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Na de polaire winden is het nu weer puffen 

geblazen met zomerse temperaturen. Tenminste 

op het moment dat ik mij aan het schrijven van 

deze bijdrage zet. Bij het lezen kan het zo maar 

weer anders zijn. Lekker trouwens, die zon. 

 

Wij treffen de voorbereidingen voor onze eerste 

Bewonersbijeenkomst in 2019. Die zal 

plaatsvinden op donderdag 9 mei a.s. Niet in het 

vertrouwde NH Atlantic hotel maar in het HCO 

(Haags Centrum voor Onderwijsadvies) aan de 

Zandvoortselaan 146. Een prachtige, goed 

bereikbare accommodatie in de buurt. Een 

belangrijke reden om naar HCO te gaan was de 

onzekerheid over de goede bereikbaarheid van 

het hotel als de aanleg van de toegang naar de 

ondergrondse parkeergarages op tijd zou zijn 

gestart. Verderop meer over onze 

Bewonersbijeenkomst en over het HCO. 

 

De bouw van fasen 1 en 1,5 van Nieuw Kijkduin 

vordert gestaag. De contouren tekenen zich 

helder af en maken duidelijk, dat het karakter 

van Kijkduin drastisch gaat veranderen. Over de 

start van de bouw van het hotel is op dit 

moment geen nieuws te melden.  

 

FRED is druk doende om de uitzichtproblemen 

vanuit Zeehaghe door de realisering van fase 2 

zo goed als mogelijk en verantwoord is op te 

lossen. Een laatste voorstel is gepresenteerd en 

daarover vindt nog overleg plaats. Tijdens de 

Bewonersbijeenkomst kan daar meer over 

worden gemeld. 

 

Het Voorontwerp voor de inrichting van de 

openbare ruimte in Bad is gepubliceerd en heeft 

ons, mede na overleg met DSO (Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling) van de gemeente 

aanleiding gegeven tot het opstellen van een 

zienswijze. In deze krant staan we stil bij de 

hoofdzaken. 

 

Behalve de bouw van het winkelcentrum met 

bijbehorende appartementen, waarover in deze 

krant ook nader wordt bericht, hebben zich de 

afgelopen periode meer bouwwerkzaamheden 

voltrokken. Zo zijn de warme (bij Zeehaghe) en 

koude (in de Deltastraat nabij de 

Kijkduinsestraat) bronnen geslagen voor de 

verwarming respectievelijk koeling van de 

appartementen en de commerciële ruimten. Ook 

is ter hoogte van Hagheduyn in het trottoir van 

de Kijkduinsestraat een "gestuurde boring" 

uitgevoerd ten behoeve van nieuwe kabels en 

leidingen. 

 

De herinrichting van het Kijkduin-Houtrusttracé 

heeft de gemoederen in ons dorp ook flink 

beziggehouden. Bij het lezen van deze krant is 

alles weer open. Een korte terugblik staat in 

deze editie. 

Tenslotte nog nieuws van BIK en onder Diversen 

aandacht voor een paar actuele zaken als de 

buurtpreventie Beek en Duin, de Werkgroep 

Energie Kijkduin en de doppen voor blinden-

geleidehonden. 

 

Veel leesplezier. 

 

Eric van Baarsel 
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Bewonersbijeenkomst 9 mei 

 
Op donderdag 9 mei a.s. vindt onze eerste 

Bewonersbijeenkomst van 2019 plaats in een 

andere omgeving dan u gewend bent. In plaats 

van in het NH Atlantic hotel komen we bijeen in 

het gebouw van de Stichting HCO, gevestigd op 

de Zandvoortselaan 146 (ook bekend als 

stembureau). Wij beginnen om 20.00 uur en de 

zaal is toegankelijk vanaf 19.30 uur. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

1. Opening en mededelingen 

2. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 

door Mirjam Halverhout (SBK) 

3. Nieuw Kijkduin, stand van zaken uitvoering en 

plannen fase 2 door Ad Roos (FRED) 

4. AED's in Kijkduin door de Hartstichting 

5. Openbare ruimte in Bad en onze zienswijze 

door Eric van Baarsel (SBK) 

6. Werkgroep Kijkduin Energie (presentator nog 

onbekend) 

7. BIK door Maike van der Zwart 

8. Vragen en opmerkingen 

9. Sluiting, hapje en drankje. 

 

Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst 

bij te wonen.  

