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1. Inleiding 
 

De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over de stad en vertegenwoordigt alle inwoners van 

Den Haag. Dit werk kunnen de raadsleden niet zonder inbreng uit de stad. Met Raad in de Stad gaat 

de gemeenteraad de komende jaren langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met 

bewoners om te horen wat er leeft in de wijken.  

 

Voor u ligt het verslag van de derde editie van Raad in de Stad van maandag 21 november 2022 in 

Loosduinen. Dit verslag is een feitelijke weergave van de avond. De ingebrachte onderwerpen en 

ideeën die genoteerd zijn op de tafeldoeken en de ideeënkaarten vindt u in de bijlagen terug. Ook zijn 

video-opnames gemaakt. Deze vindt u in het raadsinformatiesysteem.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/1036268#ai_7109891
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2.  Programma Raad in de Stad Loosduinen 
 

19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie, thee en lekkers 

19.30 - 19.50 uur:  Welkom door Robert Barker (voorzitter) en introductie gemeenteraad(sleden) 

19.50 - 19.55 uur: Woord van Commissie Loosduinen - Pjer Wijsman 

19.55 - 20.00 uur: Presentatie Stadsdeel Loosduinen – (interim) stadsdeeldirecteur Annette De 

   Graaf 

20.00 - 21.15 uur: Praat met uw raad: tafelgesprekken bewoners & raadsleden 

21.15 - 21.45 uur: Presentatie ideeën voor Loosduinen & reactie raadsleden 

21.45 - 21.50 uur: Slotwoord voorzitter 

21.50 - 22.30 uur: Borrel 
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3.  Sfeerimpressie 

 

Loosduinen in gesprek met de raad: zorg voor betere verkeersveiligheid, meer aandacht voor 

jongeren en beperk de overlast door GGZ-instellingen. 

 

Ruim 120 bewoners van Loosduinen spraken maandagavond 21 november met gemeenteraadsleden 

en fractievertegenwoordigers tijdens de bijeenkomst Raad in de Stad in het pand van Popradar. 

Deelnemers kwamen met verschillende ideeën om Loosduinen nog mooier te maken, die vervolgens 

werden gepresenteerd aan alle aanwezigen. Bewoners gaven onder andere aan dat zij meer 

aandacht willen voor verkeersveiligheid, overlast door GGZ-instellingen en zich zorgen maken over de 

toenemende bevolking van Loosduinen. Ze willen ook graag dat er meer wordt georganiseerd voor 

jongeren en dat de gemeente duidelijk communiceert en afspraken nakomt.  

 

De volgende ideeën en signalen werden gepresenteerd:  

 

• Meer ontmoeting en verbinding tussen bewoners. 

• Toegankelijk maken van Popradar voor mindervaliden 

• Een gemeente die duidelijk en vlot communiceert en terugkoppelt. 

• Verkorten van de wachttijden voor de WMO. 

• De verkeersveiligheid verbeteren. 

• Meer voorzieningen en ontmoetingsplekken voor jeugd & jongeren, ook in de avond. 

• Veiligheid op orde (politie, boa's, handhavers en welzijnsorganisaties). 

• Onderhoud van het groen en beter begaanbaar maken van stoepen. 

• Zorgen over grote toename aantal bewoners en achterblijvende infrastructuur. 

• Zorgen over uitbreiding en overlast van GGZ-instellingen en GGZ-huisvesting en 

asielzoekers. 

• Zorgen over de bereikbaarheid. 

• Aantrekkelijk winkelcentrum. 

• Zorgen over bomenkap van 500 bomen in Madestein. 

• Verbeteren van het woongenot en leefbaarheid in de wijken (minder overlast van GGZ-

bewoners en asielzoekers, meer en betere renovatie door woningcorporaties). 

 

De aanwezige raadsleden reageerden positief op de ideeën en vonden dat de deelnemers een 

duidelijk signaal afgaven. Raadslid Robert Barker was voorzitter van de avond. ‘Het is goed om te zien 

dat zoveel bewoners met ons als raad in gesprek willen. We hebben goed geluisterd naar wat er 

speelt in het stadsdeel en binnenkort gaan we hier verder over praten in de gemeenteraad. Raad in de 

Stad is een mooie manier om te horen wat er leeft onder onze bewoners, ondernemers en 

organisaties.’ 
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Aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers 

1 Coen Bom Raadslid Hart voor Den Haag/ Groep de Mos 

2 Ralf Sluijs Raadslid Hart voor Den Haag/ Groep de Mos 

3 Carlos Martinez van Andel Raadslid Hart voor Den Haag/ Groep de Mos 

4 Peter Mekers Raadslid D66 

5 Marieke van Doorn Raadslid D66 

6 Caroline Verduin Raadslid D66 

7 Marije Mostert Raadslid D66 

8 Dennis Groenewold Raadslid D66 

9 Andrew van Esch Raadslid D66 

10 Joren Noorlander Raadslid D66 

11 Chris van der Helm Raadslid VVD 

12 Alexander Roep Raadslid VVD 

13 Vincent Thepass Raadslid GroenLinks 

14 Hera Butt Raadslid GroenLinks 

15 Robert Barker Raadslid Partij voor de Dieren 

16 Jan Willem van den Bos Fractievertegenwoordiger Partij voor de Dieren 

17 Charlotte Cammelbeeck Fractievertegenwoordiger PvdA 

18 Ab Waasdorp Fractievertegenwoordiger PvdA 

19 Kavish Partiman Raadslid CDA 

20 Hinke de Groot Raadslid CDA 

21 Ismet Bingöl Raadslid CDA 

22 Nur Icar Raadslid DENK 

23 Fatima Faid Raadslid Haagse Stadspartij 

24 Gezal Karabekir Fractievertegenwoordiger Haagse Stadspartij 

25 Kim Vrolijk Fractievertegenwoordiger Haagse Stadspartij 

26 Lesley Arp Raadslid SP 

27 Janet Ramesar Fractievertegenwoordiger SP 

28 Sebastian Kruis Raadslid PVV 

29 Chris Faddegon Fractievertegenwoordiger PVV 

30 Judith Klokkenburg Reedeker Raadslid ChristenUnie/SGP 

31 Simon Fritschij Fractievertegenwoordiger ChristenUnie/SGP 

 

(Fractievertegenwoordigers (ook wel burgerraadsleden genoemd) zijn niet gekozen als raadslid maar 

vertegenwoordigen hun partij in commissievergaderingen). 
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4.  Gesprek raadsleden en deelnemers 

 

Het gesprek tussen deelnemers en raadsleden werd begeleid door Centrum 16.22. Ter ondersteuning 

werd gebruik gemaakt van een tafeldoek met vier brainstormringen.  

