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Van de bestuurstafel
Kijkduin is de eer te beurt gevallen om door
bewoners gegenereerde plannen ter verbetering
van de woon- en leefomgeving gehonoreerd te
krijgen via een daarvoor ter beschikking gesteld
budget. Onder "Prijsvraag bewonersplannen
Kijkduin" is toegelicht hoe de procedure is
gedacht en met welk tijdschema. SBK vervult bij
het afwikkelen van deze procedure een
faciliterende rol. Na toetsing van de haalbaarheid
van de inzendingen bepaalt vervolgens een
beoordelingscommissie op basis van de door de
bewoners uitgebrachte stemmen welke plannen
voor realisering in aanmerking komen.
De brief van de gemeente die recent bij de
inwoners van Kijkduin en Ockenburgh is bezorgd,
was voor SBK ook een onbekende uitbreiding
van de digitale dienstverlening van de gemeente.
Hoplr is een digitaal platform waarop uitwisseling
van berichten van allerlei aard kan plaatsvinden
en waarvan ook de gemeente gebruik kan maken
om buurtgerichte informatie op te plaatsen.
Gedurende de achter ons liggende zonnige dagen
is weer eens duidelijk geworden, dat we
woonachtig zijn in een badplaats. Overlast in
uiteenlopende gedaantes diende zich aan,
waarbij ook de politie handelend moest
optreden. Het zoveel mogelijk bestrijden dan wel
reduceren van de overlast heeft nadrukkelijk de
aandacht van de gemeente en waar dat mogelijk
is, worden preventief maatregelen genomen.
Op onverwachte ontwikkelingen wordt zo
adequaat mogelijk gereageerd.

In dat verband is het goed om aandacht te
vragen voor het project van de politie met de
titel "Pak een probleem aan in de wijk", dat in
deze krant is toegelicht. Centraal daarin staat
het bestrijden van de geluidsoverlast van
gemotoriseerd verkeer, dat een nauwe
samenhang vertoont met te hard rijden. De
politie onderschrijft de urgentie om deze
problematiek fors aan te pakken.
Tijdens ons periodieke overleg met het
stadsdeelkantoor bespreken we een groot aantal
aandachtspunten betreffende de openbare
ruimte en stellen daar gezamenlijk ook acties
voor vast. De meest in het oog springende
afspraken hebben we op een rijtje gezet.

Jos Roeleveld heeft ons laten weten dat hij zijn
functie als groeps-en wijkhoofd van de
Whatsappgroep buurtbeveiliging Kijkduin-Oud
(ten noorden van de Kijkduinsestraat) per 1 juli
wenst te beëindigen. Dat is spijtig, maar wij
respecteren vanzelfsprekend zijn besluit. Zijn
opvolger wordt nader geïntroduceerd. Wij
danken Jos vanaf deze plek voor zijn inzet en
wensen zijn opvolger veel succes toe.
Tenslotte nog informatie van het BIK-front. BIK
wil graag na vier jaar het stokje overdragen aan
andere vrijwilligers uit de wijk. Meld je aan.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Prijsvraag bewonersplannen Kijkduin
Het stadsdeel Loosduinen van de gemeente Den Haag heeft besloten om het Wijkberaad
Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK) in 2021 een bedrag beschikbaar te stellen om een deel van
hun werkgebied voor de bewoners te verbeteren.
Gezien de herontwikkeling van Kijkduin Bad en de daaruit voortvloeiende druk op het woongenot
en de woonomgeving, is in samenspraak met de Commissie Loosduinen, de stadsdeeldirecteur en
het bestuur van BWK besloten om dit bedrag beschikbaar te stellen voor Kijkduin. Aan SBK is
gevraagd om te faciliteren bij het vinden van een goede bestemming van de ter beschikking
gestelde gelden. Het gaat daarbij om relatief kleinschalige initiatieven met een kostenniveau in de
orde van grootte van € 2.500 à € 10.000. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van straatmeubilair
(banken, afvalbakken etc.), het nieuw aanleggen van groen en het structureel verbeteren van het
bestaande groen, het aanleggen van speelgelegenheid voor kinderen uit de buurt, het versterken
van de sociale cohesie in onze wijk, het vergroten van de verkeersveiligheid en het verminderen
van de overlast door bezoekers. Activiteiten die vallen onder het normale onderhoud komen niet
in aanmerking voor dit verbeterbudget.
Alle bewoners van Kijkduin (inclusief de bewoners van de
Zeewindenlaan e.o. die de SBK-krant ontvangen) kunnen
hun plannen en ideeën bij het secretariaat van SBK
inleveren (digitaal of op papier). Daarna worden de
inzendingen vervolgens door een beoordelingscommissie
getoetst op technische en financiële haalbaarheid. In die
beoordelingscommissie zitten vertegenwoordigers van
het gemeentelijk Stadsdeelkantoor Loosduinen (SL), de
Commissie Loosduinen (CL), BWK en SBK. Vervolgens
worden de geselecteerde plannen en ideeën voorgelegd aan de bewoners van Kijkduin met de
vraag hun stem daarop uit te brengen. Op basis van de uitkomst van deze bewonersbeoordeling
maken SL, CL, BWK en SBK de balans op en worden de prijswinnaars bepaald. Het totaal
beschikbare budget is daarbij de randvoorwaarde.
U wordt verzocht uw plannen en ideeën met vermelding van naam, adres en emailadres
uiterlijk 20 september a.s. in te leveren bij ons secretariaat, Hoek van Hollandlaan 5 of via mail
info@sbk-kijkduin.nl.
Voor plannen op papier is ook de brievenbus van Meer en Boslaan 114 en van Duinlaan 139 te
gebruiken.

