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Van de bestuurstafel  
De zomer is voorbij en dat geldt binnenkort ook 

voor SBK. Het bestuur heeft na ampele 

overwegingen besloten om met ingang van 1 

januari 2022 te stoppen. De collectieve belangen 

van de bewoners van Kijkduin zullen vanaf het 

nieuwe jaar weer worden behartigd door het 

Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK). 

Twee bestuursleden, te weten Arthur van 

Rijswijk en ondergetekende, zullen als adviseur 

van het BWK-bestuur nog betrokken blijven bij 

de realisering van de EeF (ondergrondse toegang 

van de parkeergarages en de ondergrondse 

fietsenstalling) en de inrichting van het 

Deltaplein. Onder Exodus de toelichting. 

 

In het zicht van het einde heeft Ruud Schutte 

ons laten weten zijn bestuurslidmaatschap om 

hem moverende redenen met onmiddellijke 

ingang te willen beëindigen. We betreuren deze 

stap maar respecteren die vanzelfsprekend. Ook 

langs deze weg danken we Ruud voor zijn inzet 

voor SBK gedurende de afgelopen (ruim) tien 

jaar en wensen hem en eega Loes het allerbeste 

toe. 

 

Op 14 oktober a.s. vindt om 20.00 uur onze 

laatste Bewonersbijeenkomst plaats in het HCO-

gebouw aan de Zandvoortselaan. Geen nieuws, 

want onze flyer lag al in de bus. 

 

De 'Prijsvraag bewonersplannen Kijkduin' heeft 

veel bewoners de afgelopen weken aangezet om 

ideeën en voorstellen voor verbetering van onze 

woonomgeving in te dienen. Vaak ging dat ook in 

de vorm van klachten. Op de sluitingsdatum (20 

september) hadden ruim vijftig bewoners hun 

wensen kenbaar gemaakt. De komende tijd 

zullen de volgende stappen in de 

selectieprocedure worden gezet, waarover in 

deze editie meer. 

 

Recent hebben de besturen van het Wijkberaad 

BWK en SBK een brief geschreven naar het 

College van Burgemeester en Wethouders om 

opnieuw aandacht te vragen voor de 

problematiek rond de aanleg van de EeF en de 

gevolgen van de ontstane situatie voor de 

inrichting van het Deltaplein. Op ons verzoek om 

een gesprek is nog niet gereageerd.  

 

De uitvoering van fase 2 van Nieuw Kijkduin ligt 

op stoom. Twee torenkranen zijn opgericht en 

het bovendek van de garage onder de twee 

eerste gebouwen is in uitvoering. Nog een korte 

toelichting in deze krant. 

 

Zoals in de vorige krant gemeld, voeren wij 

regelmatig overleg met het stadsdeelkantoor 

over diverse actiepunten, die de openbare ruimte 

betreffen. Onlangs hebben we weer met elkaar 

gesproken en zijn er nadere afspraken gemaakt.  

 

BIK heeft in de vorige editie van deze krant 

kenbaar gemaakt het BIK-stokje te willen 

overdragen aan andere Kijkduinbewoners. Zij 

hebben heuglijk nieuws, want opvolgers hebben 

zich aangemeld. Lees verder hier meer over. 

 

Veel leesplezier. 

 

Eric van Baarsel 

 

Editie 4-2021 

HCO gebouw Aanvang 20.00 uur 

Bewonersbijeenkomst 14 oktober  



 

 

Exodus SBK 

 

Sinds haar oprichting in juli 2003 heeft het 

bestuur van SBK zich ingezet om de collectieve 

belangen van de bewoners van Kijkduin te 

behartigen. Dit in nauwe samenwerking met het 

Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK). 

De aanleiding voor de oprichting vormde destijds 

het verschil van mening met de gemeente over 

de plaats van de busbuffer op het Deltaplein. 

BWK kon daar door de grote omvang van haar 

werkterrein te weinig aandacht aan geven.  

