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Van de bestuurstafel 
 
Om tijdig de eerste Bewonersbijeenkomst van 

2018 te kunnen aankondigen, hebben we deze 

editie van de SBK-krant iets eerder laten 

verschijnen. Op donderdag 12 april a.s. zal onze 

bijeenkomst zoals gebruikelijk worden gehouden 

in het NH Atlantic hotel. Om 19.30 uur is de zaal 

open en de bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

Naast een paar huishoudelijke zaken staan 

centraal op de agenda de plannen voor en de 

uitvoering van Nieuw Kijkduin. Bouwer Boele & 

van Eesteren zal een toelichting geven op het 

uitvoeringsproces van fase 1. 

Aansluitend aan fase 1 zal fase 1,5 worden 

gerealiseerd en de plannen daarvoor zullen door 

ontwikkelaar FRED worden toegelicht. 

Er zal vervolgens voldoende ruimte zijn om 

vragen aan de inleiders te stellen. 

 

Parallel aan de uitvoering van Nieuw Kijkduin 

wordt de herinrichting van de Machiel 

Vrijenhoeklaan aangepakt. Bij het lezen van deze 

krant is de eerste fase (deel tussen 

Kijkduinsestraat en tankstation) reeds in 

uitvoering.  

 

De herinrichting heeft nogal wat gevolgen voor 

de bereikbaarheid van Kijkduin en met name 

Kijkduin Oud (ten noorden van de  

Kijkduinsestraat). Daarom hebben we de 

gemeente gevraagd nog eens klip en klaar uit te 

leggen wat ons gedurende welke periode te 

wachten staat. In deze krant meer daarover. 

 

Uit de dag- en weekbladen en de berichtgeving 

via onze WAP-buurtbeveiliging valt af te leiden, 

dat er recent weer sprake was van verhoogde 

activiteit van het inbrekersgilde. Vooral auto ’s 

hadden hun belangstelling. Het laatste nieuws is 

dat de politie een grote slag heeft geslagen, 

mede dankzij de oplettendheid van burgers. 

Daarom besteden we nogmaals aandacht aan het 

bestaan en het nut van onze WAP-

buurtbeveiligingsgroepen.  

 

Vlak voor de verkiezingen is er in NH Atlantic een  

politiek café georganiseerd met de visie op de 

toekomst van Kijkduin als inzet. Wij waren erbij 

en doen verslag. 

 

Tot slot is weer een update van BIK (Buren In 

Kijkduin) opgenomen met de aankondiging van 

nieuwe activiteiten en besteden we aandacht aan 

een paar Actuele zaken. 

 

Eric van Baarsel 

 

Editie 2 -2018 

Bewonersbijeenkomst  
12 april 2018 



 

 

Bewonersbijeenkomst 12 april 

Onze eerste Bewonersbijeenkomst van dit jaar 

wordt gehouden op donderdag 12 april in het NH 

Atlantic hotel. De zaal is open om 19.30 uur en 

we beginnen om 20.00 uur. We nodigen u allen 

uit om deze bijeenkomst bij te wonen, opdat u 

geheel geïnformeerd kan worden over Nieuw 

Kijkduin. 

 

Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de 

herontwikkeling van Kijkduin Bad tot Nieuw 

Kijkduin. De eerste fase is in uitvoering en fase 

1,5 in voorbereiding. Bouwer Boele & van 

Eesteren in de persoon van Marcel Poolman en 

ontwikkelaar FRED in de persoon van Ad Roos 

zullen een nadere toelichting geven op de stand 

en de gang van zaken. Er zal vervolgens 

voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen 

als er nog iets onduidelijk is. 

 

Onder punt 2 zullen we een korte toelichting 

geven op onze financiële stand van zaken in 

2017 en de begroting voor 2018. Ook zullen we 

even stilstaan bij de gevolgen van de uitvoering 

van de herprofilering van de Machiel 

Vrijenhoeklaan en met name de afsluitingen en 

de omleidingsroutes. In deze editie van onze 

krant is daar uitvoerig informatie over gegeven. 