HCO 
 "ieder kind heeft recht op goed onderwijs" 

 

Op 9 mei a.s. is de voorjaarsbewoners-

bijeenkomst van SBK niet in het NH Atlantic 

hotel, maar in de grote zaal van het HCO gebouw 

aan de Zandvoortselaan. Dat deed bij schrijver 

dezes de vraag rijzen wat zo al in dat gebouw 

geschiedt. Dat is nogal wat. 

 

Het begon kort na het einde van de tweede 

wereldoorlog. In Nederland armoede en ellende. 

Ook de tijd van de wederopbouw. De gemeente 

Den Haag richtte in die tijd het "Pedagogisch 

Centrum ten dienste van het gehele Haagse 

onderwijs" op. Doelstelling was om alle kinderen 

in Den Haag, ongeacht achtergrond en afkomst, 

door middel van goed onderwijs kansen te 

bieden op een betere toekomst.  

 

In 1975 ontstond de welbekende afkorting HCO, 

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding. In 

2010 werd het HCO verzelfstandigd. De letters 

HCO staan heden ten dage voor "Haags Centrum 

voor Onderwijsadvies". Waarbij de kanttekening 

past dat de medewerkers van HCO actief in Den 

Haag en wijde omgeving – onder meer Delft, 

Zoetermeer en Wassenaar - zijn. 

 

Het HCO telt ruim honderd medewerkers. 

Trainers, psychologen, orthopedagogen en wat 

dies meer zij. Door onderzoek, training, 

advisering, conferenties, coaching en educatieve 

uitgaven geven zij dag in, dag uit steun aan 

professionals die met kinderen werken. Jaarlijks 

worden circa 12.500 kinderen begeleid door 

middel van individueel of groepsonderzoek en 

advisering. 

                              

Twee voorbeelden.  

1. Vroeg signalering en begeleiding van peuters 

met opvallend gedrag.  

2. Hoe om te gaan met anderstaligen in het 

primair onderwijs? 

 

De professionals van Stichting HCO zijn dagelijks 

op pad. Naar peuterspeelzalen, 

kinderdagverblijven, basis- en middelbare 

scholen. Met als doel het optimale uit kinderen, 

jongeren en onderwijsprofessionals te halen. Zo 

was het kort na de tweede wereldoorlog. En zo is 

het ook heden ten dage nog. 

En er moet natuurlijk ook met gepaste regelmaat 

vergaderd worden. Daar is het HCO-gebouw de 

ideale locatie voor. In dat gebouw vinden ook 

met regelmaat congressen plaats. En op 9 mei 

a.s. onze bewonersbijeenkomst. Wij hopen U 

daar te zien. 

  

Ruud Schutte  

 

 

Werkzaamheden nieuwbouw 

Kijkduin Bad (5) 
De bouw                                                                                                                   

De bouwwerkzaamheden op het Deltaplein 

vorderen gestaag, zoals duidelijk zichtbaar is. De 

beide blokken van fase 1, blok aan de boulevard 

en dat aan de landzijde, worden in hetzelfde 

tempo opgebouwd. Op dit moment is de 

aannemer bezig met het storten van de wanden 



 

 

 

op de op één na laatste verdiepingen van beide 

blokken. Op de hoogste verdieping van het blok 

aan de boulevard wordt een staalconstructie 

geplaatst voor de vier Penthouses. De verdieping 

van het 'binnen' blok wordt in de 

betonconstructie meegenomen. Eind mei hoopt 

men het hoogste punt bereikt te hebben.  