Nadat deze strijd was gestreden, ontwikkelde 

SBK zich tot een bewonersbelangenbehartiger op 

het brede terrein van het woon- en leefklimaat in 

onze wijk. In 2006 kondigde zich de 

herontwikkeling van Kijkduin Bad aan, opnieuw 

een uitdagende en omvangrijke klus die het 

voortbestaan van SBK rechtvaardigde. De 

afgelopen 15 jaar leverde dit ingrijpende project 

samen met de zorg en aandacht voor de 

openbare ruimte in onze directe woonomgeving 

voor het SBK-bestuur heel veel werk op. 

Gelukkig werden we daarbij geholpen door 

destijds gevormde overleg- en werkgroepen, 

waarin bewoners uit de directe omgeving van het 

Deltaplein zitting namen. 

Behalve het inhoudelijke werk aan de 

planvorming voor de herontwikkeling en de zorg 

voor de openbare ruimte, vroeg de communicatie 

met onze achterban (de bewoners) ook 

structureel de nodige inspanningen. Twee keer 

per jaar een Bewonersbijeenkomst organiseren 

en presentaties verzorgen en vijf à zes keer per 

jaar een krantje samenstellen en produceren 

legden een grote hypotheek op onze vrije tijd. 

Om nog maar te zwijgen over alle 

voorbereidingen en de onvermijdelijke nazorg. 

De respectievelijke bestuursleden hebben zich 

gedurende de afgelopen 18 jaar met heel veel 

liefde ingezet voor onze wijk in de overtuiging, 

dat we toegevoegde waarde hadden. Natuurlijk 

kregen we bij gemeente en ontwikkelaars niet 

altijd onze zin, maar veel hebben we ook bereikt. 

Niet in de laatste plaats, omdat het bestuur en 

sommige leden van ons ondersteunende 

werkgroepen met hun professionele achtergrond 

acteerden op voor hen bekend terrein. 

 

De laatste tijd bekruipt ons het gevoel, dat de 

door ons geleverde intensieve arbeid te weinig 

rendement oplevert om de forse aanslag op onze 

vrije tijd voor onszelf en onze directe omgeving 

nog te rechtvaardigen. Wellicht zijn onze 

verwachtingen te hoog gespannen, maar op te 

veel onderwerpen leidt onze inzet niet of te 

langzaam tot het gewenste resultaat. We zijn 

ervan overtuigd dat met name op 

stadsdeelniveau geen sprake is van onwil doch 

eerder van onmacht. Dat komt onder meer door 

de wijze waarop de gemeentelijke overheid is 

georganiseerd en het gebrek aan voldoende 

menskracht en middelen, hetgeen ten koste gaat 

van de efficiency en de effectiviteit. 

Onverantwoord veel wisselingen op 

projectmanagementniveau is daar mede debet 

aan. 

Busbuffer Van Nieuwsbrief tot krant 



 

 

 

 

Daar komt bij dat het contact tussen individuele 

bewoners en met name de gemeente meer en 

meer rechtstreeks verloopt zonder tussenkomst 

van SBK. Ook de recente inzet van het digitale 

netwerk Hoplr, waarmee de participatie van 

bewoners bij gemeentelijk beleid wordt 

gestimuleerd en de rechtstreekse communicatie 

gefaciliteerd, maakt de positie van 

bewonersbelangenbehartigers als SBK zwakker. 

 

En tenslotte bevindt de herontwikkeling van 

Kijkduin Bad zich nu in een afrondende fase. De 

meeste plannen zijn gemaakt, fase 1 is in 

gebruik en de uitvoering van fase 2 is in volle 

gang. 

Alles afwegende is het bestuur van SBK tot de 

conclusie gekomen, dat de tijd rijp is om als 

'vooruitgeschoven post van BWK' per 1 januari 

2022 te stoppen. Vanzelfsprekend hebben we dit 

besproken met het bestuur van het Wijkberaad 

Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK), dat ons 

besluit betreurt maar begrijpt en respecteert. De 

collectieve belangenbehartiging van de bewoners 

van Kijkduin zal vanaf 1 januari 2022 door het 

BWK-bestuur worden overgenomen en we 

wensen het bestuur daarbij alle sterkte toe. 