 

Eric van Baarsel 

 

Herinrichting Machiel 
Vrijenhoeklaan is van start 
 
Op 26 maart zijn de werkzaamheden van de 

eerste fase op de route Kijkduin-Houtrust van 

start gegaan. De komende maanden wordt deze 

route opnieuw ingericht. De twee rijstroken per 

richting worden teruggebracht tot één, waardoor 

de weg overzichtelijker en veiliger wordt. Er 

worden rotondes op de kruispunten (niet bij 

Duinlaan-Muurbloemweg) aangebracht en langs 

de Sportlaan komt een ventweg. Fietsers en 

voetgangers krijgen meer ruimte op vrij liggende 

fietspaden en het wordt veiliger om over te 

steken. In het nieuwe profiel is ook meer ruimte 

voor groen. Daar waar nodig wordt het 

(verouderde) riool vervangen. De hele weg wordt 

voorzien van nieuw asfalt. Eind april 2019 is de 

hele herinrichting klaar. 

 

Overlast  

Bewoners in de directe omgeving krijgen te 

maken met afsluitingen en extra verkeersdrukte. 

Daar is helaas niet aan te ontkomen. Om de 

overlast voor omwonenden en andere bezoekers 

zoveel mogelijk te beperken, worden de 

werkzaamheden opgedeeld in negen delen. 

Omgevingsmanager van het project Dave van  

Agenda 
 
Aanvang 20.00 uur 

 
1. Opening en mededelingen 

2. Huishoudelijke zaken SBK 

3. Ontwikkeling en bouw  

 winkelcentrum en woningen 

Nieuw Kijkduin door Ad Roos (FRED) 

en Marcel Poolman (Boele & van Eeste-

ren) 

5. Vragen en opmerkingen 

6. Sluiting 
 
Na afloop een drankje en een hapje. 



 

 

Schaick was betrokken bij meerdere grote 

verkeersprojecten en deed vorig jaar in Den 

Haag ervaring op met de werkzaamheden aan de 

Raamweg. De ervaring leert, dat mensen vooral 

de eerste dagen nog erg moeten wennen aan de 

afzettingen en de omleidingen. Het is nu 

eenmaal mensen eigen dat ze toch éven 

proberen of ze hun oude bekende route kunnen 

blijven rijden", aldus Van Schaick. Dat zal de 

eerste dagen ook tot extra reistijd leiden, zo 

verwacht hij.  

Verkeersregelaars 

Hoewel een langere reistijd gedurende de 

wegafsluitingen niet te voorkomen is, probeert 

de gemeente er wel van alles aan te doen om de 

verkeersstromen in goede banen te leiden. Zo 

worden er verkeersregelaars ingezet en wordt 

sluipverkeer onmogelijk gemaakt. "De 

verkeersregelaars helpen bij de afhandeling van 

het verkeer. Zij staan op de plekken waar wij 

verwachten dat het kan gaan vastlopen en ze 

geven dan advies aan de weggebruikers. 

Sommige straten sluiten we heel bewust af om 

zo sluipverkeer te voorkomen. Het laatste dat we 

willen, is dat er ineens grote stromen auto’s door 

de woonwijken gaan rijden om zo de 

omleidingsroutes te vermijden. Dat zorgt voor 

verkeersonveilige situaties", zo legt de  

 

omgevingsmanager uit.  

Vooral de eerste dagen, zullen er extra 

verkeersregelaars ingezet worden. Daarnaast 

staat er een berger klaar die bij een calamiteit of 

pechgeval snel een auto kan wegslepen, zodat 

het oponthoud zo kort mogelijk blijft.  