 

Praat met uw raad 

In een uur werkten de deelnemers gezamenlijk aan de vraag ‘Hoe maken we Loosduinen nog 

leuker?’. Deelnemers konden zelf ideeën en plannen aandragen. Met elke ronde werden de 

deelnemers uitgedaagd om hun plannen aan te scherpen en uiteindelijk de beste ideeën voor het 

stadsdeel uit te werken. Zo kwam men tot één uitgewerkt idee per tafel.  

 

Aan elke statafel stonden ongeveer 10-12 deelnemers en twee raadsleden met een tafelbegeleider. 

Deze begeleidde de deelnemers elke ronde en daagde hen uit om de stelling vanuit verschillende 

kanten te benaderen. Na de brainstorm hield elke groep een pitch waarin het uitgewerkte idee werd 

gepresenteerd aan de andere groepen. In de bijlage treft u de uitgewerkte tafeldoeken. 
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5.  Contactgegevens gemeenteraad 

 

Partij E-mail Telefoon 
Hart voor Den Haag/ Groep de Mos hartvoordenhaag@denhaag.nl 06-23462139 
D66 d66@denhaag.nl 070-3533728 
VVD vvd@denhaag.nl 070-3533726 
GroenLinks groenlinks@denhaag.nl 070-3533729 
Partij voor de Dieren pvdd@denhaag.nl 070-3533714 
PvdA pvda@denhaag.nl 070-3533724 
CDA cda@denhaag.nl 070-3533727 

DENK denk@denhaag.nl 070-7525900 

Haagse Stadspartij hsp@denhaag.nl 070-3532230 
SP sp@denhaag.nl 070-3533734 
PVV pvv@denhaag.nl 070-3533848 
ChristenUnie/SGP christenunie-sgp@denhaag.nl 06-13428159 
Forum voor Democratie forumvoordemocratie@denhaag.nl  

 

Gemeenteraad Den Haag 

T: (070) 353 31 31 

E: raadindestad@denhaag.nl 

 

   https://www.facebook.com/gemeenteraadDH/ 

   @Gemeenteraad070 

   @GemeenteraadDH  

    www.denhaag.nl/gemeenteraad  

 

 

 

  

mailto:hartvoordenhaag@denhaag.nl
mailto:d66@denhaag.nl
mailto:vvd@denhaag.nl
mailto:groenlinks@denhaag.nl
mailto:pvdd@denhaag.nl
mailto:pvda@denhaag.nl
mailto:cda@denhaag.nl
mailto:denk@denhaag.nl
mailto:hsp@denhaag.nl
mailto:sp@denhaag.nl
mailto:pvv@denhaag.nl
mailto:christenunie-sgp@denhaag.nl
mailto:forumvoordemocratie@denhaag.nl
https://www.facebook.com/gemeenteraadDH/
https://www.instagram.com/Gemeenteraad070/
https://twitter.com/gemeenteraaddh
http://www.denhaag.nl/gemeenteraad
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6.  Samenvatting opbrengsten 
 

Tijdens de bijeenkomst zijn de bewoners en raadsleden verdeeld over twaalf gesprekstafels. Er is veel 

opgehaald deze avond over allerlei onderwerpen. Een samenvatting van de opbrengsten is hieronder 

op thema gecategoriseerd. In de bijlage vindt u de volledige uitwerking per tafel. 

 

Verkeer 

Verreweg de meeste suggesties zijn gedaan op het thema ‘Verkeer'. Dit brede thema kan worden 

onderverdeeld in vijf subcategorieën: 1. verkeersveiligheid, 2. parkeren, 3. openbaar vervoer, 4. 

wegbeheer en 5. overig. 

 

1. Verkeersveiligheid 

Door de toename van het aantal woningen en nieuwe bewoners is er een vervoersprobleem 

ontstaan. Er is te veel autoverkeer, vinden de bewoners en de bestaande ontsluitingswegen (o.a. 

van/ naar Vroondaal en Kijkduin) kunnen dit niet goed aan. Dit zorgt voor stagnatie en problemen. 

Daarnaast wordt er vaak te hard gereden. Er is daarom veel vraag naar snelheidsbeperkende 

maatregelen. Genoemd worden: drempels, flitsers, haaientanden, zebra’s, verkeersborden, 

invoering van snelheidslimieten op wegen, snelheidscontroles en wegversmallingen.  

 

Genoemde locaties zijn: 

• De Lozerlaan is overbelast en er wordt veel ‘geracet’. Hierdoor is er ook veel 

geluidsoverlast. Het verzoek is om de ontsluiting van Loosduinen naar de Lozerlaan 

anders in te richten om de doorstroming te verbeteren. Andere suggesties zijn het splitsen 

van het doorgaand - en bestemmingsverkeer en een ‘ondertunneling’ van de Lozerlaan. 

• De Madesteinweg wordt door bewoners als erg gevaarlijk ervaren door de drukte en 

onoverzichtelijkheid bij oversteekplaatsen (o.a. Madesteinweg – Vroonhoevelaan). Ze 

vragen o.a. om de auto oversteek Madestein - Ockenburgh beter te reguleren. 

• Oude Haagweg, Houtwijklaan en Escamplaan worden aangegeven als wegen waar te 

hard gereden wordt. Bewoners willen hier graag een flitspaal. 

• De Duinvallei is nu maar één weg. Daar zijn veel files in de zomer. Voor het strand moet 

je dan 2 kilometer omrijden. Verzoek of er gekeken kan worden om een tweede weg aan 

te leggen voor de ontsluiting. 

 

2. Parkeren 

De meningen over het wel of niet invoeren van betaald parkeren zijn verdeeld. Het merendeel van 

de bewoners op deze avond vraagt om het betaald parkeren te opnieuw te overwegen. Er wordt 

aangegeven dat er overdag geen parkeerproblemen zijn. De andere groep wil graag de 

parkeerdruk verlagen en/ of zijn voor het betaald parkeren. Er wordt een suggestie gedaan om 

bedrijfswagens te weren in Houtwijk om zo de parkeerdruk te verlagen. 