Een punt van grote zorg vormt nog het ontwerp 

en de aanleg van de ondergrondse toegang naar 

de parkeergarages met de ondergrondse 

fietsenstalling (EeF) en de inrichting van het 

nieuwe Deltaplein, waarbij een onaanvaardbaar 

grote vertraging is opgetreden. Gezien onze 

intensieve betrokkenheid bij de EeF en het 

Deltaplein en onze (historische) kennis daarvan, 

hebben Arthur van Rijswijk en ondergetekende 

met het BWK-bestuur afgesproken als hun 

adviseur op persoonlijke titel bij deze twee 

projecten betrokken te blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken vanaf deze plaats heel hartelijk onze 

(zakelijke) donateurs, die ons de afgelopen jaren 

financieel hebben gesteund waardoor het 

mogelijk was om Bewonersbijeenkomsten te 

organiseren en deze krant uit te geven. 

Fase 2 in uitvoering 



 

 

Daarnaast gaat onze oprechte dank uit naar de 

bewoners, die als lid van een werkgroep, als 

groepshoofd van de whatssappgroep 

buurtbeveiliging of als bezorger van ons krantje 

hun vrijwillige bijdragen hebben geleverd. Ook 

danken we de Kijkduiners voor het onder onze 

aandacht brengen van problemen in de wijk en 

het meedenken over oplossingen. Zonder hun 

steun hadden we niet kunnen functioneren. En 

tenslotte danken we het bestuur van het 

Wijkberaad BWK en met name Herman van den 

Muijsenberg voor de nauwe en constructieve 

samenwerking gedurende het bestaan van SBK 

en het vertrouwen, dat we van hen mochten 

genieten om met een ruim mandaat de 

collectieve belangen van de bewoners van 

Kijkduin te kunnen behartigen. 

 

In een volgend krantje zullen we nadere 

informatie geven over de verdere afwikkeling 

van het einde van SBK. Voor 'uw' voorzitter zit er 

straks 15 jaar bestuurslidmaatschap op. Het is 

mooi geweest. 

 

Mede namens het bestuur, 

 

Eric van Baarsel 

 

 

Bewonersbijeenkomst  

14 oktober a.s. 

 

Op donderdag 14 oktober 2021 organiseren wij 

na een lange tijd van corona-absentie weer een 

Bewonersbijeenkomst en wel onze laatste. We 

hebben opnieuw de beschikking gekregen over 

de mooie zaal in het HCO-gebouw aan de 

Zandvoortselaan. De zaal is om 19.30 uur open 

en we beginnen om 20.00 uur. 

 

De agenda voor deze avond ziet er (voorlopig) 

als volgt uit: 

 

− Opening en mededelingen 

− Nieuw Kijkduin 

• Fase 2 

• EeF 

• Deltaplein 

− Actiepunten openbare ruimte 

• Overlast 

• Onderhoud 

− Prijsvraag bewonersideeën 

− Rondvraag en sluiting 

 

Zoals gebruikelijk sluiten we de avond af met 

een borrel en een hapje en is er volop 

gelegenheid om informeel met elkaar te 

verkeren. 

 

In de eerder verspreide flyer staat vermeld, 

dat bezoekers bij het bezoeken van onze 

bijeenkomst een coronatoegangsbewijs en 

een identiteitsbewijs moeten tonen. HCO 

heeft ons recent laten weten dat deze 

bewijzen niet getoond behoeven te worden. 

 

Wij verzoeken de bezoekers hun komst uiterlijk 

12 oktober a.s. te melden via info@sbk-

kijkduin.nl of bij uitzondering telefonisch via 06 

242 174 69 (Arthur van Rijswijk). 

 

Dank voor de medewerking. 

