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Algemene informatie
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• De ter inzagelegging liep van 20 juli 

tot 31 augustus 2020

• Alle omwonenden (996) zijn per brief 

hierover op de hoogte gebracht

• Er zijn 32 zienswijzen ingediend met 

verschillende onderwerpen

• De indieners hadden veel waardering 

voor het ontwerp, er zijn door tien 

personen complimenten gegeven!

• Hieronder een overzicht en de 

beantwoording
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Overzicht alle zienswijzen
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thema's Tegen Voor Op een andere plek

Compliment over ontwerp x xxxxxxxxx

Bomen en struiken, plaats en hoogte xxx xx xxxxxxxxxx

Picknick banken xxxxxxxxxx x

Kabelbaan xxxxxxxxxx x

Vragen over Wingsgebouw xxxxxxxx

Verboden voor honden xxxxx

Angst voor overlast drugs/hangjongeren xxxx

Toegankelijk voor gehandicapten/covid19 xxxx

Afsluitbaar park xxxx

Verboden voor (brom)fietsen xxx

Trap achter wingsgebouw moet weg xxx

Plaatsing afvalbakken xx

Natuurlijke afscheiding tussen Componist/Operette en park xxx x

Plaatsing verlichting in park xxx

Aanleg gehandicapten parkeren bij Wingsgebouw x xxx

Handhaving overlast en foutparkeren xxx

Vijver (met/bij brug) water opslag xx

Toegangspad langs Wingsgebouw xx

Keerlus bij Jeu de boules xx

Jeu de boules afsluiten xx

Toegangspad moet opschuiven ivm branddeur x

Grasveld te groot x

Grasveld te klein x

Terras bij Wingsgebouw x

Mancave met vuurtje en bier x

Verboden toegang tussen 22:00 en 07:00 uur (APV en art 461) x

Hek langs het water x

Blokhut met gereedschap naast moestuin x

Grotere moestuin, samenwerking Wellant College x x

Fitnesstuin x

Verbod op BBQ x

Bord met wel en niet toegestane zaken x

Onderhoud door gemeente x

Tegen park, doe eerst de stoepen en leg meer parkeerplaatsen aan x
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Input zienswijzen op ontwerp 1
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• Van de 32 ingekomen zienswijzen zijn er tien blij met het park en het 

ontwerp daarvan.

• De ligging en grootte van de bomen heeft tien reacties opgeleverd van 

mensen die de bomen niet voor hun woning willen. Twee reacties willen 

meer bomen en drie reacties willen geen bomen. De keuze van de 

beplanting roept ook vragen op. Navraag bij de groenbeheerders en de 

ontwerpers wees uit dat de keuze voor bomen en struiken is gebonden 

aan het Handboek Openbare Ruimte. De geplande bomen zijn op een 

uitzondering na jonge bomen die langzaam groeien. Naar verwachting 

zullen ze over twintig jaar hun volwassen hoogte bereiken en hoeven de 

bewoners zich op de korte termijn geen zorgen over bezonning en uitzicht 

te maken. De gemeente gaat het park beheren en zal in de toekomst waar 

nodig de bomen en struiken snoeien.
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Input zienswijzen op ontwerp 2
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• De picknickbanken leverden tien zienswijzen tegen en één voor op. We 

hebben op basis van de zienswijzen twee van de drie banken uit het 

ontwerp geschrapt en de ligging van de laatste naast de moestuin 

gesitueerd.

• De kabelbaan roept ook tien reacties op, met name de omwonenden van 

de twee flatgebouwen zijn er op tegen. Bij de beantwoording van de motie 

‘zorgen hoogbouwplannen Wings-terrein’ (RIS297773) is toegezegd een 

park voor de hele buurt aan te leggen en niet alleen voor de 

aangrenzende flats. We komen indieners tegemoet door de ligging van de 

kabelbaan te verplaatsen richting de bomen en struiken en de ligging 45 

graden te draaien.

• Er zijn acht vragen over het Wingsgebouw gesteld. Zie daarvoor  

beantwoording 5, 6 en 7.
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Definitief ontwerp 
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Definitief ontwerp ingezoomd
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Beantwoording zienswijzen 1
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• Het pad van het park moet opschuiven ivm branddeur Componist; het pad 

is geheel op het veld gelegen. De huidige brandgang van de Componist 

blijft zoals die is.

• De picknick banken; er komt slechts één picknickbank in plaats van drie 

en die is gesitueerd naast de moestuin. Zodat de tuiniers daar plaats 

kunnen nemen.

• Trap achter Wingsgebouw moet weg; de trap gaat weg en dit wordt een 

pad.

• Plaatsing afvalbakken; er worden bij de ingangen bakken geplaatst. 

• Jeu de boules afsluiten, hek langs het water; het hek langs het water gaat 

weg en wordt op termijn in 2021 hergebruikt voor het afsluiten van het Jeu 

de boules terrein.
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Beantwoording zienswijzen 2
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• Natuurlijke afscheiding tussen Componist/Operette en park; tussen de 

Operette en het park komt een hek en naast de Componist komt een 

natuurlijke afscheiding.

• Plaatsing verlichting in park; dit is niet mogelijk vanwege het flora en 

fauna beleid van de gemeente.

• Bomen en struiken, plaats en hoogte; veel mensen willen dat de bomen 

op een andere plek komen, met name niet voor hun eigen deur. We 

planten veelal jonge bomen, die pas over twintig jaar volgroeid zullen zijn. 

De keuze van bomen en struiken is gedaan op basis van het Handboek 

Openbare Ruimte. De bomen zijn geen snelle groeiers.

