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Als we het nieuws moeten geloven, zijn de 

eerste echte coronaversoepelingen binnenkort te 

verwachten. Dat zou mooi zijn, want tijdens alle 

formatieperikelen hebben we wel behoefte aan 

enige verlichting.  

 

De oproep per brief aan wethouder Bredemeijer, 

waarover wij in de vorige editie berichtten, heeft 

geleid tot een gesprek op 19 maart jl. met hem 

en stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli. 

Daarin is duidelijk geworden dat de door 

bezoekers veroorzaakte overlast in Kijkduin de 

volle aandacht heeft van het gemeentebestuur 

en dat die aandacht ook resulteert in passende 

maatregelen. Uit zijn bijdrage, elders in deze 

krant, wordt dat heel duidelijk. 

Met de stadsdeeldirecteur hebben wij de 

afspraak gemaakt om klachten direct aan hem te 

melden, opdat er adequaat op kan worden 

gereageerd.  

 

Tijdens het gesprek met de wethouder hebben 

we ook nadrukkelijk zijn aandacht gevraagd voor 

de EeF (Ondergrondse Entree Fietsenstalling en 

garages), waarvan de aanleg ernstig vertraagd 

is. Het lijkt maar niet te lukken om het verschil 

van mening tussen gemeente en BOHA (eigenaar 

NH-hotel) over de realisering van de EeF en de 

daaraan verbonden voorwaarden te 

overbruggen. We hebben de wethouder 

opgeroepen zich persoonlijk te verdiepen in de 

problemen die een overeenkomst tussen 

gemeente en BOHA in de weg staan. 

 

In Daily Taste in Nieuw Kijkduin zijn recent de 

deuren geopend van Coop, RAW coffee en 

Seafood Kijkduin. Taste of Kijkduin (onder 

andere de wereld van malse burgers, luxueuze 

broodjes, bourgondische snacks en 

ambachtelijke frieten) heeft besloten om ons 

ruimhartig te doneren. Als dank daarvoor hebben 

wij advertentieruimte in onze krant aangeboden. 

 

De sloopwerkzaamheden voor fase 2 zijn een 

heel eind op streek en het afgraven van de grond 

is in de noordwestelijke hoek van het 

bouwterrein reeds begonnen. Ook is de 

bouwkeet op de daarvoor bestemde plaats 

inmiddels opgericht.  

 

De Werkgroep Energie Kijkduin (WEK) houdt een 

serieus pleidooi voor het isoleren van onze 

woningen onder het mom, dat je op geen enkele 

andere manier 10% rendement krijgt op je 

spaargeld. Daarnaast praten ze ons bij over de 

actuele stand van zaken met betrekking tot de 

energietransitie. 

 

Coby Kempen coördineert de Whatsappgroep 

Buurtbeveiliging voor Kijkduin-nieuw (ten zuiden 

van de Kijkduinsestraat) en doet een oproep aan 

de nog niet deelnemende bewoners om zich bij 

haar aan te melden.  

 

BIK tenslotte, nog even met handen en voeten 

gebonden aan de coronaregels, wenst u een 

mooi voorjaar. 

 

Veel leesplezier. 

 

Eric van Baarsel 

Editie 2-2021 



 

 

Samen koesteren we Kijkduin 

 

Het is april en dat betekent lente. We zijn al 

verwend met een aantal mooie dagen en juist in 

corona-tijd lijkt het alsof we de zon en warmte 

nog meer waarderen. Door de beperkingen zijn 

we toch een beetje aan huis gekluisterd. Het is 

wonderlijk hoe de langer wordende dagen en het 

mooiere weer ons in beweging krijgen en ons 

gemoed positief beïnvloeden. Wat dat betreft is 

Kijkduin natuurlijk één van de mooiste stukjes 

Den Haag om te zijn. Een plek om tot rust te 

komen, een stuk te gaan hardlopen, met 

kinderen op het strand uit te waaien of andere 

leuke dingen te ondernemen.  

