijk deel van het werk van het 
Wijkberaad georganiseerd door een 
tweetal groeperingen, namelijk de 
commissie ROWM en de Ogen en Oren. 
 

Commissie Ruimtelijke Ordening Welzijn en Milieu 
Samenstelling van de commissie: 
 Functie/ Aandachtsgebied 
dhr. Frans Boesten (tot febr. 2016) Zorg, projectgroep Welzijn en Beheer cie. Loosduinen 
dhr. Johan Bommelé  Verkeer en openbare ruimte, Fietsersbond, Plangroep 
 Busbuffer Kijkduin, Denktank 1 NWH  
dhr. Stephan van Druten windmolenparken, aanlanding kabels 
dhr. Jan Hofker  Secretaris, Cie. Loosduinen, projectgroep ROV cie. 
 Loosduinen, werkgroep Kijkduin-infra, Platform NWH, 
 Denktank 1 NWH 
mw. Hank Hoogwout  Voorzitter, natuur en milieu , werkgroep Kijkduin-Binnen, 
 beheerplatformen grote groengebieden, Westduinpark 
dhr. Herman van den Muijsenberg  Masterplan Kijkduin, Cie. Loosduinen, projectgroepen 
 ROV  en WB cie. Loosduinen, werkgroep Kijkduin-Bad 
dhr. Marius Schoon Ogen en Oren 
dhr. Bert van der Valk  Kust, wijkgroen, werkgroep Kijkduin-Binnen 
De verslaglegging werd verzorgd door mw. Marjolijn van den Hoek 
De commissie kwam in 2016 11 maal bijeen. 
 

In de vergaderingen van de Commissie 
kwamen in hoofdlijnen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

Kijkduin 
Gezien de economische ontwikkelingen 
heeft de Gemeente in 2010 besloten zelf 
geen actie te ondernemen voor de uitvoering 
van het Masterplan Kijkduin, maar 
initiatieven van private partijen af te wachten. 
Om de vinger aan de pols te houden zijn 
door de betrokken bewonersorganisaties 
drie werkgroepen gevormd voor resp. 
Kijkduin-Bad, Kijkduin-Binnen en Kijkduin-
infrastructuur. Voor Kijkduin-Bad  is de  
eigenaar van het winkel- en horecacomplex 
(FRED) bezig met  

 

Schets van het toekomstige Deltaplein, met links-

onder de ingang van de parkeergarages en rechts 

Hotel Atlantic met uitbreidingen. 
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de voorbereiding van een ingrijpende 
verbouwing en uitbreiding. Het bedrijfs- 
oppervlak wordt ongeveer verdubbeld, er 
komt een overdekte parkeergarage en op 
het geheel zijn woningen gepland. Ook de 
eigenaar van Hotel Atlantic, BOHA, bereidt 
een renovatie en uitbreiding voor. 

 Voor Kijkduin-Binnen zijn door Schouten 
Bouw voor de "Wijndaelerstrip" 
(ontwikkellocatie C1) plannen toegelicht voor 
een drietal flats en hun directe omgeving en 
treft de Internationale School of The Hague 
voorbereidingen voor een uitbreiding op de 
Marathon-locatie.  

 

Sloop van de Marathon 

Het wijkberaad heeft herhaaldelijk zijn 
zorgen uitgesproken over het verdwijnen van 
groen en parkeercapaciteit in de directe 
omgeving van de Wijndaelerstrip. Ook voor 
de voormalige tennisbanen (ontwikkellocatie 
B1) zijn vergevorderde plannen door 
ontwikkelaar Synchroon voor woningbouw.  

De oorspronkelijke plannen voor bebouwing 
van de scheidsrechtersvelden 
(ontwikkellocatie B2) zijn gewijzigd. Naast 
een tweetal appartementengebouwen voor 
de sociale sector, komen er grondgebonden 
woningen in Kleinschalig 
Opdrachtgeverschap. 

 

Impressie van mogelijkheden op locatie B2 

De werkgroep Kijkduin-Infrastructuur heeft 
zich tot nu toe beperkt tot het beleid t.a.v. de 
Zuidelijke Randweg, waartoe de 

Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat behoort 
en de Noordwestelijke Hoofdroute (Machiel 
Vrijenhoeklaan, Sportlaan e.v.), het 
openbaar vervoer, de gevolgen van 
voorgenomen bouwactiviteiten voor de 
infrastructuur, en de  parkeerfaciliteiten. De 
huidige busbuffer in Kijkduin zal door de 
bouwplannen wellicht (tijdelijk?)verplaatst 
moeten worden 

 

De busbuffer in Kijkduin 

 

Kust 
De zandmotor ontwikkelt zich naar 
verwachting. Regelmatig wordt de 
verplaatsing van het zand gemonitord, op 
zee, maar ook via de Argusmast die op het 
hoogste punt is gebouwd. 
De plannen voor windmolenparken voor de 
kust kunnen invloed hebben op Kijkduin en 
omgeving. Rijkswaterstaat heeft Kijkduin 
aangewezen als mogelijk aanlandingspunt 
voor de stroomkabel, die dan verder bij het 
Harnaschknooppunt moet worden 
verbonden met  het landelijke net. Aan het 
eind van het jaar is bekendgemaakt dat 
waarschijnlijk een ander aanlandingspunt 
wordt gekozen. 