Naast verkeersregelaars, zet de gemeente op 

straat ook nog andere middelen in. Zo staan er 

op diverse plekken in de stad informatieborden 

om de werkzaamheden aan te kondigen en wordt 

het verkeer via elektronische borden 

geïnformeerd. Dave van Schaick: "Daar staat 

dan realtime reistijdinformatie op. Zo’n bord 

geeft de automobilist zelf de keuze. Gaat u 

linksaf, dan kost u dat 10 minuten extra reistijd. 

Rechtsaf duurt het 15 minuten extra. Door dat 

op deze wijze te doen, zien we dat het verkeer 

zich automatisch verspreidt." 

Ondanks alle inspanningen, zal er sprake zijn 

van extra reistijd. Die kan in de spits mogelijk 

oplopen tot een half uur. "Er zal vertraging zijn, 

dat valt niet tegen te gaan. Maar we hebben 

vorig jaar bij de werkzaamheden op de Raamweg 

gezien, dat het inzetten van al deze middelen 

zeker kan helpen." 

 

Bereikbaarheid van de buurt 

De bewoners van Kijkduin Oud (ten westen van 

Machiel Vrijenhoeklaan tussen Kijkduinsestraat  

 



 

 

en Zandzeggelaan) kunnen met de auto de wijk 

alleen in en uit via de Zandvoortselaan - 

Kijkduinsestraat. De aansluiting van de Duinlaan 

op de Machiel Vrijenhoeklaan is inmiddels voor 

autoverkeer fysiek afgesloten en blijft dat tot 20 

juni 2018. Dit om sluipverkeer door dit deel van 

Kijkduin te voorkomen. 

Om die reden is op de Zandzeggelaan ter hoogte 

van huisnummer 203 een slagboom geplaatst. 

Bewoners aan de Zandzeggelaan, Driedistellaan, 

Zeewindelaan en de Pyrolalaan ontvangen een 

pas, waarmee zij de slagboom kunnen openen. 

Hulpdiensten beschikken ook over zo ’n pas. 

Pakketbezorgers moeten omrijden en zo nodig 

verder lopen. 

 

Communicatie 

De gemeente houdt bewoners, ondernemers en 

andere belangstellenden via allerlei kanalen op 

de hoogte van de werkzaamheden, de planning 

en de actuele vertragingstijden. Er is een 

speciaal Facebook account, Twitter account en 

Instagram account gestart. Op de website is alle 

informatie te vinden over de werkzaamheden.  

 

Daarnaast staat er een kaartje op de site waarop 

te zien is hoe druk het op dat moment is op 

bepaalde stukken van de weg. Deze actuele 

informatie komt ook in een speciaal ontwikkelde 

app te staan. Wie die app downloadt, krijgt ook 

pushmeldingen zodra er calamiteiten zijn.  

 

Blijf ook op de hoogte via: 

 

Facebook www.facebook.com/kijkduinhoutrust 

Twitter @routekijkduin 

Instagram www.instagram.com/kijkduinhoutrust 

www.kijkduinhoutrust.nl 

 

Arthur van Rijswijk met medewerking van Dave 

van Schaick, gemeente Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

WAP Buurtbeveiliging Actueel 
 

Sinds oktober 2016 zijn de WhatsApp 

Buurtbeveiliging groepen Kijkduin-Oud en 

Kijkduin-Nieuw actief. 

 

Het aantal meldingen van pogingen tot inbraak is 

sedert de start gelukkig beperkt gebleven. In de 

praktijk is al gebleken dat bij een verdachte 

situatie bewoners elkaar via de groep informeren 

en pogingen zijn verijdeld met behulp van de 

Politie. 

De groeps-App wordt ook geregeld gebruikt om 

voor de buurt relevante berichten van Politie 

Loosduinen door te sturen aan de deelnemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kijkduinhoutrust.nl/


 

 

Sedert de start is het aantal deelnemers gestadig 

gegroeid van 30 tot 94 op dit moment. Kijkduin-

Oud heeft 59 en Kijkduin-Nieuw 35 deelnemers. 