 

3. Openbaar Vervoer 

Op de bijeenkomst waren redelijk wat bewoners uit Vroondaal. Zij willen graag dat het openbaar 

vervoer wordt doorgetrokken naar Vroondaal en het Westland (bijvoorbeeld tram 3). Ook 

bewoners vanuit andere delen van het stadsdeel vragen om meer trams en bussen (bijvoorbeeld 

over de Lozerlaan). Loosduinen kent een flinke toename van het inwonersaantal en de 

bereikbaarheid van het OV heeft hierin onvoldoende de aandacht gekregen. Ook de verbinding 

tussen het eigen vervoer en OV kan beter. Denk aan parkeren bij het OV, het stallen van fietsen 

of deelmobiliteit. 

 

4. Wegbeheer  

Een veelgehoord verzoek is om de stoepen (wortelopdruk) op orde te brengen zodat deze weer 

voor ouderen en kinderwagen toegankelijk zijn, met name bij zorgvoorzieningen, zoals Centrum 
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de Wiekslag. Ook vragen bewoners om het uitvoeren van de Opknapplannen voor Nieuw 

Waldeck. Tot slot is er behoefte aan meer bankjes voor senioren en jongeren en een betere 

verlichting in de parken en op de oprijlaan naar Ockenburgh. 

 

5. Overig 

De categorie ‘overig’ omvat enkele opmerkingen van bewoners die niet binnen de bovenstaande 

categorieën passen. 

• De meningen over het MRDH-beleid zijn verdeeld. Sommige stellen het ter discussie en 

andere vinden de lobby naar MRDH nodig.  

• Meer ruimte voor fietsers en rechtstreekse fietspaden naar het strand. 

• Inspraak van de wijk over de parkeerplaatsen voor deelscooters. 

• Pollers eruit. 

• Pakkettendepot i.p.v. de grote hoeveelheid bestelbusjes door de wijk. 

 

Groen 

Op de tweede plaats van meest genoemde thema’s staat ‘groen’. En dan vooral het op orde brengen 

van het bestaande openbare groen. Denk aan de perken, het verwijderen van onkruid, het onderhoud 

van bloembakken en het onderhoud van Madestein. Dit laat nu te wensen over vinden de bewoners. 

Daarnaast willen de mensen het groen en dan vooral de bomen behouden. Zij spreken zich unaniem 

uit tegen de bomenkap op Madestein. De hondenbezitters willen graag meer (veilige) losloopgebieden 

voor honden. 

 

Tot slot meer groen op school en in de wijk. Meer groene schoolpleinen, voedseltuintjes of een kas op 

het schoolplein en bezoek aan amateurtuinen en Madestein om meer besef van duurzaamheid te 

krijgen. In de wijk zien zij graag meer boomspiegels en bloemen en planten voor insecten. Bewoners 

van het voormalig schoolgebouw aan de Cornelie van Zantenstraat willen een volkstuin aanleggen 

voor de buurt. Er is een roep om hen daar te laten blijven i.p.v. de nieuwbouw. 

 

Communicatie tussen de gemeente en bewoners 

De communicatie met bewoners kan veel beter, stellen de aanwezigen. Het gaat dan in het bijzonder 

om het nakomen van afspraken door de gemeente (bijv. als het gaat om verkeersveiligheid, de GGZ 

stop en het stoppen van de verdichting) en om het terugkoppelen van meldingen openbare ruimte. 

Daarnaast vinden zij de gemeente niet goed bereikbaar. Er zijn lange telefonische wachtrijen bij 

14070 en er wordt aangegeven dat het stadsdeelkantoor en de (stadsdeel)wethouder niet altijd even 

goed reageren op vragen van bewoners. Als voorbeelden worden genoemd de afhandeling van de 

ingediende motie Cornelie van Zantenstraat en een vraag van 22 april aan de wethouder van Cultuur. 

Ook willen de oudere bewoners graag het stadsdeelkantoor als loket voor burgerzaken weer terug. Er 

is vraag naar (meer) participatie door bewoners op lokaal niveau. Bijvoorbeeld op het gebied van 

groen, sport, parkeerplaatsen voor deelmobiliteit, ouderenzorg en door het wijkbudget. 

 

Jeugd en jongeren  

De hoofdboodschap op dit thema is: meer activiteiten en plekken voor jongeren, met name in de 

avond. De jongeren kunnen betrokken worden in het samenstellen van het aanbod. Voor de jeugd 

wordt gevraagd om meer goede (groene) speelplekken. 

 

Sociaal 

De bewoners vragen de gemeente om meer verbinding te organiseren. Verbinding tussen buren, 

verbinding tussen wijken, verbinding tussen ZKD en de wijk en de verbinding tussen diverse 

bewonersgroepen, zoals jong en oud, mensen met een GGZ-achtergrond en mensen uit verschillende 

culturen. Dit kan door het organiseren van activiteiten, zoals workshops, samen koken, bewegen of 

tuinieren, evenementen en samen de wijk verbeteren. Bijvoorbeeld door wijkpreventie, samen de wijk 

opknappen of plannen maken voor de wijk. 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/loosduinen/nieuw-waldeck-opknapplannen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/loosduinen/nieuw-waldeck-opknapplannen.htm
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Speciale aandacht wordt gevraagd voor ouderen in de vorm van ouderenzorg en ouderenwerk. De 

ouderen zijn een groot deel van de bevolking van Loosduinen. Er heerst ook veel (stille) armoede en 

eenzaamheid onder ouderen in het stadsdeel. 

 

Wonen 

Woningnood en overbevolking zijn de twee kernwoorden op dit thema. Bewoners maken zich zorgen 

over de verdichting van Loosduinen. Vooral vanwege de daarmee toenemende druk op de 

infrastructuur. Zij geven er de voorkeur aan dat als er gebouwd moet worden, dit dan op lege plekken 

te doen en niet met woontorens in de wijk of op het ZKD. Belangrijk is in ieder geval dat er meer 

betaalbare woningen komen voor jong én oud. Daarnaast is er een roep om de renovatie van sociale 

huurwoningen en meer kantoorruimten ook voor de kleine ondernemer. Enkele suggesties zijn om het 

‘voortvarend Vredestein gebouw’(?) aan te pakken en om Dekkershoek plat te gooien. 