Het stappenplan van deze prijsvraag luidt als volgt:



Uiterlijk 20 september 2021 plannen en ideeën door de bewoners van Kijkduin inleveren
Toetsing van financiële en technische haalbaarheid vóór 10 oktober




Het resultaat van deze toetsing wordt aan de indieners bekend gemaakt
Presentatie van de haalbare plannen en ideeën door de indieners op 14 oktober tijdens de
SBK-Bewonersbijeenkomst
Rond die tijd ook publicatie van deze plannen en ideeën in de SBK-krant
Stemmen op de plannen en ideeën door de bewoners van Kijkduin vóór 22 november







Uiterlijk 30 november worden op basis van de stemming de prijswinnaars bepaald
De indieners worden persoonlijk op de hoogte gebracht wie als prijswinnaars uit de (stem)
bus zijn gekomen
In de SBK-krant van december zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Veel succes bij het vormen van ideeën en maken van plannen en we zien ze met
belangstelling tegemoet
Eric van Baarsel

Met een vooruitziende blik is een aantal bewoners een paar maanden geleden begonnen met het
initiëren van uiteenlopende plannen voor het herstructureren van de openbare ruimte (opfrisbeurt)
van Kijkduin-Oud, het deel van ons dorp ten noorden van de Kijkduinsestraat. SBK juicht dit
initiatief toe en heeft daar met de betrokkenen overleg over gevoerd. Nu het wijkbudget op ons pad
is gekomen, ligt het in de rede om de plannen en ideeën in te dienen voor de Prijsvraag
bewonersplannen Kijkduin.

HOPLR
Onlangs ontvingen de bewoners van Kijkduin (en
Ockenburgh) een brief van de gemeente met als
onderwerp "Hoplr start in Loosduinen". Hoplr (uit
te spreken als Hopler; geen afkorting, maar
refereert aan het Engelse woord hop, een
schakel of knooppunt in een netwerk) is een
digitaal buurtnetwerk van Den Haag, waar buren
elkaar en hun buurt beter kunnen leren kennen,
nieuwtjes kunnen delen, spullen uitwisselen of
hulp vragen dan wel aanbieden. In de bijlage bij
de brief staat aangegeven hoe men zich kan
registreren.

Daarnaast wordt dit platform door de gemeente
ingezet om buurtgericht berichten te delen over
allerlei gemeentelijke taken en zaken. Ook kan
Hoplr worden gebruikt voor participatie van
bewoners bij nieuwe initiatieven. Daartoe wordt
dan binnen Hoplr een participatieplatform in de
vorm van een aparte website ingericht. In onze
volgende krant zullen we daar nader op ingaan in
het kader van de Prijsvraag bewonersplannen
Kijkduin.

Project: Pak een probleem aan
in de wijk
Wij, aspiranten van politie, Peggy
en Raymond, zijn in de laatste fase
van ons 3-jarige opleiding tot
hoofdagent van politie. In deze
fase zijn wij bezig met een leerproject. Dit leerproject heet: "Pak
een probleem aan in de wijk."
Na overleg met onze teamchef over welke
problemen er spelen in de wijk, hebben wij
besloten (wij mogen in dit project één probleem

aanpakken) het probleem geluidsoverlast van
het verkeer op de Machiel Vrijenhoeklaan,
Kijkduinsestraat en Ockenburghstraat aan te
pakken. Al enige jaren wordt er geklaagd door
de bewoners van de wijk en met name door die
aan deze straten wonen. Vooral op mooie lenteen zomerdagen wordt er door de bewoners erg
veel geluidsoverlast ervaren. Doordat het
probleem hier al enige jaren speelt, willen wij
samen met de gemeente dit probleem
aanpakken.