De deelnemers wonen redelijk verdeeld over 

zowel Kijkduin-Oud als Kijkduin-Nieuw; sommige 

straten zijn echter nog wel minder goed 

vertegenwoordigd. Natuurlijk willen we allemaal 

van een veilig en daarmee goed woon-klimaat en 

heerlijk Kijkduin genieten. Daarom doen we 

hierbij een oproep aan die bewoners, die zich 

nog niet hebben aangemeld, om zich alsnog aan 

te melden om de effectiviteit en slagvaardigheid 

van de Buurtbeveiliging groepen te vergroten. 

 

Aanmeldingen voor Kijkduin-Oud *)  

bij Jos Roeleveld:

(jos_roeleveld@yahoo.com)  

 

Aanmeldingen voor Kijkduin-Nieuw **)  

bij Coby Kempen 

(cobykempen@hotmail.com) 

 

*) Kijkduin–Oud betreft het gebied ten noorden 

van de middenberm van de Kijkduinsestraat (dus 

aan Scheveningse kant) 

 

**) Kijkduin–Nieuw betreft het gebied ten zuiden 

van de middenberm van de Kijkduinsestraat (dus 

aan Hoek van Holland kant) 

 

Jos Roeleveld en Coby van Kempen  

 

 

 

Update  
 

25 Maart zijn we met een groepje buren gaan 

wandelen bij landgoed Ockenburgh. Koffie en 

taart werden verzorgd door "Kasserie OCK".  

30 Maart hebben de "speurders" van Kijkduin 

hun naam eer aangedaan door bergen met 

paasmuntjes te vinden in onze prachtige duinen. 

Deze konden gebruikt worden om heerlijke 

chocolade-eieren "te kopen" bij een collega van 

de paashaas. 

De inleverdatum voor de copy van dit krantje 

had overlap met deze activiteiten, dus helaas 

(nog) geen foto’s. 

Op zaterdag 21 april rond 10:00 uur is het tijd 

voor "Heel Kijkduin bakt". 

Iedereen mag mee doen als bakker of jury. Dus 

hou je van taarten bakken of taarten eten, meld 

je dan aan als bakker of proever via Facebook  

(B I K) of via de mail info@bureninkijkduin.nl  

De opdracht voor deze keer is: Maak een 

lentelekkernij en presenteer hem aan de 

"burenjury". Wie weet win je de "Gouden 

Pollepel".  

 

SBK-DONATIES kunt u overmaken op IBAN-rek.nr.: NL43INGB0009635032  
 

t.n.v. STICHTING BEWONERSBELANGEN KIJKDUIN  
 

Liefst onder vermelding van naam, volledig adres en donatiejaar. 



 

 

Extra informatie volgt na inschrijving. 

Agenda voor de komende tijd: 

• 21 April Heel Kijkduin Bakt 

• 17 Mei Cultureel uitje 

• 21 Juni "Midzomernacht"-zwemmen 

 

De exacte informatie volgt via de mailgroep 

info@bureninkijkduin en de Facebookpagina  

B I K. 

 

Ideeën en feedback blijven welkom.  

 

José, Nick, Maike en Jurgen 

 

 
Politiek café in Kijkduin 
 

In onze vorige krant hebben we aandacht 

besteed aan de relatie tussen de programma ’s 

van de politieke partijen in Den Haag en de 

badplaats Kijkduin. Conclusie: Kijkduin komt in 

de meeste programma ’s maar weinig aan bod. 

 

Op 10 maart jl. vond er in NH Atlantic hotel een 

door SBRK (Stichting Beach Resort Kijkduin) 

georganiseerd politiek café plaats. Een aantal 

(potentiële) gemeenteraadsleden van D66, PvdA, 

VVD, HSP, CDA en Groep de Mos kreeg een paar 

stellingen voorgelegd, die vooral met de 

toekomst van Kijkduin van doen hadden. Sanne 

Westra van GroenLinks had zich ziek afgemeld. 

Gespreksleider was Frits Huffnagel (VVD; plaats 

50 op de verkiezingslijst). 

