
 

 

Prijsvraag wijkbudget 

 

Tijdens de door bijna 100 bewoners bijgewoonde Bewonersbijeenkomst op 14 oktober jl. is onder 

andere stilgestaan bij de door 60 bewoners ingediende 165 ideeën (inclusief klachten en vragen).  

De resultaten van de financiële en (plan)technische haalbaarheidstoets zijn getoond. De daarbij 

gehanteerde criteria zijn: 

 

• Binnen budget (€ 30.000)  - Binnen 12 maanden uitvoerbaar 

• Binnen Kijkduin    - Te beheren door Stadsdeel 

• Binnen huidig beleid   - Geen onderhoud 

• Binnen wet- en regelgeving  - Gemeente is bevoegd 

• Niet strijdig met andere plannen - Niet strijdig met andere belangen 

 

De ingediende ideeën zijn onderscheiden in drie categorieën: 

• Goedgekeurd (worden nader uitgewerkt in concrete plannen) 

• Andere plannen (komen aan de orde in andere plannen) 

• Afgekeurd (sommigen ideeën worden aangewezen als aandachtspunt). 

 

De resultaten van de haalbaarheidstoets leveren de volgende verdeling van de ideeën over de drie 

categorieën op: 

Dezelfde soort goedgekeurde ideeën zijn vervolgens gebundeld tot 18 groepen, waarop gestemd kan 

worden. Die groepen zijn in deze extra editie van de SBK-krant opgenomen. Ook is deze informatie te 

vinden op kijkduin.hoplr.com. 

 

Met de unieke code, die u per brief van de gemeente heeft of gaat ontvangen, kunt u op de 

goedgekeurde ideeën stemmen t/m 25 november a.s. Elders in deze krant wordt uitgelegd hoe u kunt 

stemmen. 

Tenslotte geven we ook inzicht in de samenstelling van beide andere categorieën. 

Editie 5-2021 - Extra editie wijkbudget 



 

 

Goedgekeurde ideeën 
 

Op onderstaande goedgekeurde ideeën kunnen alle bewoners van Kijkduin hun stem uitbrengen. Zij 

hebben een brief ontvangen van de stadsdeeldirecteur met een unieke stemcode. Verderop in deze 

extra editie staat vermeld hoe het stemmen kan plaatsvinden.  

Breng in ieder geval uiterlijk 25 november a.s. uw stemmen uit. 

1. Meer prullenbakken in 

de wijk 
 

Het stadsdeel maakt een plan waar 

extra prullenbakken moeten/

kunnen worden geplaatst  

2. Meer banken in de wijk 
 

Het stadsdeel maakt een plan voor de 

locaties van de extra banken. Genoemd 

zijn Meer en Boslaan, Duinlaan, 

Deltaplein en boulevard. 

3. Picknicktafeltjes hier en 

daar 
 

Hier en daar picknicktafeltjes plaatsen. 

Genoemd is de beek. Stadsdeel gaat 

mogelijkheden na. 

 

4. Stallingsplaatsen voor 

(huur)scooters 
 

Om het chaotisch stallen van (huur)

scooters tegen te gaan is gepleit voor het 

aanwijzen en markeren van stallingsplek-

ken. Stadsdeel inventariseert de mogelijk-

heden en maakt een plan. 



 

 

 

5. Veiliger  

verkeersafwikkeling 

Meer en Boslaan 
 

Met behulp van belijning en andere maatre-

gelen de kans op het gebruik van de verkeer-

de rijbaan vanaf de Zandvoortselaan verklei-

nen en de kruising Duinlaan-Meer en Boslaan 

veiliger maken [denk ook aan verlengen van 

de middenberm aan de koppen van de Meer 

en Boslaan; extra groen] 

6. Veiliger Driedistellaan 
 

Door het plaatsen van vriendelijk ogende ob-

stakels als plantenbakken en/of drempels 

wordt beoogd de straat veiliger te maken. 

Stadsdeel stelt een plan op en pleegt overleg 

met de betrokken bewoners. 

 

7. Veiliger Oostvoornelaan 
 

Met behulp van het plaatsen van bomen en/

of plantenbakken in uitstulpingen in het 

straatwerk wil men de straat veiliger 

maken. Het stadsdeel beziet de 

mogelijkheden (zie ook “Oostvoornelaan 

groener”) en pleegt overleg met de 

betrokken bewoners. Uitstulpingen kunnen 

ten koste gaan van parkeerplaatsen aan 

overzijde vanwege vrije doorgang 

hulpdiensten. 