•

•

Plaatsen van elektrische borden met positieve
of negatieve smiley’s bij het wel/niet houden
aan de toegestane snelheid;
Inzetten in de zomermaanden van een
Tekstkar met de tekst "Let op uw snelheid" of
anders.

Samen met de heer Mustapha el Boumeshouli,
directeur van stadsdeel Loosduinen en de heer
Eric van Baarsel, voorzitter van de Stichting
Bewonersbelangen Kijkduin, zijn wij op maandag
7 juni 2021 bijeengekomen bij Nieuw Kijkduin.
Hier hebben wij gebrainstormd, hoe de aanpak
verder vorm te geven.
Kortom, het probleem heeft onze aandacht en
samen met de gemeente hopen we de overlast
te verminderen.
Peggy de Koning en Raymond van der
Heijden

Actiepunten openbare ruimte

Van links af: Musapha el boumeshouli, Peggy de Koning, Eric van Baarsel en Raymond van der Heijden

Vanuit de politie zal een aantal
handhavingscontroles volgen. Omdat de
geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer vaak
gepaard gaat met te hard rijden, kijkt de
gemeente nog naar aanvullende maatregelen
als:
• Plaatsen van snelheidsborden
(herhalingsborden) met de toegestane
snelheid van 50km per uur;
• Plaatsen van elektrische borden met duimpjes
omhoog/omlaag bij het wel/niet houden aan
de toegestane snelheid;

Tijdens ons reguliere overleg met de
stadsdeeldirecteur (Mustapha el Boumeshouli),
wegbeheerder (Dave Smit) en groenbeheerder
(Fred Appeldooren) hebben we circa veertig
punten, de openbare ruimte betreffende,
besproken en daarover afspraken gemaakt.
Hieronder een greep uit de meest in het oog
springende zaken.

Ei voor fietsers veiliger maken
De fietsoversteken bij de kruising van de
Duinlaan/Muurbloemweg met de Machiel
Vrijenhoeklaan (het Ei) worden heel vaak niet
door de overstekende fietsers gebruikt. De route
via de rijbaan voor auto ’s is korter maar wel
onveilig. We hebben een voorstel gedaan om het
ontwerp zo aan te passen, dat het gebruikmaken

van de fietsoversteken meer voor de hand komt
te liggen.
De gemeente bestudeert onze oplossing.

Meldpunt overlast
Recent is er door de gemeente een meldpunt
geopend voor Scheveningen waar bewoners en
ondernemers overlast kunnen melden. Ons
verzoek om zo’n meldpunt ook voor Kijkduin te
openen, is (nog) niet gehonoreerd. Behalve dat
de overlastproblematiek in Scheveningen toch
van een andere orde is, speelt ook een rol dat
het meldpunt een proef is die duurt van april tot
november 2021. Het wachten is op de evaluatie
daarvan.
Overigens kunnen meldingen worden gedaan
via telefoonnummer 14070 of via de website
van de gemeente. In het geval politie-inzet is
gewenst, kan gebeld worden met 0900-8844.

Inzet handhaving en verkeersregelaars
Wethouder Bredemeijer stelde in onze vorige
krant, dat door flexibeler inroosteren het
mogelijk zou zijn om sneller meer handhavers in
te zetten als de situatie daarom vraagt. De
gemeente houdt voortdurend een vinger aan de
pols om zodoende snel en effectief te kunnen
reageren op onverwachte ontwikkelingen.
Wel moeten we ons realiseren dat de
handhavingscapaciteit is gelimiteerd, waardoor
delen van de stad met nog grotere problemen
eerder worden bediend dan andere.
De inzet van verkeersregelaars op drukke dagen
(temperatuur boven de 21 graden) verloopt tot
nu toe naar wens.
Stallen van scooters
Er zijn in de huidige situatie nog geen
stallingsplaatsen voor scooters voorzien.
Bovendien vormen de achtergelaten
huurscooters vaak een obstakel voor de overige
verkeersdeelnemers, met name voetgangers.