 

Vroondaal 

Bij Raad in de Stad Loosduinen was ook een delegatie uit Vroondaal aanwezig. Zij gaven aan dat het 

hier (nog) aan voorzieningen ontbreekt. Een plek voor de jeugd en jongeren maar vooral op het 

gebied van verkeersveiligheid. Zij zouden graag de ingang van Vroondaal (Madesteinweg) veiliger 

willen, zebrapaden voor de speeltuinen, een veilige route van en naar de scholen willen en een 

verbinding met het openbaar vervoer. Verder worden genoemd: een klaar-over voor het Kind centrum 

Vroondaal, het tegengaan van motorraces en vinden bewoners dat er een wirwar aan verkeersborden 

is. 

 

GGZ 

Bij meerdere gesprekstafels is de overlast (o.a. in het winkelcentrum) door GGZ-bewoners 

aangekaart. Dringende verzoek is om deze bewoners beter te verspreiden over de wijk, beter te 

begeleiden en niet nog meer mensen met een GGZ-achtergrond in Loosduinen te huisvesten. 

 

Veiligheid 

Er is een duidelijk verzoek om regelmatige en meer handhaving, vooral ’s avonds en in het weekend 

vinden de aanwezigen. Het gaat dan om het aanpakken van overlast op het gebied van: 

 

• Hangjongeren; 

• Hondenpoep; 

• Geluidsoverlast van het verkeer, noisepatrol (Lozerlaan, Escamplaan, Oude Haagweg); 

• Loosduinse Hoofdplein (veel fietsers, scooters, racen en GGZ-bewoners); 

• Vuurwerk. 

 

Andere gebieden van overlast die eenmalig genoemd zijn: drugshandel, de 24uurs wasplaats en de 

industriewijk. Mogelijk kunnen ook de BPT (= buurtpreventieteams) en BIT (buurtinterventieteams) 

een rol spelen in de bestrijding van overlast.  

 

Winkelcentrum Loosduinse Hoofdplein 

Bewoners zien graag een impuls aan het winkelcentrum aan het Loosduinse Hoofdplein. Ze willen 

graag dat het winkelcentrum op de schop gaat en dat er iets nieuws voor terug komt. In het bijzonder 

meer ‘hippere’ horecagelegenheden en minder leegstand van winkels.  

 

Sport 

Bewoners pleiten voor het openblijven van sportvoorzieningen en behoud van de sportvelden en 

sportactiviteiten. Er wordt een suggestie gegeven voor meer openbare sportplekken en een nieuwe 

sporthal in Loosduinen. 
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Kunst en cultuur 

Meer kunst en cultuur in Loosduinen met een daadwerkelijk fysieke locatie voor cultuur en een 

expositieruimte. Tijdens de avond is er ook aandacht gevraagd voor een lift voor Popradar zodat het 

gebouw beter toegankelijk wordt voor mindervaliden. De aanwezigen geven aan dat het gebouw ook 

een wijkfunctie vervult en eigendom is van de gemeente. Tot slot is er suggestie gedaan voor meer 

muurschilderingen en graffiti op blinde en mindere muren. 
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7.  Bijlagen 
 

Op de volgende pagina’s vindt u onderstaande bijlagen: 

1. Uitgewerkte tafeldoeken 

2. Afbeelding tafeldoeken 
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Poster groep 1 
 

Ring 1: eerste ideeën 

• De openbare groenvoorziening op orde brengen. 

• Meer bomen planten. 

• Behoud van het groen en de natuur. 

• Opknappen Madestein (budget voor onderhoud). 

• Losloopgebied voor honden in Madestein. 

• Behouden van sportvelden. 

• Meer goede speelplekken. 

• Openbaar vervoer doortrekken naar Vroondaal. 

• Infrastructuur moet op orde zijn. 

• Inspraak van de wijk over de plekken waar deelscooters mogen parkeren. 

• Pakketten depot i.p.v. 100 busjes per dag door de wijk. 

• Handhaving schiet tekort. 

• Vroondaal en Madesteinweg verkeersveilig maken. 

• Motorraces door Vroondaal. 

• Wirwar van verkeersborden in Vroondaal. 

• Geen verdichting. 

• Stop hoogbouw in woonwijken. 

• Stop bewoners GGZ. 

• Aandacht voor veel alleenwonenden dementerenden. 

• ‘Buurt batterij’ voor wijken met veel zonnepanelen. 

• Straten met stoepen, zoals beloofd, in orde brengen. 

• Herinrichten Loosduinse Hoofdplein 

• Afspraken die de gemeente met bewoners maakt nakomen. 

• Expositieruimte en werkplek voor creatieve ambachten. 

• Plaats voor cultuur. 

 

Ring 2: plannen 

• Winkelcentrum Loosduinen op de schop! 

• Veel verwarde mensen in het winkelcentrum. 

• Slechte bestrating bij de Wiekslag. 

• Inspraak parkeerplaatsen voor deelscooters. 

• Tram 3 doortrekken over Monsterseweg richting Westland. 

• Snelheidsbeperkende maatregelen (drempels, haaientanden, zebra’s en verkeersborden). 

• Slechte bereikbaarheid op 14070 (‘21 wachtende voor u..’). 

• Afhandeling en antwoord van ingediende moties (Cornelie van Zantenstraat). 

• Vuurwerkoverlast. 

• Zwerfvuil op straat. 

• Pakketten depot. 

• Meer losloopgebieden voor honden op veilige plekken (en niet langs de Madesteinweg). 

• Beperkte BBQ plekken en picknicktafels in Madestein. 

• Verkeersveiligheid Vroondaal. 

 

Ring 3: samenwerken 

• Niet nog meer mensen met GGZ-achtergrond in de wijk. In plaats daarvan jonge gezinnen. 

• Het is moeilijk om goede afspraken met de gemeente te maken die de gemeente nakomt. 

• Verkeersveiligheid verbeteren (snelheidsbeperkende maatregelen en Vroondaal). 
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Ons idee: 

• Via de bewonersverenigingen goede afspraken maken met de gemeente die ook nagekomen 

worden als het gaat om: 

o Verkeersveiligheid; 

o GGZ stop; 

o Stop op de verdichting; 

o Handhaving op vuurwerk en ‘racen’.  

 

Poster groep 2 
 

Ring 1: eerste ideeën 

• Sociale huurwoningen renoveren. 

• Meer betaalbare woningen. 

• Armoedebestrijding (stille armoede is erg in Loosduinen). 

• De zichtbaarheid en het aantal sociaal werkers verdubbelen voor mensen met sociale 

problemen. 

• Meer aandacht voor buurthuizen. 

• Meer ruimte voor ouderen. 

• Mensen met GGZ-achtergrond beter verspreiden vanwege de overlast. 

• Meer begeleiding van verwarde mensen. 