Met de geveldichting wordt snel gestart. Dit 

gebeurt door het stellen van de houten 

binnenspouwbladen. Aan de buitenzijde wordt de 

gevel opgetrokken in een combinatie van 

metselwerk en Eternit gevelpanelen. Er zijn al 

wat proefmuurtjes gemetseld die zichtbaar zijn 

bij de 'mast' aan het einde van de winkelgalerij. 

Daar is ook een muurtje te zien met verticaal 

gemetselde stenen, die in banen in de gevel en 

in de prefab borstweringen van de balkons 

worden aangebracht. 

                                                                                                                                  

In de nieuwe bouwput naast de eerste twee 

blokken (fase 1,5) wordt begin mei de vloer van 

de commerciële ruimtes boven de uitbreiding van 

de garage gestort. De opbouw van dit blok 

verloopt geheel volgens die als van de eerste 

twee blokken. 

 

Warmte en koude opslag (WKO)                                                                                 

De afgelopen weken is men bezig geweest met 

het boren van de warmte- en koudeopslag voor 

de nieuwbouw in Kijkduin. WKO is een seizoens-

buffer waarin warmte en koude, in een 

ondergrondse 'watervoerende' zandlaag, worden 

opgeslagen in een warmtebron en een koude 

bron in combinatie met warmtepompen. Deze 

twee grondwaterbronnen in Kijkduin liggen op 

een diepte van circa 230 meter. De warmtebron 

wordt in de winter gebruikt als basis voor de 

verwarming, waarna het grondwater, afgekoeld 

tot ongeveer 8ºC, in de koude bron wordt 

geïnfiltreerd. In de zomer draait het systeem om 

en wordt het grondwater uit de koude bron 

gepompt. Dit koude water (8 tot 10ºC) is 

bruikbaar voor comfortkoeling. Het opgewarmde 

water wordt vervolgens weer opgeslagen in de 

warme bron. De waterpomp kan de in de WKO 

opgeslagen warmte van 15ºC transformeren 

naar een bruikbaar niveau voor 

ruimteverwarming van 50 tot 60ºC. 

Inmiddels is de warmtebron geslagen nabij 

Zeehaghe en de koudebron ter hoogte van de 

eerste Sterflat (gerekend vanaf de 

Kijkduinsestraat) in de Deltastraat.  

 

Slaan van koude bron 



 

 

Uitvoering EeF                                                                                                     

Inmiddels bent u per brief van de gemeente op 

de hoogte gesteld van het feit, dat de start van 

de werkzaamheden aan de Entree en 

Fietsenstalling (EeF) in Kijkduin Bad circa zes 

weken is uitgesteld. De oorzaak is dat er meer 

tijd nodig is, enerzijds voor de afstemming van 

de voorbereidende werkzaamheden door de 

gemeente en anderzijds voor het inrichten van 

de werkzaamheden conform de vergunning door 

aannemer Van Hattum & Blankevoort.                                                                                  

 

Arthur van Rijswijk  

 

Nieuw Kijkduin fase 2 
In onze vorige krant is uitvoerig ingegaan op een 

aantal aspecten van de plannen voor fase 2. 

Sinds die tijd heeft er regelmatig overleg 

plaatsgevonden met Ad Roos en Bas van der 

Peet van FRED over deze onderwerpen en zijn er 

ook een paar besluiten genomen. We lichten hier 

kort de laatste stand van zaken toe. 

 

Uitzicht 

Onmiskenbaar heeft de nieuwbouw op het 

Deltaplein en met name fase 2 (ter plaatse van 

het huidige winkelcentrum) een negatief effect 

op het uitzicht vanuit Zeehaghe en de Sterflats. 

In de vorige editie meldden wij reeds dat een 

stedenbouwkundige aanpassing reeds had 

geresulteerd in een beter uitzicht vanuit de 

Sterflats dan in de eerste opzet van het plan. 