Het SBK-bestuur 

 

 

Kijkduin Bad 

 

Herontwikkeling 

Het zal niemand ontgaan zijn dat Daily Taste, 

het nieuwe winkelcentrum in Bad, volop in 

bedrijf is. Op 2 juli jl. vond de officiële opening 

plaats door de wethouders Saskia Bruines en 

Een mooi vooruitzicht 
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Hilbert Bredemeijer. Tevens werd bij die 

gelegenheid het officiële startsein gegeven voor 

de bouw van fase 2, waarbij wethouder Anne 

Mulder acte de presence gaf. 

De opening van de horeca onder het gebouw 

Piemonte aan en onder de nieuwe boulevard is 

enigszins vertraagd. Het Pannenkoekenhuis en 

het Italiaanse restaurant Pavarotti zullen naar 

verwachting voor het nieuwe zomerseizoen 2022 

hun deuren openen. 

 

De uitvoering van fase 2 is enkele maanden 

geleden gestart met de sloop van het oude 

winkelcentrum. De bouwput is ontgraven en 

twee torenkranen zijn geplaatst op een speciaal 

daarvoor gemaakte fundering. De schroefpalen 

voor de eerste twee te realiseren gebouwen 

(Tramontana en Levanter) zitten reeds in de 

grond. Op dit moment is het bovendek van de 

garage onder Tramontane en Levanter in 

uitvoering. 

EeF 

Het zal de regelmatige bezoeker van Kijkduin 

niet ontgaan zijn dat de ondergrondse toegang 

van de parkeergarage en de ondergrondse 

fietsenstalling (kortweg aangeduid met EeF = 

Entree en Fietsenstalling) nog niet is gerealiseerd 

en dat dientengevolge ook de herinrichting van 

het Deltaplein nog niet heeft plaatsgevonden.  

 

De aanleg van de EeF had al in begin 2019 

gestart moeten zijn. Vertragingen in de 

vergunningenprocedures, de stikstofproblematiek 

en het verschil van mening tussen de gemeente 

en BOHA (eigenaar/ontwikkelaar van het NH 

Atlantic hotel) over grondruil en andere eisen en 

voorwaarden hebben ertoe geleid dat er vandaag 

de dag nog geen begin van zicht is op de start 

van de aanleg. Intensief overleg van de 

bewonersvertegenwoordigers met DSO (Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling) van de gemeente, 

brieven aan en gesprekken met wethouders om 

de urgentie van een spoedige aanleg te 

onderstrepen, hebben tot op heden geen effect 

gehad. Recent (17 augustus) hebben BWK en 

SBK opnieuw een brief gestuurd naar het College 

met het dringende verzoek om een gesprek, 

omdat we de huidige patstelling en de gevolgen 

daarvan onaanvaardbaar vinden.  

 

Ook het ontwerp van de EeF roept bij ons nog de 

nodige vragen op. Zo achten wij een inrit met 

maar één rijstrook volstrekt ontoereikend om het 

autoverkeer naar een garage met circa 1.000 

plaatsen (650 voor FRED, 350 voor BOHA) 

vloeiend en zonder filevorming te kunnen 

afwikkelen.  

Omdat het verschil van mening met BOHA door 

de gemeente als onoplosbaar wordt beschouwd, 

is er inmiddels een EeF 2.0 ontworpen die geheel 

buiten het grondgebied van BOHA ligt. Ook is 

opdracht gegeven om een ontwerp te maken 

voor de herinrichting van het Deltaplein exclusief 

de grond van BOHA. We zijn daar fel op tegen, 

omdat daarmee de ook zo door de gemeente 

gewenste kwaliteitsimpuls geweld wordt 

aangedaan.  

De strijd wordt voortgezet. 

 

Arthur van Rijswijk en Eric van Baarsel 

Opening Daily Taste door Hilbert Bredemeijer,  
Roeland Voerman (FRED) en Saskia Bruines 

Eerste officiële paal fase 2 

EeF 



 

 

Actiepunten openbare ruimte, 

een update 

 

In onze vorige krant hebben we aandacht 

besteed aan zaken in de openbare ruimte die bij 

veel bewoners ergernis oproepen en we 

regelmatig bespreken met de stadsdeeldirecteur 

en zijn medewerkers. Recent overleg heeft nog 

het volgende opgeleverd. 