• Geen woningen in ZKD. 

• Openblijven van sportvoorzieningen.  

• Meer openbare sportplekken. 

• Nieuwe sporthal in Loosduinen. 

• Meer besef over duurzaamheid. 

• Voedselbos creëren. 

• Voedseltuintjes op schoolpleinen. 

• Goed verzorgde bijen- en bloembakken. 

• Inwoners voormalig schoolgebouw Cornelie van Zantenstraat willen Volkstuin aanleggen voor 

de buurt. Laat hen daar blijven en geen nieuwbouw Meer hondenuitlaatparken. 

• Stoepen en perken bijhouden. 

• Pollers eruit. 

• Oversteekplaatsen verbeteren. 

• Rechtstreekse fietspaden naar het strand. 

• Overlast van hondenpoep. 

• Participatie gaat goed. 

• Meer muurschilderingen door Loosduinen op blinde en mindere muren. 

 

Ring 2: plannen 

• Overlast Parnassia verminderen. 

• Vuurwerkoverlast (voor ouderen/ dieren/ inwoners) verminderen bijv. door centraal vuurwerk 

per stadsdeel. 

• Jongeren leren ouderen gezond leven. 

• Hof van Holland realiseren. 

• Meer jeugd- en senioren bankjes. 

• Voetpaden verbeteren (m.n. van bij zorgvoorzieningen). 

• In samenwerking de Volkstuinen dag voor kinderen en ouders organiseren (ATV Madestein). 

• Onderhoudsplan upgraden (meer geld beschikbaar). 

• Meer groene schoolpleinen. 
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Ring 3: Samenwerken 

• Fijnmazig OV: meer trams en bussen (bijv. de Lozerlaan). 

• MRDH-beleid ter discussie stellen. 

• Lobby naar MRDH is nodig. 

• BPV en BIT teams, GGD inschakelen. 

• Handhaving en buurtpreventie op overlast van: 1. Vuurwerk, 2. Grofvuil, 3. Hondenpoep, 4. 

GGZ-problematiek. 

• De kas op het schoolplein. 

• Groen & voedseltuintjes. Combineren van schoolbezoeken en amateurtuinen, 

boomspiegeltuintjes. 

 

Ons idee: 

• Wijkverbetering en groenvoorziening. Jeugd en jongeren bekend maken met het groen in de 

buurt. Door de combinatie van educatie en scholenbezoek aan amateurtuinders én bloemen 

en planten in de boomcirkels. Hiermee worden jongeren bekend met het voedsel dat ze eten 

en leren kinderen meer over de natuur in de stad. Dat kan betaald worden via subsidiering 

van de amateurtuinders en AvNN en het groenbeheerbudget voor het verfraaien van de eigen 

buurt. 

 

Poster groep 3 

 

Ring 1: eerste ideeën 

• Energietransitie. Tips over wat je kunt doen. 

• Meer groen. 

• Vergroenen (te weinig budget voor groen). 

• Slechte bestrating. 

• Parkeren en bestrating is slecht. 

• Stoepen verbeteren voor o.a. rollators. 

• Madesteinweg is onveilig. Meer zebrapaden en verlichting. 

• Verkeersveiligheid in het donker. Betere/ meer verlichting. 

• Geen stadsdeelkantoor Loosduinen. 

• Groei bevolking. 

• Wellant College in de wijk. 

• Eenzaamheid. 

 

Ring 2: plannen 

• Kerntaak is groen. 

• Beheer openbare ruimte. 

• Duurzaamheid: begin bottom-up en kleinschalig. 

• Verkeersveiligheid: bestrating, verlichting, parkeren. 

• Vrijwilligers belonen. 

• Verbinding van jong & oud.  

• Kleiner wonen stimuleren door verhuisvergoeding. 

• BOR opnieuw in het leven roepen. 

• Geld komt niet op de juiste plek. 

• Bewonersorganisatie ambassadeurs. 

 

Ring 3: Samenwerken 

• Veiligheid. 
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• Duurzaamheid. 

• Jeugd. 

 

Ons idee: 

• Geld reserveren voor onderhoud. 

 

Poster groep 4 

Ring 1: eerste ideeën 

• Rondom het Loosduinse Hoofdplein meer voor jeugd en senioren. 

• Verbinding jong en oud, GGZ en niet GGZ door kunst. 

• Meer samenhang tussen de verschillende leeftijden. 

• Elkaar leren kennen. 

• Bevorderen van de multiculturele samenleving. (Met name ouderen hebben angst voor het 

onbekende).  

• Meer daktuintjes. 

• Verder vergroenen. 

• Wat gaat goed? Er wordt veel verduurzaamd. 

• Meer schoonmaken van de stoepen ed. 

• Betere bestrating. 

• Minder leegstand van winkels. 

• Meer hippe restaurantjes, koffietentjes en terrasjes. Er is weinig nieuws. 

• Betere samenwerking tussen de buurtdelen van Vroondaal. 

• Verkeersafwikkeling Vroondaal. 

• Verbinding van Vroondaal met het strand. 

• OV-verbinding Vroondaal Cultuurcentrum uitbreiden t.b.v. jongeren. 

• Middelbare school dichterbij Vroondaal. 

• Jeugdhonk Loosduinen/ Vroondaal. 

• Verbinden van de wijken/ buurten in Vroondaal. 

• Meer toezicht Oud & Nieuw. 

• Veiligheid en bereikbaarheid.  

• Niet meer seniorenflats. Meer ruimte en woningen voor jongeren. 

• Vrij reizen voor 65-plussers. 

• Gratis parkeren. 

• Strand festival. 

• Jaarlijks festival voor iedereen.  

• Schoolvoetbal en schoolzwemmen. 

 

Ring 2: plannen 

• Zorg: als je iets meldt, dan hoor je niets terug. 

• Minder praten, meer doen. 

• Een plek met en voor jeugd/ pubers in Vroondaal 

• Vooral in samenspraak met de jeugd (evt. en ouders) een maatschappelijke/ culturele/ 

sportieve instelling niet alleen voor hen maar ook dat ze iets brengen voor de wijk. 

• Meer activiteiten voor verbinding, met name tussen verschillende identiteiten. 

• Begrip kweken door activiteiten. 

• Veiligheid bij vuurwerk. 

• Meer vergroenen. 

• Vrij reizen voor ouderen. 

• Cultuurkalender. 
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Ring 3: samenwerken 

• Jeugdhonk in Vroondaal met wijk overstijgende activiteiten in samenspraak met de jeugd 

(sleutelfiguren). 