 

Het overleg in de afgelopen periode heeft zich 

daarom geconcentreerd op het uitzicht vanuit 

Zeehaghe en wel in noordwestelijke richting. In 

onze vorige krant maakten we reeds melding van 

de inspanningen, die FRED in samenspraak met 

de architecten zich zou getroosten om tot een 

aanpassing van het ontwerp van met name 

gebouw Lombarde (het dichts bij Zeehaghe 

gelegen) te komen.  

Een belangrijke aanpassing was in ieder geval, 

dat de afstand tussen de gevel van Zeehaghe en 

de uitstekende balkons van gebouw Lombarde 

nu 19 meter is (was minder). Vervolgens zijn 

verschillende opties uitgewerkt en besproken 

met vooral een aantal gedupeerde bewoners van 

Zeehaghe. De laatste getoonde uitwerking kon 

bij de meeste bewoners op bijval rekenen. Een 

beperkt aantal vond de ingreep in het ontwerp 

niet ver genoeg gaan en maakte nog een 

voorbehoud. Afgesproken is dat zij hun grieven 

apart  met Ad Roos zullen bespreken. Tijdens de 

Bewonersbijeenkomst hoopt Ad Roos de 

resultaten te kunnen melden en tonen. 

Het is in dit verband nog goed om op te merken 

dat het oorspronkelijke plan van FRED geheel 

voldoet aan het vastgestelde bestemmingsplan, 

waartegen destijds geen bezwaren zijn 

ingediend. De nu gepleegde aanpassingen tonen 

de bereidheid van FRED om desalniettemin 

zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners 

tegemoet te komen binnen de grenzen van de 

redelijkheid. 

Nooduitgang parkeergarage 

Zoals in onze vorige editie vermeld, had FRED 

het idee om onder het gebouw Lombarde een 

extra uitrit te maken voor de parkeergarage. Die 

zou in het geval van filevorming in de garage 

kunnen worden ingezet om het uitgaande 

verkeer sneller te kunnen laten afwikkelen. 

Tegen dat idee bestond bij de omringende 

bewoners van Zeehaghe en Sterflats grote 

weerstand en daarover is menig woord met Ad 

Roos gewisseld. 

 

Het idee is uit de plannen geschrapt, hetgeen 

ons allen tot vreugde stemt. 

 

Winkelsluiting, sloop en zandsuppletie 

De nog bestaande winkels in Bad zullen 31 

oktober de deuren sluiten. De eerste nieuwe 

winkels gaan naar verwachting in februari 2020 



 

 

open. Vooralsnog is niet voorzien in tijdelijke 

verkooppunten. 

 

In november zal een begin worden gemaakt met 

de asbestsanering en de sloop van het huidige 

winkelcentrum. Na de sloop, die volgens 

planning eind januari 2020 is afgerond, zal 

aansluitend de bouwput worden ontgraven. Circa 

37.000 m3 zand zal worden getransporteerd naar 

verschillende locaties in de duinen en op het 

strand. De benodigde vergunning is inmiddels 

aangevraagd bij Hoogheemraadschap van 

Delfland. Bij het opstellen van de 

vergunningsaanvraag is rekening gehouden met 

de belangen van de bewoners, waaronder die 

van Zeehaghe. Over de locaties en de hoogtes 

zal FRED de betrokken partijen nader informeren 

en zal toegelicht worden tijdens onze 

Bewonersbijeenkomst op 9 mei.     

Het streven is nog steeds dat de zandsuppletie 

vóór 9 april 2020 uitgevoerd is. 

 

 

Verkoop 

In mei gaan de nog resterende 21 penthouses in 

de verkoop. De verwachting is dat op 31 oktober 

80% van de koopappartementen is verkocht. Dat 

is voorwaarde om daadwerkelijk met de 

uitvoering van de bouw van fase 2 te beginnen. 

 

Tijdens de Bewonersbijeenkomst zal Ad Roos 

nadere informatie geven over de stand van 

zaken van de verkoop en waar de kopers zo al 

vandaan komen. 