 

Ei voor fietsers veiliger maken 

De gemeente heeft laten weten geen heil te zien 

in de door ons voorgestelde aanpassingen van 

het ovaal in de Machiel Vrijenhoeklaan bij de 

Duinlaan-Muurbloemweg. Wel zullen er op de 

Machiel Vrijenhoeklaan weer matrixborden 

worden geplaatst met snelheidsaanduiding en 

meer 50 km-borden. Ook wordt de aanleg van 

drempels overwogen. 

Mobiele toiletten 

De gemeente heeft het afgelopen seizoen geen 

aanleiding gezien om mobiele toiletten te 

plaatsen aangezien er toiletvoorzieningen zijn 

geopend nabij de parkeergarage in Nieuw 

Kijkduin en ook de strandpaviljoens daarin 

voorzagen. 

 

Groenaanplant Haagse Beek 

In aanwezigheid van twee stadsecologen is 

vastgesteld dat er geen enkele belemmering is 

om de open gaten in het groen langs de Machiel 

Vrijenhoeklaan ter hoogte van de Haagse Beek 

tussen de Duinlaan en de Kijkduinsestraat door 

het aanplanten van extra bomen en struiken 

dicht te zetten. Toegezegd is door het stadsdeel 

dat de benodigde beplanting zal worden 

aangebracht, hetgeen na een jarenlange strijd 

goed nieuws is. 

 

 

 

 

 

Groen achter Sterflats 

Sommige bomen zijn fors gegroeid en 

belemmeren het uitzicht vanuit sommige 

woningen. Het verzoek om snoeien kan echter 

niet gehonoreerd worden, omdat conform het 

gemeentelijk beleid gezonde bomen niet 

gesnoeid mogen worden. 

Kruising trottoir / fietspad (Pieter 

Pauluspad) op kop Kijkduinsestraat 

De voorrangssituatie op dit punt is volstrekt 

onduidelijk met alle onveiligheid tot gevolg. 

Politie en gemeente hebben nog geen uitsluitsel 

kunnen geven. Duidelijk is wel dat er 

maatregelen moeten worden getroffen om ter 

plaatse de veiligheid voor voetgangers en 

fietsers te vergroten. 

Eerst moet worden vastgesteld wie er op dit punt 

voorrang heeft: de voetgangers of de fietsers. 

 

Eric van Baarsel 

 

 

Bomen achter de sterflats 

Volledige groenafscherming Machiel Vrijenhoeklaan 
wordt uitgevoerd 



 

 

 

Prijsvraag bewonersideeën 

 

Op 20 september jl. is de termijn voor het 

insturen van ideeën ter verbetering van onze 

woonomgeving gesloten en we mogen ons 

verheugen in ruim vijftig inzendingen. Sommige 

inzenders hebben meerdere ideeën aan ons 

voorgelegd, dus het aantal ideeën is groter. Daar 

moet wel gelijk een relativerende kanttekening 

bij worden geplaatst. Veel inzenders hebben 

klachten ingediend zonder een oplossing aan te 

geven. Daarnaast is in onze vorige krant 

nadrukkelijk vermeld, dat ideeën die vallen 

onder het normale onderhoud niet in aanmerking 

komen voor het ter beschikking gestelde 

verbeterbudget. Overigens zijn de klachten en 

opmerkingen over achterstallig onderhoud ons 

bekend en hebben daarvoor ook bij de gemeente 

aandacht en actie gevraagd. Zie ook de 

Actiepunten openbare ruimte, in deze en vorige 

kranten. 

 

We zitten nu in de fase van de toetsing van de 

technische en financiële haalbaarheid. Die moet 

vóór 10 oktober zijn afgerond, opdat wij tijdens 

de Bewonersbijeenkomst van 14 oktober a.s. een 

beeld kunnen schetsen van de ideeën, die 

genoemde toetsing hebben doorstaan. 