• Verbod op BBQ; het is in groenvoorzieningen en buurtparken verboden 

om te barbecueën. 

• Graag fitnesstuin; het ontwerp voorziet niet in een fitnesstuin.
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Beantwoording zienswijzen 3
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• Vijver (met/bij brug) voor water opslag; er komt geen extra vijver, wel een 

verlaging in het grasveld, dat ook een zekere mate van wateropslag gaat 

verzorgen.

• Iemand vindt het grasveld te groot, een ander vindt het te klein; het veld 

maakt onderdeel uit van het park en is geen sportveld meer. De kinderen 

van de Vrije School mogen gebruik maken van het park, net als alle 

andere buurtbewoners.

• Mancave met vuurtje en bier; dit valt ook niet binnen het ontwerp van het 

buurtpark en wordt niet gerealiseerd. 

• De kabelbaan; wordt anders gesitueerd, zie ook input van zienswijzen op 

het ontwerp 2.
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Beantwoording zienswijzen 4
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• Angst voor overlast drugs/hangjongeren/Verboden toegang tussen 22:00 

en 07:00 uur (APV en art 461); het is altijd mogelijk dat er overlast 

ontstaat. Maar we kunnen niet op voorhand daarvan uitgaan. De APV in 

Loosduinen voorziet niet in een toegangsverbod op deze plek. Mocht het 

in de toekomst zo zijn dat er aanleiding is om de APV aan te passen, dan 

wordt dat dan opnieuw bekeken.

• Verboden voor honden; ja het wordt verboden voor honden.

• Verboden voor (brom)fietsen; ja het wordt ook verboden voor 

(brom)fietsen. Het wordt een voetgangersgebied.

• Toegankelijk voor gehandicapten/covid19; ja het voldoet aan de 

toegankelijkheid eisen de gemeente Den Haag.

• Afsluitbaar park; nee het is openbare ruimte en niet afsluitbaar.
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Beantwoording zienswijzen 5
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• Toegangspad links langs Wingsgebouw en asfaltveld; dit pad blijft

• Vragen over Wingsgebouw; Heeft het nog bestaansrecht? Kan het 

voldoen aan huidige bouwregelgeving? Gezien de noodzakelijke 

renovatie, is er een exploitatie rond te krijgen als de huidige huurders 10 

jaar moeten blijven huren? Is het niet verstandiger en een medisch 

maatschappelijke bestemming aan te geven? Bijvoorbeeld huisartsenpost 

met fysiotherapiepraktijk? De centrale vastgoedorganisatie van de 

gemeente heeft een onafhankelijk taxateur opdracht gegeven de 

(huur)waarde te bepalen. Deze waarde bepaalt de prijs. De gemeente 

behoud het Wingsgebouw. De exploitatie wordt uitgewerkt. Een 

maatschappelijke bestemming laat ook ruimte voor bijvoorbeeld een 

medische functie.
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Beantwoording zienswijzen 6
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• Graag verhoogd terras bij Wingsgebouw waar koffie kan worden 

gedronken; dit valt niet binnen dit ontwerp. De gemeente zal de 

huurders/gebruikers van het gebouw vragen hier over na te denken.

• De stichting buurthuis Wings wil het clubhuis exploiteren. Ze vragen de 

huidige huurders en gebruikers mee te laten lopen in de vergunning. Ze 

geven aan dat de toegang tot het clubhuis niet veilig is ivm taxibussen, 

scootmoblies en ouderen met rollator. Ook graag een hekwerk rond het 

gebouw en de Jeu de boules. De huurder van de kleedkamer vraag een 

verbinding van het pad rechts van het gebouw met het pad langs de 

Componist. Antwoord; De gemeente behoud het Wingsgebouw. De 

exploitatie wordt uitgewerkt. De wegbeheerder zal naar de veiligheid van 

de buitenruimte kijken. De hekken die nu langs het water staan zullen 

naar de Jeu de boules worden verplaatst. 
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Beantwoording zienswijzen 7
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• Kan het gebouw een buurthuis worden, met een maatschappelijke 

bestemming en een stichting die verantwoordelijk is? Antwoord; De 

gemeente behoud het Wingsgebouw. De exploitatie wordt uitgewerkt. Het 

tussenresultaat hiervan ziet er positief uit.Het gebouw blijft bestemd voor 

maatschappelijke doelen.

• Keerlus bij Jeu de boules en aanleg gehandicapten parkeren bij 

Wingsgebouw; De wegbeheerder van het stadsdeel zal hier naar kijken en 

zo nodig een gehandicapten parkeerplaats en een keerlus laten 

aanleggen.

• Graag grotere moestuin in samenwerking Wellant College; De moestuin 

blijft dezelfde maat houden. Het staat de vrijwilligers die in de tuin willen 

werken vrij om samenwerking met partijen te zoeken. Hier heeft de 

gemeente geen regels voor vastgesteld.
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Beantwoording zienswijzen 8
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• Graag een bord met wel en niet toegestane zaken; er komt een bord met 

de naam van het park. Wellicht dat daarop in overleg met het stadsdeel 

ook spelregels kunnen worden vermeld.

• Wordt het park onderhouden door de gemeente; ja de gemeente gaat het 

onderhoud doen. Behalve de moestuin.

• Graag een blokhut met gereedschap naast moestuin; dit ontwerp voorziet 

niet in een blokhut.

• Handhaving overlast en foutparkeren; er zal normaal gehandhaafd 

worden.

• Tegen aanleg buurtpark, doe eerst de stoepen en leg meer 

parkeerplaatsen aan; het college van burgemeester en wethouders heeft 

besloten dat er een park komt.