Plaatsen van mobiele toiletten
Het probleem van het door bezoekers van
Kijkduin misbruiken van het openbaar groen
voor het doen van vloeibare en vaste behoeften
bestaat al heel lang. De omgeving van het
Westkapellepad is wat dat betreft in trek, maar
ook elders laat men de broek regelmatig zakken.
Om de bezoekers te voorzien van sanitaire
voorzieningen in de nabijheid van Kijkduin, wordt
er tijdens het 21 graden protocol (warme drukke
dagen) een proef gehouden met mobiele
toiletten. Op basis van de proef wordt er bezien
of dit een oplossing biedt aan het oneigenlijk
gebruik van de openbare ruimte.

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.

Tijdens warme en dus drukke dagen (21 graden
protocol) wordt een proef gehouden om bij de
parkeerplaats aan de Zandvoortselaan een
mogelijkheid te bieden voor het stallen van
scooters. Verder is het de komende zomer
mogelijk om bij de tijdelijke opslagplaats bij het
hotel langs het fietspad (Paulus Potterpad) extra
stallingsruimte te creëren.
Daarnaast zal de gemeente de bedrijven van de
huurscooters wijzen op hun verantwoordelijkheid
om onjuist stallen van hun scooters te
voorkomen.

Esso tankstation
Het onbemande tankstation van Esso langs de
Machiel Vrijenhoeklaan is 24 uur per etmaal
geopend. Daarom is de felrode verlichting van
dak en gevels de hele nacht aan. Omdat de
beplanting langs de Machiel Vrijenhoeklaan aan
de kant van de Haagse Beek precies ter hoogte
van het tankstation grote open gaten vertoond,
vormt deze Esso-vestiging een storend element
voor onze wijk. Een brief die wij aan Esso
Nederland hebben gestuurd met het verzoek de
verlichting te dempen dan wel te doven, is nog
niet beantwoord.

Ambulante verkooppunten Deltaplein
De locatie van de ambulante verkooppunten
(patatkramen) op het Deltaplein bij de toegang
naar het plateau en de strandafgang richting
Scheveningen is ongelukkig. Klanten stellen zich
in rijen op en blokkeren daarmee veelal de
doorgang. De gemeente zal de doorgang
verbeteren door de twee patatkramen te
verplaatsen.
Of er in het kader van de herontwikkeling van
Bad wel ambulante handel moet worden
toegestaan, is nog onderwerp van gesprek.
Opslag gerooid hout in groengebied
Vorig jaar is een groot aantal populieren gerooid
vanwege de slechte staat van de bomen en het
gevaar van afbrekende takken. Overigens is ook
een gezonde populier, die niet op de rooilijst
stond, gesneuveld. De restanten van de gerooide
bomen zijn hier en daar in de groenzone van de
Haagse Beek achtergelaten en soms ook
gedumpt. Schrijnend voorbeeld is de berg
snoeihout in het groengebied bij de bocht van de
Duinlaan.
De gemeente stelt dat het beheer van deze zone
valt onder de stadsecoloog, die bezig is met een
nieuw beheersplan. Binnenkort zal dat worden
gepubliceerd.
In augustus hebben we nader overleg hierover
met de gemeente.

Groenaanplant
Daarnaast zijn we al heel lang bezig om de open
gaten in het groen weggewerkt te krijgen door
het aanplanten van extra bomen en struiken.
Omdat het groengebied van de Haagse Beek een
ecologische zone is, geldt daar een bijzonder
beheer voor het groen. Maar nergens staat
voorgeschreven dat open plekken in de
ecologische zone uitgerekend ter hoogte van een
tankstation moeten worden aangebracht. Deze
discussie wordt in augustus a.s. gecontinueerd.
Eric van Baarsel
(met dank aan Mustapha el Boumeshouli en
Dave Smit van het gemeentelijk
stadsdeelkantoor)

Overhandiging AED
In het kader van onze AED-actie ontvingen wij
destijds van het stadsdeelkantoor Loosduinen
een AED voor onze wijk. In het licht van de toen
lopende en inmiddels afgeronde acties om tot
een verantwoorde AED-dekking in onze wijk te
komen, hebben we besloten om de ontvangen
AED in te zetten in Nieuw Kijkduin. Op 10 juni jl.
heeft José Oosterheert, de kartrekker van de

We wensen Max veel succes toe in deze nieuwe
rol.
Eric van Baarsel

Introductie Max Witteman

AED-actie, de AED overhandigt aan Marc van
Beusekom, beheerder van Nieuw Kijkduin. De
AED zal worden opgehangen nabij de
personentoegang van de parkeergarage aan de
Deltapromenade.