Thema ’s als duurzaamheid, bereikbaarheid,  

 

vakantiehuisjes, recreatie en marketing kwamen 

aan de orde. Voorafgaande daaraan werd de 

vraag gesteld, hoe belangrijk Kijkduin voor de 

partij is en hoe dat blijkt uit hun 

verkiezingsprogramma. 

 

D66 (wethouder Sakia Bruines; plaats 48; wil 

graag wethouder blijven) gaf aan dat 

Scheveningen wel meer aandacht krijgt maar dat 

Kijkduin niet minder belangrijk is. Ze hechtte aan 

de kleinschaligheid van Kijkduin, zeker in 

vergelijking met Scheveningen. 

 

CDA (Michel Rogier; plaats 3) bepleitte het 

behoud van het familiekarakter van Kijkduin en 

het herbergen van veel bezoekers. 

 

Groep de Mos (Arjen Dubbellaar; plaats 5) 

meldde met enige trots dat Kijkduin 17x werd 

genoemd in hun verkiezingsprogramma en dat 

ze met de bereikbaarheid iets wilden. 

 

Haagse Stadspartij (Peter Bos; plaats 3) gaf toe 

dat Kijkduin in deze campagne nog geen grote 

rol had gespeeld en hij hoopte, dat ondanks de 

hekken, er toch veel mensen zouden blijven 

komen gedurende de bouw. Ook riep hij op om 

ook de bouwplannen voor Kijkduin Binnen goed 

uit te voeren en aandacht te schenken aan de 

natuurontwikkeling. 

 

VVD (Chris van der Helm; plaats 7) vond het een 

beetje eng dat er veel aandacht uitging naar 

Scheveningen. Mooi Kijkduin is in zijn ogen een 

verborgen parel, een echte familiebadplaats met 

heel veel groen. 

 

 



 

 

PvdA (Timo Corporaal; plaats 15) waardeerde de 

inzet en de energie, die gestoken wordt in de 

herontwikkeling. Hij was echter kritisch over de 

prijzen van bijvoorbeeld een parkeerplaats, die  

€ 29.500 moet gaan kosten. Dat is naar zijn 

zeggen een knap inkomen, dat veel mensen niet 

hebben. Ook tijdens de bouw moeten de wensen 

van de bewoners van Kijkduin worden gevolgd. 

 

Natuurlijk gaven deze eerste verklaringen 

aanleiding tot reacties over en weer, waarbij 

30% sociale woningbouw in de nieuwbouw, het 

doortrekken van lijn 3 naar Kijkduin, de 

busbuffer en de vrees dat de dure woningen in 

Bad zouden leiden tot een pannenkoek van € 30, 

de revue passeerden. 

 

Opmerkelijk was wel de visie op de 

strandhuisjes. Er loopt nu een pilot van vijf jaar 

en daarna zal geëvalueerd worden, hoe verder te 

gaan met dit initiatief van Leef met de Zee en 

John Roos. Een aantal partijen wil de evaluatie 

afwachten (D66, Groep de Mos; daarvoor is het 

een pilot), een aantal is nu al tegen voortzetting 

(HSP, PvdA; behoud kleinschaligheid en vrije 

kust) en een aantal is nu al vóór continuering 

(VVD, CDA; er is door ondernemers 

geïnvesteerd, overheid moet niet onbetrouwbaar 

zijn). Voor de goede orde: SBK en het 

Wijkberaad BWK hebben destijds geen bezwaar 

gemaakt tegen de pilot. 

 

De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug, dus 

het weergeven van de verschillende standpunten 

op de aan de orde gestelde stellingen is in dat 

verband niet meer relevant. Wel de moeite 

waard is te melden, dat vanuit de zaal de politici 

een gebrek aan dossierkennis werd verweten. 

Een nogal kritische hartenkreet, die met applaus 

door de rest van de zaal werd begroet. Ernstig 

genoeg voor onze lokale democratie. 