 

 

8. Veiliger kruising  
fietspad-trottoir  
kop Kijkduinsestraat  
 

Het veiliger maken van de kruising 

van het Pieter Pauluspad (twee 

richtingen fietspad in de duinen) 

met het trottoir langs de 

Kijkduinsestraat nabij Hagheduyn. 

De voorrangssituatie is ook 

onduidelijk. Stadsdeel doet nader 

onderzoek. 

 

9. Oostvoornelaan groener 

 
Oostvoornelaan aantrekkelijker maken door 

het plaatsen van bomen en plantenbakken. 

Stadsdeel beziet wat mogelijk is (zie ook 

“Veiliger Oostvoornelaan”) en bespreekt dit 

met de bewoners. Uitstulpingen kunnen ten 

koste gaan van parkeerplaatsen aan 

overzijde vanwege vrije doorgang 

hulpdiensten. 

10. Ventweg Machiel 

Vrijenhoeklaan groener 
 

De ventweg vergroenen door het plaatsen 

van plantenbakken, bomen en struiken. 

Stadsdeel gaat na waar precies; recent is 

nieuwe beplanting aangebracht. Nabij 

Duinlaan is nog een “kaal” stuk. 

 

11. Zeewindelaan groener 
 

Graag nieuwe beplanting in de groenstrook 

vanaf de Savornin Lohmanlaan, inclusief een 

insectenhotel en stapstenen. Stadsdeel 

maakt een plan en pleegt overleg met de 

betrokken bewoners. 



 

 

12. Meer bloemen en bollen 
 

Ideeën zijn geopperd om in de wijk 

meer bloemen en bollen te laten 

bloeien. Als locaties zijn genoemd 

langs het voetpad Kijkduinsestraat ter 

hoogte van Buitenklingen, 

middenberm Meer en Boslaan, andere 

bermen en verloren stroken langs de 

waterkant, Haagse Beek en 

Westkapellepad. Stadsdeel 

inventariseert de mogelijkheden  

met de betrokken bewoners. 

13. Elektriciteitshuisjes / 

Transformatorhuisjes aan het zicht 

onttrekken 
 

Elektriciteitshuisjes afschermen met begroeide 

hekken. 

Stadsdeel beziet de mogelijkheden in overleg met 

Stedin en houdt rekening met reclame-uitingen. 

Betreft de Duinlaan en Katwijkselaan. 

15. Informatieborden 
 

In de wijk plaatsen van informatie-borden over 

interessante objecten als de Haagse Beek, Atlantic 

Wall, zandmotor en bijzondere gebouwen en 

woningen (met beroemde (ex)bewoners en houten 

borden met pijlen richting het strand.  

Behoeft nadere uitwerking. 

 

14. Elektriciteitshuisje / 

Transformatorhuisje  beschilderen 
 

Het Transformatorhuisje aan de Duinlaan laten 

beschilderen door een creatieve geest. Stadsdeel 

beziet de mogelijkheden. 



 

 

16. Intermenselijk contact 
 

Aanleggen van Jeu de Boules baan 

om meer burencontact te genereren. 

Stadsdeel gaat de mogelijkheden na.  

18. Wandelpad in Pyrolaplantsoen 
 

Een wandelpad in de lengte richting van het 

Pyrolaplantsoen.  

 

Zie ook “Speelvoorzieningen in Pyrolaplantsoen/

laan”. 

 

17. Speelvoorzieningen in 

Pyrolaplantsoen/laan 
 

Pyrolaplantsoen/laan voorzien van verschillende 

speelvoorzieningen als een speeltuin, dam/

schaaktafel. Jeu de Boules baan en betonnen 

pingpongtafel. Er loopt overleg met bewoners 

over een herinrichtingsplan. Deze ideeën zouden 

daarbij betrokken kunnen worden. 