De stichting Leef met de Zee heeft een plan 
ingediend voor de plaatsing van 40 tijdelijke 
strandhuisjes ten zuiden van  Kijkduin. Na 
openbare aanbesteding is de exploitatie van 
de huisjes gegund aan twee partijen, die 
ieder 20 exemplaren willen plaatsen. In het 
strandseizoen van 2016 zijn de 20 huisjes 
van Leef met de Zee geplaatst. De andere 
20 zijn tegengehouden door juridische 
procedures. 
 
Verkeer en openbare ruimte 
De Noordwestelijke Hoofdroute is het 
gedeelte tussen Kijkduin en het 
Hubertusviaduct. De cie. ROWM neemt, 
mede namens de CL deel aan het Platform 
NWH, dat gevormd is uit de wijkorganisaties 
die langs deze route liggen. Het Platform 
NWH volgt de plannen van de Gemeente 
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kritisch en komt ook met eigen voorstellen. 
Om juridisch sterker te staan is door het 
Platform een stichting opgericht.  
De Gemeenteraad heeft voor de NWH 
besloten om ingrepen vooral te beperken tot 
knelpuntenoplossingen. Het traject is in drie 
stukken verdeeld, waarvoor in zogenaamde 
denktanks door deskundigen en 
vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties mogelijke oplossingen 
werden besproken. Het eindrapport van de 
denktanks is inmiddels afgerond. Belangrijke 
conclusies van denktank 1 zijn de volgende.  

 
Impressie van de toekomstige Sportlaan 

 
De Sportlaan wordt geflankeerd door een 
fietsstraat met parkeervoorzieningen langs 
de huizen en een vrijliggend fietspad aan de 
andere zijde; de ecologische 
verbindingszone van  de Haagse Beek krijgt 
een grondige facelift. Bij de Daal en 
Bergselaan en bij de De Savornin  
Lohmanlaan komen rotondes. Het profiel van 
de Machiel Vrijenhoeklaan wordt aangepast 
aan de capaciteit van de Sportlaan door het 
aantal rijbanen te halveren. 

 
Het nieuwe profiel van de M. Vrijenhoeklaan 

 

Ten behoeve van het stadsdeelplan heeft de 
commissie voorstellen gedaan om de 
verkeersveiligheid en -afwikkeling in en rond 
de wijken te verbeteren. Op kleinere schaal 
zijn verbeterpunten voor straten, trottoirs en 
paden ingediend. 
 

 
Bespreking renovatie Alphons Diepenbrockhof 

 
Overige bouwprojecten 
In de zomer van 2016 is Bellavista, de tot 
appartementencomplex omgebouwde 
Thorbecketoren, opgeleverd. 
 

 
Woontoren en winkelcentrum De Savornin 

Lohmanplein 

 
Ook voor het winkelcentrum aan het De 
Savornin Lohmanplein worden plannen voor 
een grondige reconstructie en opwaardering 
gemaakt.  
  
Cardia heeft de gedeeltelijke sloop en 
renovatie van de vestiging Tabitha aan de 
Mozartlaan bekendgemaakt. 
 
Aan het Robert Stolzplantsoen wordt het 
appartementengebouw De Operette 
gebouwd.  
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De Operette in aanbouw 

 
Door het wijkberaad is bij de gemeente een 
voorstel ingediend om op het Wingsterrein 
weer een deel van de oorspronkelijke 
landgoedbegroeiing van Meer en Bos te 
herstellen. Een reactie bleef uit en 
gevraagde informatie over de toekomst van 
het terrein werd niet gegeven.  
 
Veel publiciteit heeft de voorgenomen sloop 
gekregen van de Bethelkerk en de bouw van 
een appartementencomplex op de 
vrijkomende plaats. Massale protesten van 
omwonenden leidden in april tot de 
oprichting van de Stichting Bethel Blijft. In 
mei werd bij de gemeente een beleidsplan 
ingediend. Uiteindelijk heeft de gemeente de 
stichting een jaar de tijd gegeven voor een 
verdere uitwerking van de plannen en een 
financiële onderbouwing. 
In Waldeck worden plannen ontwikkeld om 
de leegstaande Ontmoetingskerk om te 
vormen tot een appartementengebouw, met 
behoud van karakteristieke elementen van 
de gevels. 
 