• Verbinding tussen Vroondaal en andere wijkberaden. 

 

Ons idee:  

• Niets ingevuld. 

 

Poster groep 5 
 

Ring 1: eerste ideeën 
• Verkeersveiligheid. 

• Verkeersveiligheid: meer zebrapaden en snelheidsregulering. 

• De Duinvallei is maar 1 weg. Daar zijn veel files in de zomer. Voor het strand moet je dan 2 

kilometer omrijden. 

• Parkeerproblemen Tuinenbuurt aanpakken. 

• Meer veiligheid door meer Boa’s in te zetten om de overlast van jongeren terug te dringen 

(lachgas ed.). 

• Geluidsoverlast. 

• Openbare verlichting (LED, de accu opslag tellen?). 

• Groenvoorziening. 

• Bedrijventerrein. 

• Meer activiteiten voor kinderen en jongeren. 

• Grote participatie door jongeren. 

• Betere verspreiding GGZ-patiënten. 

• Laagdrempelige activiteiten m.b.t. armoede. 

• Ruimere openingstijden wijkcentra. 

• Jeugdactiviteiten i.s.m. sportclubs 

• Wat doen aan de vuurwerkoverlast door de jaren heen. 

• Geluidsoverlast muziekzaal Tropical. 

• Samenhang wijken Oud & Nieuw. 

 

 Ring 2: plannen 

• Meer plek voor kinderen en jongeren. Een plek waar ze ’s avonds terecht kunnen en waar ze 

informatie kunnen krijgen over allerlei problematieken die jongeren bezighouden. 

• Verkeersveiligheid verbeteren; verkeersdrempels, camera’s, weg versmallen, vluchtheuvels. 

• Muziekcentrum weg. 

• Beter en vaker onderhoud van groen. 

• Tegels uit de tuinen en een betere waterverdeling. 

• Bedrijventerrein sluiten. Er zijn te veel problemen (drugs, illegaal slapen, bedrijven werken ook 

vaak ’s nachts door). 

• Betere handhaving bij vuurwerkoverlast. 

• Alle huizen met zonnepanelen een accu aanbieden en later een wijkaccu plaatsen. 

 

 

Ring 3: samenwerken 

• Verkeersveiligheid staat op 1. 

• (Wijk)accu voor huizen met zonnepanelen. 
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• Binnen de politieke partijen één persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de vanavond opgehaalde punten. 

• Integrale veiligheid (Jongeren, ouderen, GGZ, parkeren) 

 

Ons idee: 

• Integrale veiligheid (jongeren, ouderen, GGZ). 

• Verkeersveiligheid 

 

Poster groep 6 
 

Ring 1: eerste ideeën 
• Actieve handhaving op schoon. 

• Overlast hondenpoep. 

• Grofvuil wordt verkeerd aangeboden. Moet wel opgeruimd worden. 

• Verkeersveiligheid verbeteren. 

• Het bereikbaar houden van Loosduinen voor de auto. 

• Groter gedeelte van Loosduinen autovrij. 

• Meer trottoir, minder fietspad. 

• Openbaar vervoer naar Vroondaal. 

• Ov-voorzieningen. 

• Alles erfpacht. Grond in handen van de gemeente. 

• Geen melkkoe. Grond canon bepaling in woonwijken Houtwijk. 

• Woningbouwverenigingen aanspreken en aansporen tot woningverbetering en onderhoud. 

• Overlast in corporatiewoningen. Nieuwbouw realiseren. 

• Spreiding GGZ-bewoners. 

• Meer sportactiviteiten na schooltijd. 

• Meer groen. 

 

Ring 2 en 3: plannen en samenwerken 

• Verpaupering en leefbaarheid. Er zijn veel problemen in de huurwoningen van Vestia en 

Staedion: hoge lasten voor gas en licht, slechte renovatie en geen doorstroming voor 

nieuwbouwwoningen. Hierdoor woon je gedwongen tussen de GGZ-patiënten en 

asielzoekers. De gemeente heeft hier een controlerende taak en moet inventariseren wat de 

problemen zijn. Welke klachten de woningbouw ontvangt. Woningcorporaties zouden een 

verplichte rapportage voor de gemeente op moeten stellen.  

• Verplicht deelnemen van corporaties aan preventieteam. 

• Hondenpoep: proactieve inzet en handhaving. 

• Buiten beter app: vlotter na een melding opruimen. 

• Beter onderhoud van het groen. 

• Sportactiviteiten voor de jeugd in vakantieperiodes en na school. 

• Verkeersveiligheid: samen met bewoners bespreken en oplossen. 

• Bereikbaarheid: politiek in gesprek met bewoners over het bereikbaar houden met de auto 

(participatie). 

 

Ons idee: 

Woongenot en leefbaarheid in de wijk. 

 

Poster groep 7 
 

Ring 1: eerste ideeën 

• Wat kan beter - Toegankelijkheid Popradar (lift).  
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• Wat kan beter – Jongerenactiviteiten en betrokkenheid.  

• Wat kan beter – Meer verlichting voor ouderen in de avond. 

• Sport – Meer activiteiten voor jongeren. 

• Duurzaamheid – In park Madestein niet onnodig bomen kappen. 

• Wonen – Woningnood en overbevolking. 

• Aandacht voor bouwplannen. 

• Over bewoning in de Hoy buurt. 

• Veiligheid – Openbare ruimte en ontsluitingswegen. 

• Waarom betaald parkeren in Loosduinen? Er is overdag geen parkeerprobleem. 

• Aandacht voor ouderenzorg, 28% ouderen. 

• Te weinig activiteiten voor jongeren in de avond. 

• Vroondaal/ Madestein gevaarlijk door drukte en onoverzichtelijkheid bij oversteekplaatsen. 

 

Ring 2: plannen 

• Huizen vernieuwen, verbouwen of mooier maken. 

• Park krijgt speeltuinplein. 

• Meer activiteiten voor jongeren in de avond. 

• Buurthuizen voor jongeren 's avonds open. 

• Lift in Popradar. 

• Meer samenhang bouwplannen in centrum Loosduinen. 

• Heroverweeg betaald parkeren in Loosduinen. 

• Heroverweeg herstructurering Park Madestein. 

• Onderzoek onveilige verkeerssituaties (Madesteinweg). 

 

Ring 3: samenwerken 

• Goede samenwerking met buren, lekker barbecueën. 