 

Eric van Baarsel 

 

 

Zienswijze openbare ruimte 

Kijkduin-Bad 

 

Het onlangs gepubliceerde Voorontwerp Kijkduin-

Bad, dat inzicht geeft in de inrichting van en het 

materiaalgebruik in de openbare ruimte van onze 

badplaats, heeft ons aanleiding gegeven om een 

zienswijze in te dienen.  

Wij beperken ons tot de belangrijkste 

bevindingen en zullen tijdens de 

Bewonersbijeenkomst hier nog kort bij stilstaan. 

 

Hoogteverschillen 

Reeds lange tijd vragen wij aandacht voor het op 

aanvaardbare wijze overwinnen van de 

hoogteverschillen in het plangebied. Uit het 

voorontwerp blijkt dat op sommige plaatsen 

steile hellingen ontstaan van meer dan 5% (dat 

zou het maximum zijn) tot zelfs 6,75%. De 

suggestie wordt gewekt dat deze hellingen in het 

straatwerk kunnen worden opgevangen, maar 

dat lijkt ons een illusie. 

Tussen de rijbaan voor de Sterflats (voorheen 

aangeduid als Deltastraat) en het twee 

richtingen fietspad ligt een berm van 2,90 m 

breed en is het hoogteverschil 40 cm. Dat leidt 

tot een helling van 14% !. Het voorontwerp is op 

dit punt onaanvaardbaar. 

Looproutes 

Voorgesteld wordt om het pad in de duinen voor 

de boulevard op te heffen, omdat het niets 

toevoegt. Voetgangers, komende uit de 

Westduinen, worden geacht hun wandeling voort 

te zetten over de boulevard. Dat lijkt ons geen 

goed alternatief, daar de boulevard 1,50 meter 

hoger ligt en alleen per trap is te bereiken. Voor 

een looproute niet aantrekkelijk en onlogisch. 
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Pad door de duinen 

Sales galery FRED 



 

 

Wij zijn dus voor handhaving van dit pad. 

 

Laden en lossen 

Er wordt een laad- en losvoorziening gedacht in 

fase 1,5 voor de bevoorrading van de 

supermarkt. Er wordt aan opstelruimte gedacht 

tussen de rijbaan en het twee richtingen 

fietspad, opdat de chauffeurs van de 

vrachtwagens het fietspad goed kunnen 

overzien. Dat leidt tot onveiligheid. 

Wij zijn van mening, dat een opstelstrook tussen 

rijbaan en fietspad de chauffeurs niet de 

mogelijkheid biedt om het fietspad in twee 

richtingen goed te kunnen overzien. 

Er is dus nog werk aan de winkel. 

Stallen van fietsen en scooters 

Ook de stallingsvoorzieningen voor fietsen en 

scooters houden al geruime tijd onze 

gemoederen bezig. 

Voor de fietsen is een ondergrondse 

fietsenstalling onder het Deltaplein voorzien. 

Aanvankelijk met ruimte voor 600 fietsen, nu 

voor 400. Deze krimp strookt niet met de 

verwachte groei van het fietsverkeer.  

Voor de scooters is in de plannen ruimte 

opgenomen voor het stallen van 25 scooters.  

Deze capaciteit staat wel heel erg ver af van de 

behoefte. Meer capaciteit wordt derhalve bepleit. 

Horecavoorzieningen 

Op twee plaatsen (naast de locatie onder de 

vuurtoren) worden in de duingebiedjes op het 

Deltaplein horecavoorzieningen geplaatst. Deze 

zijn zo gesitueerd, dat de op patat, vis en ijs 

wachtende kopers precies komen te staan in 

belangrijke looproutes over het plein. Om deze 

conflicten te voorkomen, stellen we voor de 

horeca iets naar achteren in de duingebieden te 

plaatsen, zodat ervoor voldoende opstelruimte 

ontstaat. 