 

Ik woon zelf met veel 

plezier in Loosduinen 

en kom vaak in 

Kijkduin. Ik besef maar 

al te goed dat we hier 

iets bijzonders moeten 

koesteren. Ik kan mij 

voorstellen dat 

wanneer je nu de 

Kijkduinsestraat 

omhoogloopt, je het 

gevoel kan bekruipen 

dat de identiteit van 

Kijkduin onder druk 

staat. Graafmachines, 

bouwkranen en 

nieuwbouw bepalen 

het beeld. Maar wie even doorloopt richting de 

Hoek van Hollandlaan en de maquette in de 

etalage van de voormalige Tandartsenpraktijk 

Kijkduin bekijkt en zijn verbeelding gebruikt, kan 

zich een mooie toekomst voorstellen. Een 

gezellige boulevard met terrasjes zoals vroeger, 

leuke winkels om langs te struinen en een mooi 

plein om lekker een ijsje te eten. Het komt 

allemaal terug, maar dan in een iets moderner 

jasje. Kijkduin zal net zoals vroeger een fijne 

plek zijn om te wonen en geen kopie worden van 

Scheveningen. Hier is het kleinschaliger en 

rustiger.  

 

Om Kijkduin gewoon Kijkduin te laten zijn, ligt er 

natuurlijk ook een taak voor de gemeente. Als 

gemeente hebben we voor de totale Haagse 

kust, van Scheveningen tot en met Kijkduin, 

onze aanpak aangescherpt om overlast voor 

bewoners terug te dringen. In de media lijkt het 

soms vooral over Scheveningen te gaan, maar ik 

kan u verzekeren dat de aandacht vanuit de 

gemeente zich net zo goed richt op Kijkduin. 

Voor Kijkduin betekent dat in de eerste plaats 

aandacht voor verkeersoverlast. Op zomerse 

dagen met veel verkeer van en naar het strand 

zullen extra maatregelen worden genomen met 

inzet van routeinformatie, verkeersregelaars, 

tijdelijke parkeerruimte voor bijvoorbeeld 

scooters en eventueel afsluitingen om grote 

verkeersopstoppingen te voorkomen. De inzet 

vanuit de gemeente gaat ook over het bewaken 

van de veiligheid en de goede sfeer daar waar 

mensen samenkomen. Zeker nu Kijkduin nog 

deels een bouwplaats is, moeten we er samen 

met de bouwers voor zorgen dat mensen 

makkelijk hun weg vinden. Rotzooimakers en 

agressievelingen moeten we aanpakken. Door 

flexibeler in te roosteren kunnen we vanaf 

aankomende zomer in Kijkduin sneller meer 

handhavers inzetten als de situatie daarom 

vraagt. 

Als stadsdeelwethouder Loosduinen ben en voel 

ik mij natuurlijk extra verantwoordelijk voor het 

wel en wee van Kijkduin. Dat ik er zelf zo dichtbij 

woon en graag kom, maakt mij extra gedreven 

om de belangen van Kijkduin te behartigen. Het 

koesteren van Kijkduin is wat ons kan verbinden. 

Ik kijk en luister daarbij graag naar de Stichting 

Bewonersbelangen Kijkduin.   

 

Ik wens u trots op Kijkduin en hoop u de 

komende zomer te zien! 

 

Hilbert Bredemeijer (Wethouder Onderwijs, Sport 

en Buitenruimte én stadsdeelwethouder 

Loosduinen) 

Wethouder  
Hilbert Bredemeijer 



 

 

Maatregelen tegen overlast 

 

Uit de bijdrage van wethouder Hilbert 

Bredemeijer blijkt dat de gemeente serieus werk 

maakt van het bestrijden van de overlast in 

Kijkduin. De eerste tekenen waren op vrijdag 2 

april jl. (niet voor niets Goede Vrijdag) te zien op 

de Kijkduinsestraat, waar de politie naar 

aanleiding van klachten van omwonenden over 

geluidsoverlast het aantal geproduceerde 

decibellen van motorvoertuigen controleerde. 

Ook werden (brom)fietsende bezoekers via het 

mobiele informatiebord aan het begin van de 

Kijkduinsestraat attent gemaakt op het op juiste 

wijze stallen van fietsen en bromfietsen.  

 

 

 

 

Zoals uit de foto blijkt kan dat voor (deel)

scooters ook geen kwaad. Nagegaan wordt in 

hoeverre de betreffende ondernemers verplicht 

gesteld kunnen worden om corrigerend op te 

treden bij verkeerd gestalde scooters. 

 

Eric van Baarsel 

 

 

Werkzaamheden Nieuwbouw 

Kijkduin 

 

Wanneer deze krant verschijnt, zal waarschijnlijk 

al het puin van de sloopwerkzaamheden van fase 

2 zijn afgevoerd. Het vermalen van het puin in 

de enorme puinbreker was spectaculair en trok 

 



 

 

veel kijkers. Op de website puinbreker.nl staan 

leuke filmpjes om nog eens te zien hoe de 

puinbreker werkt. Door het vermalen van het 

beton tot kleine korrels, kon de capaciteit van de 

vrachtwagens maximaal worden benut, waardoor 

het aantal transportbewegingen behoorlijk kon 

worden gereduceerd. 