• Samenwerken bij: commissie Loosduinen, wijkberaden. Concrete knelpunten aanpakken 

Veiligheid op straat en trottoirs, meer verlichting en meer groen  

 

Ons idee: 

• Niet ingevuld. 

 

Poster groep 8 
 

Ring 1: eerste ideeën 

• Projectontwikkeling met infrastructuur. 

• Geen zebrapad op Madesteinweg. Betrek stakeholders bij het gevaar.  

• Versterken van infrastructuur zodat ouderen en mindervaliden ook kunnen deelnemen aan 

activiteiten. 

• Flitspaal op Escamplaan. 

• Snelheidslimiet.  

• Voor ouderen toegankelijke paden (wortelopdruk, woonerf en verlichting). 

• Parkeerdruk verlagen. 

• Betaald parkeren. 

• Structureel schoonmaak. 

• Onderhoud van groen verbeteren. 

• Goed omgaan met de natuur. 

• Drugsprobleem (handel) aanpakken. 

• Communicatie tussen gemeente en bewoners over beslissingen.  

• Veel kinderen en hondenpoep. 
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• Overlast bij 24uurs wasplaats. 

• Overlast industriewijk. 

• Feestzaal in woonwijk. 

• Lift voor Popradar. 

 

Ring 2: plannen 

• Publieke maandelijkse evaluatie en voortgangsgesprekken tussen wijk en gemeente  

SDK Loosduinen moet gewoon vragen van bewoners behandelen. 

• Vragen van bewoners aan het Stadsdeelkantoor beantwoorden. 

• Stadsdeelwethouder reageert niet op vragen. 

• Gemaakte afspraken nakomen. 

• Meer communicatie tussen gemeente en bewoners. 

• Regelmatig besproken beloftes worden niet nagekomen. 

• Door vragen niet te beantwoorden zijn hierdoor veel kosten veroorzaakt. 

• Begroting wegbeheer beter over het jaar verdelen. 

• Antwoord op vraag (22 april) aan wethouder Cultuur(?). 

• Snelheid beperken. 

• Nieuw Waldeck/ Houtwijk parkeerdruk verlagen, geen bedrijfswagens meer. 

• Wijken regelmatig vegen/ blazen. 

• Wijken onkruid verwijderen. 

• Opknapbeurt. Br. NW (Nieuw Waldeck?) meenemen. 

• Poepvrij maken. 

• Meer handhavers. 

• Meer geld voor Popradar, lift is dringend nodig. Gebouw is eigendom van gemeente en heeft 

ook een wijkfunctie. 

• Aanpassen vergunning feestzaal. 

 

Ring 3: samenwerken 

• Jong en oud: samen koken en eten in heel Loosduinen.  

• Gemengd bouwen voor jong en oud. 

• Verzorgingstehuizen toegankelijk voor jongeren. 

• Meer investeren in onderhoud en mogelijkheden voor jong en oud. 

• Merendeel Loosduiners is oud, dus graag investeren. 

• Drempels plaatsen, er wordt te hard gereden. 

• Vijver rietvrij maken. 

• Maandevaluatie met één dashboard. 

• Betaald parkeren invoeren. 

• Veiligheid. 

• Regelmatig handhaven. 

• Drugsverkoop aanpakken. 

• Schoonmaak uitvoeren. 

• Onkruid regelmatig maaien. 

 

Poster groep 9 
 

Ring 1: eerste ideeën  

• NPHD (= Nationaal Park Hollandse Duinen) doen! 

• Meer verbinding tussen mensen in de wijk(en). 

• Verbinding is heel belangrijk, begrip voor elkaar, iedereen moet zich thuis voelen. 

• Bewegen door sport voor ouderen. 
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• Ouderenwerk meer oog voor hen! 

• Meer zicht op (hang)jongeren. 

• Ontmoetingsruimten voor jongeren in Houtwijk. 

• Zand in de duinen beter regelen i.v.m. fietsen. 

• Samenwerking vrijwilligers, organisaties en Parnassia. 

• Meer verbinding ZKD en de wijk. 

• Verkeersmaatregelen! 

• Meer snelheidscontrole! 

• Max 30 km in hele stadsdeel. 

• Parkeren ≠ geld. 

• Parkeren voor ouderen moet mogelijk blijven. 

• Bereikbaarheid met OV. 

• 6500 Mensen meer in de wijk. Hoe zit de mobiliteit daarin? 

• Tegels goed leggen! 

• Trottoirs beter onderhouden. 

• Verlichting in de parken. 

• Wonen + onderwijs. 

• Sociale woningbouw voor wijkbewoners. 

• Meer horeca op Loosduinse Hoofdplein. 

• Leegstand winkels tegengaan. 

• Gezelliger stadshart in Loosduinen. 

• Meer respons vanuit de gemeente op meldingen openbare ruimte. 

• Veilige natuur.  

• Behoud verhouding groen/bebouwing 

• Wijkbudget voor veiligheid 

• Schoonhouden van eigen straat: burgerplicht! 

 

Ring 2: plannen 

• Behoud natuur! 

• Ouderenwerk! 

• Basisscholen, onderwijs niet op peil. 

• Openbaar vervoer. 

• Veiligheid op straat: verkeersveiligheid en 30 km zones 

• Energietransitie. 

• Integrale aanpak mobiliteit bij veel meer bewoners. 

• OV + faciliteiten. 

 

Ring 3: samenwerken 

• Verkeersveiligheid + mobiliteit. 

• Voorzieningen voor de jeugd. 

• Communicatie moet beter. Eerst luisteren naar de bewoners. 

• Adaptief en duurzaam wijkbeheer. 

• Participatie.  

• Kwaliteitsslag. 

• Ouderenzorg moet beter. 

 

Ons idee 

• Integrale aanpak:  

o Mobiliteitsissues; 

o Verbetering woonkwaliteit; 



23 

 

o Natuur in de stadsrand (recreatie). 

• Bewoners (verdichting). 

 

Poster groep 10 
 

Ring 1: eerste ideeën  

• Jongerencentrum/activiteiten. 

• Buurtfeesten  

• Buurthuizen. 

• Sportactiviteiten behouden. 

• Sportcentrum. 

• Sport voor iedereen Zwembad Loosduinen. 

• Kunst/ verlevendiging. 

• Ontwikkelen Madestein gebied. 

• Verkeersveiligheid Madesteinweg. 

• Klaar-over schoolkind centrum Vroondaal. 

• Meer ruimte voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). 