 

Vervolgens zullen de bewoners van Kijkduin tot 

22 november kunnen stemmen op deze selectie 

van ideeën. Daarover ontvangen de bewoners 

van Kijkduin binnenkort een brief met een unieke 

code, opdat alleen Kijkduiners hun stem kunnen 

laten gelden. 

 

Uiterlijk 30 november worden de ideeën met de 

meeste stemmen als prijswinnaars persoonlijk 

bekend gemaakt aan de winnende indieners. Het 

overzicht van de prijswinnaars wordt 

gepubliceerd in onze laatste krant in december. 

 

José Oosterheert 

Nieuws 

 

In editie 3 van de SBK krant hebben de 

oprichters van BIK (Stichting Buren in Kijkduin) 

aangegeven dat ze het stokje na ruim vier jaar 

willen overdragen. We kunnen nu melden dat die 

overdracht zal plaatsvinden. 

 

Maar allereerst willen we José, Maike, Jurgen en 

Nick enorm bedanken voor hun idee BIK te 

starten, activiteiten te organiseren en de cohesie 

in onze woonomgeving te verbeteren. Dit is te 

waardevol om verloren te laten gaan. 

 

We zijn voorlopig met ons vijftal dan ook van 

plan, om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Onze eerste actie was het benaderen van de 

buren van Nieuw Kijkduin (de flats op de nieuwe 

boulevard) om ze door middel van een flyer 

welkom te heten. We hebben een oproep gedaan 

aan een/meerdere buren om ons vijftal, 

afkomstig uit de diverse delen van Kijkduin, te 

versterken zodat ook zij vertegenwoordigd zijn 

bij het bedenken en faciliteren van activiteiten. 

Alle buren in Kijkduin zijn welkom, ook de meest 

recente. 

Burendag 25 september jl. 

Kruispunt voetgangers-fietsers kop Kijkduinsestraat  



 

 

Ons motto is en blijft: hoe meer buren, hoe meer 

vreugd! Daarom dan ook via deze SBK krant een 

oproep aan iedereen die zich nog niet heeft 

aangesloten, zich te melden via 

info@bureninkijkduin.nl. Woont u al lang in 

Kijkduin of pas sinds kort, wij willen voor 

iedereen met onze informatie en activiteiten 

werken aan de verbetering van de verbinding 

tussen de bewoners van onze unieke 

woonomgeving. Er is vanuit de gemeente 

jaarlijks een leuk budget beschikbaar waaruit – 

binnen voorwaarden – van alles georganiseerd 

kan worden. 

 

Met grote dank aan José, Maike, Jurgen en 

Nick nemen wij - Ada, Gees, Marion, Ria en 

Coby - het estafettestokje over in de hoop 

dat nog meer buren zich bij ons aan zullen 

sluiten. 

 

 

Voor meer info zie: https://www.facebook.com/

groups/bureninkijkduin/ 

 

Met veel plezier hebben wij de afgelopen jaren 

BIK op poten gezet en van daaruit met onze 

buren leuke activiteiten ondernomen. Nu is het 

tijd voor een frisse wind. We zijn dan ook heel 

blij dat Ada, Coby, Gees, Marion en Ria met 

zoveel enthousiasme BIK gaan voortzetten. We 

wensen en een leuke tijd en zullen elkaar 

natuurlijk nog zien. 

 

Veel succes van Jürgen, Maike, Nick en José  

Voorzitter   Eric van Baarsel, Duinlaan 139, Tel. 06 51315330 
Secretaris/   Arthur van Rijswijk, Hoek van Hollandlaan 5, Tel. 06 24217469 
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: Eric van Baarsel, José Oosterheert en Arthur van Rijswijk 

Van linksaf: Ria Coolen, Gees Hoenderkerken, Marion 

Duvivier, Ada van de Vendel, Jurgen en Maike van der 

Zwart, José Oosterheert en Nick van Dam.  

Coby Kempen ontbreekt op deze foto. 

Burendag 25 september 2021 
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