Whatsappgroep
buurtbeveiliging Kijkduin-Oud

Hoi. Ik ben Max Witteman,
woon in een appartement aan
de Zandvoortselaan, ben 18
jaar oud en lifeguard bij de
Haagse vrijwillige
reddingsbrigade. Ik ga het
stokje van Jos Roeleveld
overnemen als groepshoofd
van de whatsappgroep
buurtbeveiliging Kijkduin-Oud
en ik hoop dat dit goed bevalt
en jullie dit fijn vinden.
Als jullie eens een keer kennis willen maken met
mij, is dat natuurlijk geen probleem.
Stuur mij gerust een berichtje of geef me een
belletje (06 40532500).

De bij deze whatsappgroep aangesloten buren
zijn onlangs door Jos Roeleveld op de hoogte
gesteld van zijn besluit om zijn functies als
wijkbeheerder respectievelijk groepshoofd per 1
juli beschikbaar te stellen.
De WA-groep Kijkduin-Oud is in 2016 opgericht
en heeft 80 deelnemers. De WA-groep voor
Kijkduin-Nieuw telt circa 75 deelnemers en
heeft Coby Kempen als groepshoofd. Sedert 1,5
jaar werken beide groepen nauw samen met de
groepshoofden van alle WA-groepen in de
diverse wijken van Loosduinen. Daardoor zijn we
in staat snel informatie uit te wisselen bij
mogelijk wijkgrensoverschrijdende
gebeurtenissen. Alle wijkbeheerders hebben een
directe link met de politie, zodat veiligheidsrisico’s snel gecommuniceerd kunnen worden.
Ondanks dat er voor het vinden van een
opvolger niet veel tijd was, is het Jos toch gelukt
om een vervanger te vinden in de persoon van
Max Witteman, die zichzelf hieronder nader
introduceert. Max zal gaan functioneren als
groepshoofd. Coby Kempen zal tevens de rol van
wijkbeheerder op zich nemen. De overdracht zal
plaatsvinden in de week van 5 juli.
Het bestuur van SBK dankt Jos van harte voor
zijn inzet gedurende de afgelopen jaren om de
whatsappgroep levend te houden en (zoveel
mogelijk) te vrijwaren van ongewenst gebruik.

Nieuws
Wat leuk om van een buur te horen dat zij zich
ondertussen heeft aangemeld voor het
evenement 'Gluren bij de buren'! We kunnen
straks weer bij elkaar langs en genieten van
leuke dingen met elkaar in onze wijk! 'Gluren bij
de Buren' (een evenement waarop u live naar
muziek kunt luisteren in de huiskamer van uw
buren), zal plaatsvinden op 5 september a.s.
Verdere informatie over tijd en locaties zal op
onze Facebookpagina verschijnen, maar noteer
deze datum vast.

Mocht u nog niet aangemeld zijn, mail dan naar:
info@bureninkijkduin.nl voor regelmatige
informatie via de maillijst en/of volg ons op
"bureninkijkduin" op Facebook (besloten groep).
Dan nog een oproep van ons.

OP 25 SEPTEMBER

Op 25 september gaan we een feest vieren met
elkaar want op die dag zal de burendag
plaatsvinden. We hebben er even op moeten
wachten. Weten jullie nog? Twee jaar geleden in
de garage bij Ria Coolen? Wat een mooi feest
was dat! We gaan er van uit, dat we er dit jaar
weer een mooie middag en avond van kunnen
maken met elkaar. Ook hiervoor geldt: volg de
Facebookpagina en de mail.

Sinds 2017 zijn wij (Jurgen, José, Nick en Maike)
actief als BIK (Stichting Buren in Kijkduin). Na
het ruim 4 jaar lang organiseren van leuke
activiteiten om de sociale cohesie in de wijk te
vergroten, voelen we dat het tijd is om dit stokje
over te dragen aan andere Kijkduinbewoners.
Wie lijkt het leuk dit op te pakken? Er is vanuit
de gemeente jaarlijks een leuk budget
beschikbaar waaruit – binnen voorwaarden - van
alles georganiseerd kan worden. Je kunt bij ons
alle informatie krijgen over subsidies en
contacten en andere praktische zaken. We hopen
van je te horen!
Veel liefs van BIK

Van links af: Nick, Jurgen, Maike en José

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