 

Inmiddels is bekend, dat Groep de Mos de 

grootste partij is geworden. Nu maar afwachten 

welke gevolgen dat heeft voor de stad in het 

algemeen en Kijkduin in het bijzonder. 

 

Jos Burgwal  

 

 

 

Actuele zaken 

 
Electriciteitshuisje 

Er is onlangs een vergunning aangevraagd voor 

het mogen aanbrengen van frames op 

electriciteitshuisjes, waaronder dat aan de 

Duinlaan, waarop reclame-uitingen kunnen 

worden aangebracht. Het bestuur vraagt zich af, 

of we dat wel willen. 

Het gaat niet om het meest aantrekkelijke 

bouwwerk in onze wijk en we zien liever dat dit 

huisje door groen aan het oog wordt onttrokken 

dan dat het een blikvanger moet worden. Ook de 

betekenis om op die plek reclame te maken, 

ontgaat ons eerlijk gezegd. 

Opmerkelijk is (met dank aan Jan Hofker van 

BWK) dat op Google Earth het huisje is te 

vinden, voorzien van vier reclameborden. Het is 

toch echt zo dat in werkelijkheid nog sprake is 

van een kale muur. 

 

We horen graag van de bewoners of we 

hiertegen in het geweer moeten komen. 

 

Zandophopingen in de duinen 

Zoals bekend, wordt het op het Deltaplein 

uitgegraven zand gestort in de duinen voor de 

boulevard en Zeehaghe. Tegen de daartoe 

verleende vergunning(en) is bezwaar aange-

tekend door een aantal belanghebbenden, omdat 

de nieuwe duintoppen het vrije zicht vanuit 



 

 

Zeehaghe op de zee ernstig zouden belemmeren.  

Naar aanleiding daarvan heeft overleg 

plaatsgevonden met FRED, gemeente en 

Hoogheemraadschap en zijn de plannen 

bijgesteld. Dientengevolge hebben de 

bezwaarmakers hun bezwaren ingetrokken. 

Iedereen blij. 

 

Draaimolen tijdelijk geplaatst 

 

De draaimolen is inmiddels opgetuigd op de 

tijdelijk locatie tegenover Chase Kidz, half op 

trottoir en half op de buiten gebruik zijnde 

busbaan.  

 

De toegangspoort in het bouwhek ter plaatse van 

de busbaan is alleen toegankelijk voor 

hulpdiensten en niet voor bouwverkeer. Ook mag 

er niet worden geparkeerd. Er is dus wat te 

handhaven. 

 

Sterflat ingepakt 

Een Sterflat is in een opvallende kleur ingepakt 

om de gevel te renoveren en van een nieuwe 

kleur te voorzien conform de eerder 

gerenoveerde appartement gebouwen.  

 

Op dit moment vindt er overleg plaats tussen de 

opdrachtgever voor de renovatie en de 

gemeente over de vraag of er voor een 

dergelijke ingreep een omgevingsvergunning 

moet worden aangevraagd. Het resultaat is nog 

niet bekend. 

 

Voorzitter   Eric van Baarsel, Duinlaan 139, Tel. 3258490 
Plv. voorzitter Ruud Schutte, Katwijkselaan 57, Tel. 3259332 
Secretaris   Arthur van Rijswijk, Hoek van Hollandlaan 5, Tel. 7400082  
   e-mail: secretariaat@sbkijkduin.nl 
Penningmeester Mirjam Halverhout, Rockanjelaan 43, Tel. 06 53407849  
Lid   Jos Burgwal, Zandvoortselaan 10, Tel. 06 15031582 
Adviseur   Bob de Jong, Deltaplein 684, Tel. 3231716 
 

Bezoek ook onze website: www.sbkijkduin.nl 

SBK Bestuur 

Van links af: Jos Burgwal, Arthur van Rijswijk, Ruud Schutte, Eric van Baarsel, Mirjam Halverhout 