 

Eric van Baarsel 

 

Herinrichting route Kijkduin-

Houtrust afgerond 
Op 19 april is de route Kijkduin-Houtrust weer 

opengegaan, de werkzaamheden aan de Machiel 

Vrijenhoeklaan, Sportlaan en Segbroeklaan zijn 

daarmee een week eerder afgerond dan was 

gepland. Er wordt nog tot eind mei gewerkt aan 

de puntjes op de i, maar daar  hebben de 

weggebruikers en de omgeving weinig last van. 

Wethouder Robert van Asten (Verkeer) 

heropende de route op vrijdag 19 april. Hij is blij 

dat het werk een week eerder kon worden 

opgeleverd: "Gelukkig is het onderhoud 

voorspoedig verlopen. Met de aanleg van een 

verkeersveiligere weg met daaronder een nieuw 

riool liggen de Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan 

en Segbroeklaan er weer mooi bij voor de 

komende jaren." 

 

De omgevingsmanager van het project, Dave 

van Schaick, blikt terug op de afgelopen 13 

maanden. "De afsluiting van de route was 

afgelopen jaar het meest ingrijpende 

verkeersproject in Den Haag. Over de drukke 

route tussen Kijkduin en de Houtrustbrug rijden 

dagelijks meer dan 20.000 voertuigen die nu een 

andere weg moesten zoeken. 

Dat ging niet zonder slag of stoot. De afsluiting 

van de weg sinds 26 maart vorig jaar zorgde hier 

en daar voor flink wat overlast. Zo hadden 

automobilisten op de Laan van Meerdervoort wel 

Paaszaterdag  2019: meer dan 100 scooters 



 

 

eens een vertraging van meer dan 20 minuten. 

En ook in de wijken zelf waren er soms 

problemen. Maar wat we hier hebben gedaan 

was echt nodig. Het moest voor fietsers en 

voetgangers veiliger worden. Dat was ook een 

harde wens van de bewoners zelf. En 

tegelijkertijd hebben we de riolering vernieuwd 

om later extra hinder te voorkomen. We hebben 

ons uiterste beste gedaan om het verkeer in 

goede banen te leiden door de inzet van een 

aantal verkeersmaatregelen, de inzet van 

verkeersregelaars maar ook door de buurt en de 

weggebruikers goed te informeren. Als 

omgevingsmanager heb ik dit project met veel 

plezier gedaan. De bewoners in dit deel van de 

stad zijn zeer betrokken bij hun woonomgeving, 

dat uitte zich ook op onze communicatie 

kanalen. We hebben prettig en constructief 

samengewerkt met de klankbordgroep met 

daarin vertegenwoordigers uit de omgeving. Met 

al hun lokale kennis hebben we de plannen 

verder kunnen verbeteren. Er is door onze 

aannemer hard gewerkt en we hebben ook geluk 

gehad met het weer. Het werk is volgens 

planning uitgevoerd en ik ben er trots op dat we 

alle mijlpalen hebben gehaald." 

 

Sandra Slagboom, Gemeente Den Haag 

 

 

Er is de afgelopen maanden bij BIK veel 

gebeurd. Dat leert het volgende overzicht. 

 

Stoelyoga                                                                                                                      

Op 19 februari was Zeehaghe zo gastvrij om BIK 

te ontvangen voor een les stoelyoga en een 

soeplunch. Maar liefst 20 dames en heren waren 

aanwezig en namen enthousiast deel. Voor 

herhaling vatbaar. De courgettesoep met verse 

zalm na afloop was een heerlijk welverdiend 

toetje met speciale dank aan Ria Coolen. 

 

Tekenen in het wild                                                                                                  

In maart hebben we onder begeleiding van 

Marjolijn, onze enthousiaste teken- en 

schilderjuf, wederom drie heerlijke schilderlessen 

gehad. Stilleven, portretten en menselijke 

vormen kwamen aan de orde met soms 

verrassend mooie resultaten. Hagheduin is twee 

keer zo gastvrij geweest ons onderdak en koffie 

te bieden, waarvoor nogmaals dank. 

