Afgelopen woensdag, 16 december, hebben leden van de werkgroep
Mozartplantsoen een "buitenoverleg "gehad met vertegenwoordigers van de
Gemeente, o.a. Francien de Hoop en Dave Smit. Georganiseerd door
Gerdien Wessels onze tijdelijke contactpersoon. Onderstaande zaken zijn aan
de orde geweest.



















Alle stukken die nodig zijn om tot een definitief plan te komen zijn naar
B&W gezonden en goedgekeurd. Nu gaat het naar de Commissie
Ruimte voor de echte Go. Dat is op de kop af 3 jaar en 1 dag nadat de
motie in de Haagsche Raad werd aangenomen om een
plantsoen/parkje te realiseren samen met de Werkgroep
Mozartplantsoen.
Het plantsoen, we gaan het weer plantsoen noemen en hebben
aangegeven om het Mozartplantsoen te noemen (mooi om de naam
van de Werkgroep over te nemen als dank voor al onze inzet).
Het plantsoen is voorlopig afgesloten middels een tijdelijk hek, om e.e.a.
rustig te laten groeien de komende 2 á 3 maanden. Het hek wordt op
enig moment weer weggehaald en alleen aan de zijde van het
complex Operette wordt een lage afscheiding (hek) geplaatst.
De fietsnietjes die nu aan de kant van de garage van de Componist
staan worden verplaatst naar de Mozartlaan
De kabelbaan wordt definitief geplaatst
Er komt 1 picknickbank vlakbij de moestuin en 2 losse bankjes.
Er komt een insectenhotel (verzoek Ernst Leupen) nabij de Moestuin
De Gemeente heeft nog budget voor de eerste beplanting voor de
Moestuin
Ten behoeve van het opruimen van het benodigde gereedschap
wordt gekeken naar een plekje in het Wings gebouw.
Het Wings gebouw wordt definitief niet verkocht. De directeur
Stadsdeel Loosduinen pakt dit op en gaat kijken naar partijen om het
pand te gaan vullen. Wat (ons nog )niet bekend is of het gebouw
wordt gerenoveerd, gedeeltelijk of geheel. We wachten dat rustig af.
De helling wordt niet voorzien van gras maar van kleine klinkers
(uitvoering 1e kwartaal 2021)
Brug is aangekocht en vergunning is aangevraagd. plaatsing 1e
kwartaal 2021 ( een kleine versie van de huidige brug naar het Robert
Stolzplantsoen) over de sloot van de Mozartlaan.
Medio Januari worden er afspraken gemaakt aangaande de
ontwikkeling van de Moestuin. Er zijn inmiddels 17 reacties binnen van
meehelpen alsmede meedenken. Verder gaan we kijken hoe we
gelden kunnen verkrijgen voor het benodigde gereedschap. De
Gemeente heeft toegezegd om te helpen bij de opstart middels
adviseurs die meer te maken hebben gehad met een moestuin in de
stad.
Het plantsoen wordt niet afgesloten, wat wel een verzoek was van ons.
Gemeente geeft aan Openbaar terrein. Verder hebben we op
initiatief van Jan v.d. Laan geprobeerd om borden te laten plaatsen



met b.v. “open van zonsopgang tot zonsondergang”. Het Stadsdeel
Loosduinen heeft wel aangegeven dat als e.e.a. toch tot overlast zou
leiden zij toch zullen overgaan tot een aangepaste openstelling.
Het plantsoen is niet toegankelijk voor honden.

Zoals eerder aangegeven zijn wij, leden van de werkgroep, niet van plan om
gebruik te maken van ons spreekrecht in de Commissie Ruimte. We zijn geen
voorstander van een kabelbaan, maar de Gemeente wil dat wel en hij wordt
kleiner dan wij dachten. Als we kijken naar wat we hebben binnengehaald
dan kan je spreken van een bijna 100% score. We denken dat we als
bewoners een kunststukje hebben geklaard door de bouw van 60 tot 90
appartementen tegen te houden, daarvoor nog heel veel dank verschuldigd
aan Ernst Leupen en Pat Houkes en de andere leden van de Werkgroep en
uiteraard ook aan U als bewoners die ons door dik en dun hebben gesteund.
De werkgroep Mozartplantsoen.
20 december 2020.