In de CSM-wand, de keerwand die langs de 

boulevard is aangebracht, zijn nu ankers 

geboord waaraan het stalen profiel wordt 

gekoppeld om de keerwand te verstevigen. Dit is 

nodig, omdat de bouwput 4,3 meter diep wordt 

ontgraven voor het uitbreiden van de onder de 

eerste drie blokken gelegen parkeergarage. De 

40.000 m³ zand die wordt ontgraven moet 

binnen het duingebied van Kijkduin worden 

gedeponeerd. In de eerste fase, die circa 6 

weken duurt, wordt het zand uit de bouwput 

naar her en der in de duinen getransporteerd. 

Dit gaat dan niet via de openbare weg, maar via 

de voetpaden in de duinen, die daarvoor deels 

worden afgesloten. In de tweede fase, die ook 

circa 6 weken zal duren, gaat het transport via 

de openbare weg naar het voormalige depot van 

Hoogheemraadschap Delfland.                                                                            

Op de projectwebsite www.boele.nl/

projectwebsite/nieuw-kijkduin is meer informatie 

over de bouw te vinden. 

Het is ook mogelijk om de bouw te volgen via de 

webcam die op het gebouw Zeehaghe is 

geplaatst. De webcam is te vinden via de link op 

de website van FRED Developers en ook op de 

website van Boele & van Eesteren. 

 

De maatregelen voor de korte termijn op en rond 

het Deltaplein zijn uitgevoerd. Het plateau bij de 

strandopgangen is bestraat en het laaggelegen 

terras onder Poniente is bereikbaar gemaakt. De 

boulevard voor Poniente is op hoogte gebracht. 

Binnenkort bespreken we met de 

stadsdeeldirecteur en zijn medewerkers nog een 

aantal punten van (achterstallig) onderhoud in 

Kijkduin. 

 

Arthur van Rijswijk 

 

 

Waar krijg je 10% voor je 

spaargeld? 

 

Dat energie besparen goed is voor het milieu 

weten we wel. Een beetje minder bekend is dat 

je er financieel voordeel van kunt hebben.  

De WEK (Werkgroep Energie Kijkduin) bevordert 

de verduurzaming van woningen in Kijkduin door 

eigenaren te stimuleren tot maatregelen. De 

overheid (rijk en gemeente) helpt met stevige 

subsidies en spaargeld investeren in zonne-

panelen levert geld op. De subsidies verminderen 

de kosten van isoleren aanzienlijk. 

http://www.boele.nl/projectwebsite/nieuw-kijkduin
http://www.boele.nl/projectwebsite/nieuw-kijkduin


 

 

 

Zonnepanelen 

Door de aanleg van zonnepanelen wek je zelf 

elektriciteit op. Dat betekent een vermindering 

van de nota van je energieleverancier. Hoeveel 

dat kan opleveren, blijkt uit onderstaande 

berekening. 

 

Een voorbeeld: 

 

Met één zonnepaneel van 320 kWh wek je per 

jaar zo’n 272 kWh op. Voor deze elektriciteit 

betaal je bij je energieleverancier per saldo zo’n 

18 cent per kWh. In totaal 272*18 cent = € 48/

jaar. Dit is het bedrag dat je bespaart. Het 

zonnepaneel kost all-inn circa € 450. Dat 

betekent bijna 11% rendement per jaar van je 

investering! 

 

Met zo’n 9 tot 12 zonnepanelen kan je een 

aanzienlijk deel van je eigen elektriciteitsverbruik 

zelf opwekken. Voor zonnepanelen krijg je geen 

subsidie maar wel kun je de BTW terugvragen;  

dat is in het voorbeeld verwerkt. 

 

Deze berekening heb ik voor mijzelf gemaakt 

met in huis een warmtepomp en een normaal 

elektriciteitsverbruik. Elk huis heeft zijn eigen 

omstandigheden wat betreft dakhelling, 

positionering van het dak, hoogte energie- 

verbruik etc.  

 

Ook is er verschil tussen het moment dat de zon 

schijnt en het moment dat je elektriciteit nodig 

hebt. Maar in het algemeen mag je uitgaan van 

een rendement tussen 9 en 11 % volgens 

berekeningen zoals die te vinden zijn op de site 

van Vereniging Eigen Huis. (www.eigenhuis.nl) 

 

Isolatie  

Er zijn allerlei soorten huizen in onze buurt, hoe 

ouder hoe hoger de energierekening en hoe 

meer er valt te besparen met isolatie-

maatregelen. Maar hoe duurder die maatregelen 

ook zijn. Voor isolatiemaatregelen subsidieert de 

Rijksoverheid. Nu is de situatie in Den Haag dat 

de gemeente er nog eens bovenop subsidieert. 