• Geen bomen kappen Oberlaan! 

• Uitbreiding van groen. 

• Groen. 

• Behoud groen Madenstein gebied. 

• Klussencentrum. 

• Culturele broedplaats (nu 0 in Loosduinen). 

• Woningbouw op lege plekken. 

• Meer kantoorruimte voor ZZP’ers. 

• Huren met werkruimte. 

 

Ring 2: plannen 

• Meer kunst en cultuur in Loosduinen. 

• Kunst in de wijk (graffiti). 

• Broedplaats voor kunstenaars. 

• Behoud van groen! 

• Geen bomenkappen. 

• Combinatie groenspeelruimte kids. 

• 2 keer per jaar buurtparticipatie. 

• Nodig: gebouw, betrokken kunstenaars, ideeën, wijkbudget. 

• Snelheid. 

• Connexxion. 

• Harde afspraken gemeente/ ontwikkelaars. 

• Betaalbaar voor volgende generatie. 

• Combinatie woon/werken. 

• Ruimte (ver)huren. 

• Ontmoetingsplek. 

 

 

Ring 3: samenwerken 

• Beleid, geld, Gemeente Den Haag. 

• Ruimte waar het centrum kan worden gerealiseerd. 

• Dekkershoek plat en daar een mooi centrum maken met alle faciliteiten. 
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Ons idee: 

• Behoud van groen en minder beton, buurtparticipatie op gebied van groen, sport en 

ouderenzorg. Gemeente komt naar bestaande sportlocaties, om jongeren en ouderen te 

ondersteunen en begeleiden. 

 

Poster groep 11 
 

Ring 1: eerste ideeën 

• Kwetsbare bewoners. 

• Oud en Jong samen een tuin. 

• Vaker en meer actief diverse bewonersgroepen met elkaar verbinden. Jong en oud, GGZ, alle 

culturen door workshops, grotere evenementen, kleinere evenementen, wijkpreventie, samen 

de wijk opknappen, plannen maken. 

• Participatie bewoners. 

• Communicatie.  

• Veiligheid. 

• Handhaven. 

• Overlast. 

• Door meer nieuwe bewoners en woningen lijkt het vervoersprobleem over het hoofd te worden 

gezien. Te veel autoverkeer incl. verkeershufters. 

• Parkeren op de stoep buitentuinen herinrichting. 

• Natuur. 

• Speeltuinen en voorzieningen 12-18 jaar. 

• Netheid. 

• Veiligheid checken Vroondaal. Bestemmingsplan Communicatie. 

• Kunst (2x). 

• Geen oplossing tot nu toe. 

 

Ring 2: plannen 

• Kunst.  

• Veiligheid. 

• Communicatie. Tijdig informeren van de gemeente naar bewoners en weer terug. De website 

is verdwenen. Waar is de website? 

• Verkeershufters, ontbreken flitser. 

• Verkeer – hardrijders! (Veiligheid flitsers drempels!). 

• Herinrichting uitgesteld. 

 

Ring 3: samenwerken  

• Veiligheid. 

• Kunst. 

• Communicatie. 

 

Ons idee: 

• De communicatielijn moet korter en eerlijker naar de commissie Loosduinen, wijkberaden en 

individuele bewoners. Terugkoppeling over wachttijden, omstandigheden, 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Dit met betrekking tot verkeersveiligheid, wachttijden 

voor wet maatschappelijke ondersteuning voor de kwetsbare doelgroep in Loosduinen en 

terugkoppeling op individuele zaken. 
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Poster groep 12 
 

Ring 1: eerste ideeën  

• Verkeersveiligheid Vroondaal Noord/ ontsluiting. 

• Kijkduin ontwikkeld, maar verkeersaanbod? 

• Meer fietsparkeer opties bij OV (tram). 

• Lozerlaan racen, Lozerlaan overbelast. 

• Verkeersmobiliteit OV-infra onvoldoende aandacht. 

• Te veel autoverkeer. 

• Slecht ontwerp Madesteinweg. 

• Oprijlaan naar Ockenburgh meer licht. 

• Knipperlichten. 

• Autoverkeer oversteek Madestein - Ockenburgh beter reguleren. 

• OV-verbinding. 

• Doorgaande vrij liggend fietspad. 

• Ontsluiting van Loosduinen naar Lozerlaan steeds meer een probleem Verkeersveiligheid: 

o Te hoge snelheid van autoverkeer inde wijk; 

o 30 km zone; 

o 15 km zone; 

o Geen duidelijke indicatie van de toegestane snelheid. 

• Ontspanning/ natuur. 

• Wandelpaden onder water. 

• Paardenpaden worden beter onderhouden dan voetpaden/ wandelpaden. 

• Voortvarend Vredestein gebouw aanpakken. 

• Te veel woonplannen. 

• Madestein ontwikkelen. 

• Impuls winkelcentrum. 

• Mooier centrum. 

• Sloop/ nieuwbouw centrum. 

• Meer horeca (Grand café) = goed idee. 

• Hangjeugd/ hangplekken. 

• Handhaving Loosduinse Hoofdplein. 

• Handhaving Loosduinse Hoofdplein als sluitstuk. 

• Selectieve handhaving op honden. Overlast van visser wordt niet naar gekeken. 

• Verbinding zoeken tussen wijken. 

• Meer organisatie voor verbinding vanuit gemeente. 

• Verbeteren buurtparticipatie. 

• Regie op verbinden. 

 

Ring 2: plannen 

• Verkeersafwikkeling nieuwe wijken Vroondaal etc. 

• Racebaan Oude Haagweg, camera’s. 

• Veel fietsers, scooters en racen over het Loosduinse Hoofdplein. Handhaving! 

• Meer verbinding tussen eigen vervoer en OV. (Parkeren, fietsen, elektrisch vervoer). 

• Splits doorstromend verkeer en bestemmingsverkeer, “ondertunneling” Lozerlaan. 

• Drempels  

• Lozerlaan anders inrichten  

• Meer capaciteit evt. speciaal voor schone voertuigen 
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• Inrichten Flitsen 

• Tunnel geluid Lozerlaan. 

• Escamplaan, Houtwijklaan Oude Haagweg flitser. 

• Betere handhaving, vooral ’s avonds en in het weekend. 

• Handhaven op geluid: noisepatrol 

 

Ring 3: samenwerken 

• Niets ingevuld. 

 

Ons idee: 

• Hoe Loosduinen nog mooier leuker maken. 
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