In oktober werden de bewoners van de buurt 
Meer en Bos geconfronteerd met de 
aankondiging van de bouw van een 
appartementengebouw aan de Narcislaan, 
bedoeld voor gezinnen van statushouders. 
Dat leidde tot veel commoties: verlies van 
uitzicht bij bewoners van omringende 
gebouwen en gevoelens van onzekerheid 
over veiligheid.  
 

 
Schets van het voorgenomen bouwwerk 

 
Het wijkberaad is van mening, dat de 
huisvesting van statushouders in het 
verzorgingsgebied geen punt van discussie 
is, maar verzet zich op stedenbouwkundige 

gronden tegen een permanent flatgebouw op 
de plaats van Narcislaan 4. De Gemeente 
heeft voorlichtingsbijeenkomsten over de 
plannen georganiseerd, waarbij wethouder 
Wijsmuller de gang van zaken heeft 
toegelicht. Op alle bijeenkomsten waren 
vertegenwoordigers van het wijkberaad 
aanwezig. 
 
Parken en plantsoenen 
Het  Westduinpark heeft  forse ingrepen zich 
gehad. De inrichting is nu zo dat 
ontwikkelingen meer in de richting van de 
gewenste Natura 2000 habitatkwaliteit 
kunnen gaan verlopen. Plaatselijk vindt 
begrazing door runderen plaats om de 
begroeiing in toom te houden. Er is een 
begin gemaakt met het aanpassen van de 
padenstructuur. 
 
In Wapendal is het begrazingsproject zo 
succesvol gebleken, dat ook deze herfst 
enkele pony’s zijn teruggeplaatst.  
 
Nog steeds zijn er veel wensen t.a.v. de 
staat van onderhoud van Meer en Bos. 
Zowel bezoekers als hun huisdieren 
veroorzaken een flinke milieudruk op flora en 
fauna. Het Wijkberaad heeft aangedrongen 
op een beperking van het losloopgebied voor 
honden, om verdere schade te beperken. 
Er is een begin gemaakt met een 
opknapbeurt. Tijdens een wandeling door 
het landgoed met wethouder Revis is 
nogmaals de zorgelijke staat van onderhoud 
onder zijn aandacht gebracht. Dat leverde de 
toezegging voor een forse financiële bijdrage 
voor een verdere opknapbeurt op. 
 

 
Wandeling met wethouder Revis 

 
Er kwamen veel reacties binnen van 
bewoners over de wijze waarop de 
Gemeente de plantsoenen aanpakt. Tal van 
bosjes worden met wortel en al verwijderd 
om het onderhoud te vereenvoudigen. Maar 
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daarmee verdwijnen op grote schaal schut-, 
nestel- en fourageermogelijkheden voor 
vogels en treedt vaak een verarming van het 
straatbeeld op. BWK heeft de bezwaren 
voorgelegd aan het stadsdeelkantoor en in 
een aantal gevallen heeft dat geleid tot 
verbeteringen. 
 
Bewoners van de Zandzeggelaan en de 
Zeewindelaan hebben plannen gemaakt om 
in het centraal gelegen plantsoen van de 
Pyrolalaan een speelgelegenheid voor jonge 
kinderen en een ontmoetingsplaats voor 
omwonenden te realiseren. Helaas stuitte dit 
op weerstand van bewoners van de 
aangrenzende appartementen.  
 

 
Discussie over de plannen 

 
Het wijkberaad en Vóór-Welzijn hebben 
adviserende en faciliterende hulp geboden 
om tot een oplossing te komen. Dankzij de 
inzet van medewerkers van het 
Stadsdeelkantoor kon een fraai plan worden 
gepresenteerd, dat helaas niet op steun van 
alle omwonenden kon rekenen. Eind 2016 is 
met de uitvoering begonnen. 
 
Uitvoeringsprogramma's van het 
Stadsdeel 
Aan het eind van het kalenderjaar moest 
worden geconstateerd, dat niet alle 
onderdelen van het programma voor 2016 
zijn uitgevoerd. Die vormden een deel van 
door ons aangedragen voorstellen voor het 
uitvoeringsprogramma van 2017. Helaas 
komen de door het CBS en de Gemeente 
gehanteerde wijkgrenzen maar voor een 
deel overeen met die van de 
bewonersorganisaties, waardoor het soms 
moeilijk te zien is voor welke wijkberaden de 
activiteiten  bedoeld zijn. Dat geldt speciaal 
voor Waldeck. 
 
