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Beste mensen,        26 mei 2020 

 

Allereerst hopen wij dat het goed met u gaat ondanks alle beperkingen en maatregelen met 

betrekking tot het Coronavirus. 

 

Het is al enige tijd geleden dat u iets van ons hoorde betreffende de ontwikkelingen rondom 

het sportveld en het gebouw Wings. 

 

Er gebeurde inderdaad niet veel wat voor ons waarneembaar was. We hebben in de periode 

oktober 2019 tot januari 2020 veelvuldig getracht contact te krijgen met de Projectleider van 

de Gemeente, wat een zeer moeizame bezigheid was. Soms reageerde hij snel en soms ook 

helemaal niet en dat niet alleen op onze mails, ook mails van andere zeer betrokken personen 

werden niet beantwoord. We hebben eveneens getracht contact op te nemen met onze 

intermediairs binnen de Gemeenteraad van Den Haag, maar die hadden het druk genoeg met 

allerlei andere zaken waar we inmiddels van weten dat er een Burgemeester en 2 Wethouders 

zijn gesneuveld om verschillende redenen. 

 

In januari van dit jaar, tijdens de nieuwjaarsreceptie van Walboduin, hebben we kennis 

gemaakt met de nieuwe Stadsdeeldirecteur van Loosduinen, Mustapha el Boumeshouli en 

spraken af elkaar spoedig nader te spreken. Dat gesprek vond plaats in februari en wij waren 

het met elkaar eens dat de ontwikkeling van het nieuw aan te leggen park(je) en de verkoop 

van het gebouw niet meer aan elkaar gekoppeld zouden moeten zijn. Dat was immers lange 

tijd de strategie van de Gemeente om de exploitatie van het park(je) rond te krijgen. We 

spraken af een volgende gesprek te voeren waarbij de wegbeheerder van het Stadsdeel 

Loosduinen, de heer Dave Smit en wellicht de nieuwe Projectleider mevrouw Francien de 

Hoop (de ons bekende projectleider had een andere rol binnen de Gemeente gekregen en was 

niet meer verbonden aan dit project). 

 

In de periode die daarop volgde brak het Coronavirus uit en vielen alle zaken in duigen. Maar 

de huidige technieken belemmeren ons niet om met elkaar te praten dus vond een 

telefoongesprek plaats met 4 leden van onze werkgroep (Pat Houkes, Jan van der Laan, Joop 

van der Waart en ondergetekende) met Mustapha El Boumeshouli en Dave Smit. 

Een goed gesprek waarin nog eens duidelijk bevestigd werd dat de koppeling gebouw en veld 

inmiddels los is gelaten. Dave Smit (DSO) gaf aan dat wat hem betreft (en daar wordt hard 

aan getrokken) eind dit jaar een start en wellicht ook al een park(je) is gerealiseerd. Ik wil hier 

nogmaals aangeven dat ook de andere betrokkenen geheel achter het park(je) blijken te staan 

en we ons geen zorgen hoeven te maken dat er iets anders komt dan een park(je). Verder 

hangt uiteraard e.e.a. af van de regels binnen de Gemeente Den Haag zoals procedures en 

termijnen rond aanbesteding, opdrachten etc. etc.  

Wat de verdere inhoud van het park(je) betreft zijn we het nog niet geheel met elkaar eens.  

 

Welke punten zijn dat dan: 

• Geen bomen in de directe omgeving van de gebouwen van de Componist en de 

Operette en welke soort bomen i.v.m. hoogte etc.  
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• Geen picknickbanken i.v.m. overlast en rommel voor de directe omgeving 

• Geen kabelbaan als speeltuig 

• Verlichting  

• Wij zijn voor afsluiting van het park tussen zonsondergang en zonsopgang, de 

Gemeente is dat niet en wil dat het park openbaar toegankelijk wordt, te allen tijde. 

 

Maar het belangrijkste blijft; er wordt niet gebouwd! 

 

En dan nu het gebouw Wings. De Gemeente wil het verkopen aan een partij die de vraagprijs 

wil betalen (voor ons onbekend) en de bestemming voor maatschappelijke activiteiten 

accepteert. Dat is een ruim begrip. Maar in ieder geval mogen er geen horeca of andere 

commerciële activiteiten plaatsvinden.  

Ook kwam voor ons de bedenker van het Denksportcentrum weer in beeld, daar hebben we 

gelijk weer protest tegen aangetekend. Het gebouw wordt zoals het zich nu laat aanzien niet 

groter en ook het verharde veld wordt meegenomen in de plannen zoals deze er nu liggen, met 

een paar parkeerplaatsen voor gehandicapten en verder groen.  

 

Wij hebben onze gesprekpartners van de Gemeente verzocht e.e.a. met de gemeentelijke 

werkgroep te communiceren, hetgeen in overweging wordt genomen. Er staat nog steeds een 

info/inloop avond open, waarin de plannen die er liggen zouden worden toegelicht en waar 

belanghebbenden hun ideeën kunnen ventileren. Maar ook hier zijn de maatregelen in verband 

met het Coronavirus een belemmering, althans tot op dit moment. Mogelijk dat het parkplan 

op andere wijze ter inzage zal worden voorgelegd. 

 

Al met al een goede stap vooruit, maar nog een lange weg te gaan. Wij zijn van plan om 

maandelijks verslag te doen van de voortgang van de ontwikkeling, ook als er geen voortgang 

is  zullen we dit melden. 

 

Pas goed op Uzelf en op Uw omgeving, 

 

Met vriendelijke Groet, 

Namens de Werkgroep Mozartplantsoen 

Voorzitter Ben Wijnvoord 

06 50490717 

 