 

Walking Borrel                                                                                               

Zondag 13 april vond de 2e Walking Borrel 

plaats. Wat was het weer gezellig. Vier lieve 

gastvrije gastvrouwen (en een -heer) hebben 

een groep van ongeveer 20 buren ontvangen in 

hun huis voor een hapje en een drankje. Gezellig 

bijkletsen, nieuwe buren leren kennen en 

"gluren" bij elkaar. Volgend jaar zeker weer. 

 

De Duinkijker                                                                                                                    

We hebben van FRED, de vastgoedontwikkelaar 

van het nieuwe Kijkduin, voor een periode van 

een half jaar een pand in het oude 

winkelcentrum van Kijkduin tot onze beschikking 

gekregen. Het pand gaat de Duinkijker heten. 

We zijn bezig het pand een beetje op te 

knappen. Het ligt naast de ING-pinautomaat.  

Op 5 mei vindt de officiële opening plaats.      

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008491996411&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBBvXsob_-zcXIoUFcOFsrLzG7x0xcdvs-WhNLh3yge2r4PFsM7HmNjzgKWbjuYGoKomGyc_MoulX-O&dti=899535970201071&hc_location=group


 

 

Enquête 

Om de behoeften te peilen onder de bewoners 

van Kijkduin hebben we eind maart een enquête 

verspreid. Mocht u de enquête nog niet hebben 

ingevuld, doe dat dan alsnog. Bij voorbaat dank. 

 

Nick, José, Jurgen en Maike 

 

Diversen  
Doppenactie Oostvoornelaan 

 

Sinds de start van de Doppenactie, in december 

vorig jaar, hebben Nic en Jo Dam al circa 25 kilo 

aan doppen ingeleverd op het verzamelpunt. De 

toelevering blijft stromen. Langs deze weg willen 

Nic en Jo onze buurtbewoners daar dan ook 

hartelijk voor danken. 

 

Voor hen die het nog niet weten, de doppen 

kunnen worden ingeleverd in het mandje bij de 

voordeur in de Oostvoornelaan op nummer 21. 

 

Werkgroep Energie Kijkduin 

 

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen 

om zich te verdiepen in de vraag, wat de 

overgang van gas naar andere energievormen 

voor gevolgen heeft voor de woningen in 

Kijkduin. Op 17 april heeft de eerste vergadering 

plaatsgevonden. De deelnemers zijn: Rob 

Snijders, Ronald van Wuijtswinkel, Yous Luiten 

en Eef Kuijpers. Namens SBK nemen Ruud 

Schutte en tijdelijk Arthur van Rijswijk deel.  

 

 

Buurtpreventie whatsappgroep 'Beek en 

Duin' 

 

Sinds enkele weken is een besloten whatsapp-

groep actief voor de straten Zandzeggelaan, 

Zeewindelaan, Pyrolalaan, Driedistellaan en 

Muurpeperlaan. De deelnemers kunnen elkaar 

met een whatsapp informeren over verdachte 

omstandigheden in hun woonomgeving. De 

groep is aangemeld bij de Politie Loosduinen die 

regelmatig relevante informatie met de groep 

deelt. Woon je in dit gebied en wil je je 

aanmelden of meer informatie hebben, stuur dan 

een berichtje met naam, adres en 06-nummer 

naar: buurtpreventie.beekenduin@gmail.com. 

De beheerders van deze whatsappgroep zijn van 

links naar rechts Mark Kemme, Jos Cuppens, 

Hans Noppen, Fred Hoefsmit, Irene van 

Staalduinen, Yvonne Salden (niet op foto), Jenny 

Swaager (niet op foto). 

 

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: info@sbk-kijkduin.nl  
Penningmeester Mirjam Halverhout, Rockanjelaan 43, Tel. 06 53407849  
Adviseur   Bob de Jong, Deltaplein 684, Tel. 3231716 
 

Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl 

SBK Bestuur 

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