Bewonersbijeenkomsten 
In februari en in oktober zijn 
bewonersavonden gehouden, om 
voorlichting te geven over diverse projecten 
in de wijken.  

 
Bewonersbijeenkomst 

 
Met name voor de bouwvoornemens in 
Kijkduin-Bad en -Binnen, de Bethelkerk, de 
plaatsing van strandhuisjes en Oracs, en de 
renovatie van het winkel- en woningcomplex 
De Savornin Lohman, was veel 
belangstelling. 
 
Ogen en Oren 
Het project  "Ogen en Oren" is zijn vijfde jaar 
in gegaan. Zoals regelmatig in de Wijkinfo te 
zien valt, is ons werkgebied in 17 buurten 
ingedeeld, met in ieder tenminste een 
vertegenwoordiger. Enkele malen  per jaar 
zijn de deelnemers bij elkaar gekomen om 
ervaringen uit te wisselen, maar ook om 
bijgepraat te worden door deskundigen. Er is 
van diverse kanten veel waardering geuit 
voor de inspanningen van de deelnemers. 
Door het Stadsdeelkantoor is een vaste 
vertegenwoordiger afgevaardigd, die de 
bijeenkomsten bijwoont. Dhr. Johan 
Molenkamp heeft die functie lang naar 
tevredenheid vervuld. Met een drankje 
hebben de deelnemers van O & O onder 
dankzegging afscheid van hem genomen. Hij 
is opgevolgd door dhr. Dave Smit. 

Het project Ogen en Oren heeft als doel het 

vergroten van de leefbaarheid in onze 

wijken. In de verschillende buurten van het 

wijkgebied observeren enthousiaste 

wijkbewoners, de Ogen en Oren, welke 

problemen er spelen of welke wensen er 

zijn. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: 

verkeersoverlast, hondenpoep, ed. Maar ook 

sociale problematiek, bv. iemand die dreigt 

te vereenzamen, kan gesignaleerd worden. 

Bij de Ogen en Oren gaat het om het 

signaleren en een weg zoeken voor een 

oplossing van de problematiek. Daar zijn 

vele instanties voor, die meestal rechtstreeks 

door de betrokkenen worden ingeschakeld. 
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Het project Ogen en Oren is inmiddels een 

vast steunpunt voor Wijkberaad Bohemen-

Waldeck-Kijkduin. Gesignaleerde 

onvolkomenheden wat betreft grotere 

projecten, zoals nieuw asfalteren 

van straten, trottoirs die scheef 

liggen, worden door het Wijkberaad onder 

de aandacht gebracht van de Gemeente of 

het stadsdeelkantoor Loosduinen. 

Coördinator van het project is dhr. 

Marius Schoon.

 
Vergadering Ogen en Oren 

Deelnemerslijst per buurt: 

Wijk A + E – mw. Hank Hoogwout  

Wijk B -  dhr. Fred Hoefsmit 

Wijk C – dhr. André Smit   

Wijk D – dhr. Chris Timmermans  

Wijk F – mw. Lieve van Keulen  

Wijk G – mw. Simone Steenbergen  

Wijk H – dhr. Dennis Krugers  

Wijk I – mw. Conny Margadant 

Wijk J – mw. Sylvia Tempelman  

Wijk K – dhr. Pim in ‘t Veld  

Wijk L – mw. Wilma den Heijer 

Wijk M – m w. Saskia van Niekerk  

Wijk N + O – mw. Vera Darbyshire  

Wijk P – dhr. Gerard Tettero  

Wijk S – dhr. Harry Nouwens en  

   dhr. Stephan van Druten 

Namens  het wijkberaad: mw.  Hank 

Hoogwout, dhr. Jan Hofker,  dhr.Herman 

v.d.Muijsenberg.  

Namens het stadsdeelkantoor: dhr.Johan 

Molenkamp en dhr.  Dave Smit 

 
 
 
Vertegenwoordigingen 
Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-
Waldeck-Kijkduin werkt samen met de 
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK). 
Leden van het bestuur en van de cie ROWM 
vertegenwoordigden het wijkberaad in het 
verslagjaar in: 
- de Commissie Loosduinen en de 
projectgroepen daarvan, 
- de beheerplatforms van Westduinpark-
Wapendal en Meer en Bos, 
- het Platform Noordwestelijke Hoofdroute 
- Denktank 1 knelpunten NWH 
- de werkgroepen van het Masterplan 
Kijkduin 
- de Plangroep Busbuffer Kijkduin 
 
 