Slim gebruik maken van de subsidieregelingen 

leidt tot een aantrekkelijke kostenvermindering. 

Per huis verschillen de maatregelen en de 

effecten ervan.  

 

Isolatiesubsidie 

Voor de rijkssubsidie moet je twee energie-

besparende maatregelen combineren, dus 

bijvoorbeeld vloerisolatie en glasisolatie. De 

gemeente Den Haag stelt de eis tot combinatie 

niet.  

Uit de praktijk een voorbeeld van een woning 

gebouwd rond 1990 in onze buurt: 

de vloerisolatie kost per m2 € 37, de 

rijkssubsidie bedraagt € 7 per m2 en de 

gemeentesubsidie bedraagt € 12,5 per m2. Dat 

is samen € 19,5 per m2. Een subsidie van meer 

dan 50%! 

Maar de rijkssubsidie krijg je alleen als je 

gelijktijdig een tweede maatregel neemt, 

bijvoorbeeld sterk isolerend dubbel glas HR++, 

dakisolatie of een warmtepomp. Ook daarvoor 

verstrekt het Rijk subsidie. 

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. 

http://www.eigenhuis.nl


 

 

Kortom, aan de maatregelen betaalt de overheid 

stevig mee en wat levert het op? In elk geval 

meer comfort in huis, maar ook een 

vermindering van de energienota, want er lekt 

veel minder warmte weg naar buiten. Ook draag 

je een steentje bij aan de noodzakelijke 

klimaatmaatregelen. 

 

Dit artikeltje beschrijft een selectie uit een 

indrukwekkende reeks subsidiemaatregelen.  

U vindt informatie over subsidie van de 

rijksoverheid op www.isde.nl en over subsidie 

van de gemeente Den Haag op www.denhaag.nl 

onder subsidies duurzaamheid. 

 

Werkgroep Energie Kijkduin  

 

Gerard van Evert 

 

 

Whatsapp Buurtbeveiliging 

Kijkduin–Nieuw 

 

Sinds 20 oktober 2016 ben ik één van de 

beheerders van de Whatsapp Buurtbeveiliging en 

wel voor Kijkduin-Nieuw. Mijn collega Jos 

Roeleveld is dit voor Kijkduin-Oud. Kijkduin-

Nieuw behelst alle bewoners ten zuiden van de 

Kijkduinsestraat (Hoek van Holland kant) en 

Kijkduin-Oud is ten noorden van de 

Kijkduinsestraat (Scheveningen kant) tussen de 

Machiel Vrijenhoeklaan en de zee. Deze 

Whatsapp-groepen zijn opgericht om de 

veiligheid in onze wijk te vergroten door 

verdachte personen of situaties onverwijld aan 

elkaar en zo nodig via 112 aan de politie door te 

geven. 

 

Op dit moment zitten er ongeveer 50 

buurtbewoners in mijn Whatsapp-groep 

Buurtbeveiliging Kijkduin-Nieuw. Dat is nog geen 

20% van het aantal woningen in dit deel van 

Kijkduin. Daarom wil ik graag een dringende 

oproep doen aan de bewoners die zich nog niet 

bij mij hebben aangemeld om dat alsnog te doen 

via mijn nummer 06-45640319.  

Opvallend is dat vooral de Sterflats, waarin ik 

zelf woonachtig ben, sterk ondervertegen- 

woordigd is in de Whatsapp-groep. Daarom doe 

ik een dringend beroep op mijn directe buren om 

zich bij mij aan te melden. Het is voor jullie 

eigen veiligheid en dat van jullie buren. 

Ook de nieuwe bewoners van Nieuw Kijkduin zijn 

natuurlijk van harte welkom bij deze Whatsapp-

groep. Hoe groter de dekking in onze wijk is, hoe 

veiliger het blijft. De ervaring heeft tot nu toe 

geleerd dat de Whatsapp-groepen 

Buurtbeveiliging zeer nuttig zijn en veel ongerief 

voorkomen. 

 

Jos en ik werken middels de SAAR methode:  

− S = Signaleer 

− A = Alarmeer 112 

− A = App om je waarneming bekend te 

maken in de groep 

− R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten 

te gaan en contact te maken (als dat 

verantwoord is).  