 

 

Andere plannen 
 

Zo’n 20 ideeën, waarvan een aantal met dezelfde strekking, zijn of worden geheel of gedeeltelijk 

voorzien of opgenomen in andere plannen voor Kijkduin en sommige zijn reeds in uitvoering. Het 

betreft de volgende ideeën: 

 

• Fietspad kop Kijkduinsestraat verleggen naar andere kant 

• Zebra op Deltaplein t.h.v. Daily Taste 

• Verhuurders van verkeerd gestalde huurscooters beboeten 

• Nieuwe aanplant voor gerooide bomen en dichten open gaten langs de Machiel Vrijenhoeklaan 

tussen Duinlaan en Kijkduinsestraat en langs Kijkduinsestraat ter hoogte van Buitenklingen 

• Groenstroken langs de Kijkduinsestraat aanpakken 

• Betere stallingen voor fietsen, scooters en motoren 

• Flitspalen op de Machiel Vrijenhoeklaan 

• Regelmatige snelheids- en geluidscontroles van motorvoertuigen 

• Herinrichting van de middenberm Kijkdunsestraat 

• Veiliger en logischer verloop van fietspad vanaf Deltaplein richting Monster 

 

 

Aandachts- respectievelijk actiepunten 
 

Zoals eerder gemeld, is een groot aantal ideeën in het kader van deze prijsvraag afgekeurd. Een 

aantal is echter zeker de moeite waard om onder de aandacht te houden respectievelijk te brengen 

van het gemeentelijk stadsdeel Loosduinen. De belangrijkste zijn: 

 

• Voetpad naast fietspad door de duinen richting Monster; boven budget maar overleg loopt met 

de Provincie 

• Belijning uitbreiden (gele strepen, witte kruisen) en meer 30 km-borden; past niet bij 

Wijkbudget, maar er wordt een belijnings- en bebordingsplan gemaakt 

• Plaatsen van spiegels op onoverzichtelijke kruispunten; gemeente plaatst geen spiegels in 

verband met verzekeringsrisico, maar bezien wordt op welke andere manier de veiligheid kan 

worden vergroot 

• Andere lichtmasten in Kijkduin ten zuiden van Kijkduinsestraat; vervanging in principe mogelijk 

als er vroeger andere masten hebben gestaan; is inmiddels gebleken; vraagt een forse 

investering 

• Striktere handhaving op verkeerd parkeren 

• Beter onderhoud van openbaar groen en verharding, frequentere onkruidbestrijding en 

opruimen zwerfafval 

• Maak een overstort om regenwater vanaf Deltaplein richting Westkapellelaan/Oostvoornelaan 

op te vangen om overlopen van straatkolken tegen te gaan 

 

Open gaten in groen worden gedicht Fietspad wordt verlegd naar zeezijde 



 

 

 

Hoe te stemmen? 

 

U kunt tot uiterlijk 25 november a.s. stemmen op de 18 ideeën, die zijn opgenomen in deze extra 

editie van onze SBK-krant onder “Goedgekeurde ideeën” (pagina 2 en verder). Online vindt u deze 18 

ideeën terug op de website: www.kijkduin.hoplr.com.    

 

U kunt op drie manieren uw stem uitbrengen:  

 

1.  Online via de website  

  https://kijkduin.hoplr.com/survey/wijkbudget-kijkduin.    

 - Log in met uw persoonlijke stemcode, die u in de onlangs  

   of binnenkort te ontvangen brief van de stadsdeel-  

   directeur vindt.  

 - Kies uit de goedgekeurde ideeën de 5 ideeën die uw  

   voorkeur hebben en zet die in de volgorde 1 t/m 5 door  

   het idee met uw grootste voorkeur als eerste aan te klikken,  

   dan uw tweede voorkeur aanklikken enzovoort tot  

   en met het vijfde idee van uw keuze. 

 

 

2. Stuur een mail naar info@sbk-kijkduin.nl. Zet in de mail  

  uw naam, adres en persoonlijke stemcode en plaats de 5  

  ideeën die u het beste vindt, in volgorde van voorkeur (het 

  beste idee op 1, het volgende op 2 enzovoort). 

 

 

3.   Mocht u niet online of per mail kunnen stemmen, bel of  

  app dan naar het telefoonnummer 06 22129208 van  

  Lisette Hendriks van het stadsdeel om telefonisch uw stem 

  door te geven. Hierbij wordt gevraagd naar uw naam,  

  adres en persoonlijke stemcode en de volgorde van de  

  door u gekozen 5 ideeën.  

 

 

 

In december komt onze laatste krant uit, waarin de uitslag van deze prijsvraag is opgenomen. 

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 
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