 

Bij aanmelding stuur ik via de app een 

uitgebreide uitleg toe over het functioneren van 

de app-groep en de spelregels. Geef bij 

aanmelding naam, adres en mobiele nummer 

aan mij door.  

 

Ik hoor heel graag van u. 

 

Coby Kempen 

 

 

In februari hebben de bewoners van de  

Sterflats een nieuwsbrief vanuit SBK via mij 

ontvangen, waarin vermeld werd dat ik (Coby 

Kempen) de bewoners van de Sterflats ga  

vertegenwoordigen in de Werkgroep Kijkduin 

Bad van SBK. Deze werkgroep ziet vooral toe 

op de plannen voor en uitvoering van de 

herontwikkeling van Kijkduin Bad. Ik heb een 

aantal reacties hierop ontvangen, waarvoor 

hartelijk dank. Hierbij nodig ik ook andere 

bewoners van de Sterflats uit om mij te 

mailen (cobykempen@hotmail.com) of te 

bellen (06-45640319), zodat ik goed beslagen 

in de Werkgroep Kijkduin Bad eenieder kan 

vertegenwoordigen. Ik hoor en spreek u 

graag. 

 

Coby Kempen 

http://www.isde.nl
http://www.denhaag.nl
mailto:cobykempen@hotmail.com


 

 

Meer WEK-nieuws 

 

Als Werkgroep Energie Kijkduin (WEK) zijn wij 

samen met de bewoners van Kijkduin op 

ontdekkingstocht naar het verduurzamen van 

onze wijk, te beginnen met de energie(on)-

zuinigheid van onze verschillende woningen. Zo 

liepen wij een avond en middag in de korte 

koude periode in februari, goed ingepakt door 

onze wijk met een infraroodcamera.  

 

Bewoners die zich daarvoor hadden aangemeld, 

hebben van ons infrarood foto’s van hun woning 

ontvangen met uitleg via de mail en mogelijkheid 

tot overleg.  

Verder zijn wij gestart met een grove verdeling 

van de wijk in clusters, zoals benoemd in de SBK 

krant, editie 4-2020. Voor de meeste clusters 

hebben zich al enthousiaste mensen gemeld, 

waarmee wij via de mail verder contact 

opnemen. Voor de eengezinswoningen van de 

Westkapellelaan zoeken we nog een deelnemer. 

Meer geïnteresseerden zijn overigens van harte 

welkom! 

Voor de appartementengebouwen gaan we 

contact zoeken met de Vereniging van Eigenaren 

respectievelijk huurdersverenigingen om te 

bezien wat de inbreng van onze werkgroep kan 

zijn. Voor deze gebouwen bestaan natuurlijk al 

lange termijn (onderhouds)plannen. 

Een mooi duurzaamheidsplan is ondertussen 

gestart bij de flats aan de Westkapellelaan/

Domburglaan! 

  

In de wijk is vanuit de gemeente een brief 

verspreid met als onderwerp: ‘gezamenlijke 

inkoopactie verduurzaming woning’. Als WEK 

zullen we activeren, dat in ieder geval een 

woning per cluster meedoet aan deze actie om 

zo de nodige informatie te krijgen per cluster van 

gelijke woningen. 

Echter iedereen moet vooral vanwege zijn/haar 

interesse ook zelf meedoen. Door de Vereniging 

Eigen Huis is ook een folder verspreid. Wij hopen 

op uitwisseling van ideeën en ervaringen over 

deze of andere acties. We horen het graag als u 

ergens aan mee doet!  

 

Mail ons via yfaluiten@ziggo.nl 

 

 

Verder attenderen wij u nog op de volgende 

actie: zetmop60.nl voor een efficiëntere werking 

van uw CV-ketel. 

 

Werkgroep Energie Kijkduin 

 

Aad van Paassen — Ronald van Wuijtswinkel 

— Eef Kuijpers — Hans van Dijk — Yous Luiten 

—Gerard van Evert — José Oosterheert 

 

 

Daily Taste 

 

Recent opende een aantal ondernemers hun 

deuren in Daily Taste in Nieuw Kijkduin. Een 

verrijking van het winkelaanbod in onze directe 

nabijheid. 

mailto:yfaluiten@ziggo.nl
http://zetmop60.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Penningmeester e-mail: info@sbk-kijkduin.nl  
Lid   José Oosterheert, Meer en Boslaan 114, Tel. 06 42418507 
 

Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl 

SBK Bestuur 

Van links af: Ruud Schutte, Eric van Baarsel, José Oosterheert, Arthur van Rijswijk 


