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Onderwerp 
Afdoening motie ‘Ontmoetingsruimte in Ontmoetingskerk ‘ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de commissiebrief van de wethouder WWW, de heer Balster 
inzake Participatietraject bij bouwplan “Loos” /Ontmoetingskerklocatie en beantwoording van 
openstaande vragen uit Commissie Ruimte 23 september 2020 (RIS307520) op 4 maart 2021 de door 
raadslid de heer Grinwis ingediende motie “Ontmoetingsruimte in Ontmoetingskerk” (RIS308110) 
aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie.  
 
De motie luidt als volgt:  
 
Constaterende, dat: 
• er voor de locatie van de Ontmoetingskerk een woningbouwplan is gemaakt; 
• hierdoor één van de weinige locaties voor ontmoeting in Loosduinen zal verdwijnen; 

 
Overwegende, dat: 
• het Wings-gebouw zal worden voortgezet als ontmoetingsplek, maar dit onvoldoende is voor de 

wijk c.q. het stadsdeel; 
 
Verzoekt het college: 
• bij de projectontwikkelaar van plan “Loos” aan te dringen op de realisatie van een 

ontmoetingsruimte voor de buurt in het nieuwe woonblok; 
• indien dit niet meer mogelijk is, bij andere nabijgelegen ontwikkelprojecten een 

ontmoetingsruimte te realiseren, 
 
Het college geeft op de volgende manier uitvoering aan deze uitspraak van de raad. 
 
Achtergrond 
Bij een eerder plan voor de Ontmoetingskerk was sprake van behoud van de kerk waarbij in de kerk 
een parkeergarage zou komen met daarnaast een woongebouw. Deze planontwikkeling is gestopt 
vanwege het ontbreken van draagvlak voor de hoge woontoren.  
Nadien is gestart met de ontwikkeling van het onderhavige nieuwbouwplan. Voor dit nieuwbouwplan 
heeft destijds de gemeente in de stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten geen 
ontmoetingsruimte opgenomen als onderdeel van het bouwprogramma. 
Voor de realisatie van een ontmoetingsruimte in het nieuwbouwplan was destijds geen aanleiding. 
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Nadat het gebruik als gebedsruimte was gestopt, is het gebruik van de kerk voor ontmoetings-
activiteiten zeer beperkt geweest: de kerk is in 2014 en 2015 nog gebruikt als repetitieruimte voor een 
koor en enkele keren voor een evangelisatieconferentie.  Nadien is het gebouw af en toe gebruikt voor 
boekenverkoop. Vanaf 2017 is het gebouw verhuurd aan een organisatie die zich inzet voor huisvesting 
van woningzoekenden die tijdelijk ‘anti-kraak’ in het gebouw wonen.  
 
Ontmoetingsruimten in Loosduinen 
Voor ontmoetingsactiviteiten in Loosduinen zijn de mogelijkheden in de wijk nu beperkt. 
Het wijkcentrum “De Henneberg” is nu verhuurd. Het buurthuis voor de wijkvereniging Walboduin is 
beperkt toegankelijk. In Villa Ockenburgh kunnen afspraken worden gemaakt voor gebruik, maar is 
wat verder gelegen. In de motie is verder al de Wings-locatie genoemd.   
 
Bij punt 1. ‘bij de projectontwikkelaar van plan “Loos” aan te dringen op de realisatie van een 
ontmoetingsruimte voor de buurt in het nieuwe woonblok’  
Bij de raadsbehandeling is al aangegeven dat in het nieuwbouwplan geen ruimte is voor een 
ontmoetingsruimte en dat de voortgang van het planproces al vergevorderd is.  
Ontwikkelaar Lingotto heeft bevestigd dat een ontmoetingsruimte niet mogelijk is.   
 
Bij punt 2. ‘indien dit niet meer mogelijk is, bij andere nabijgelegen ontwikkelprojecten een 
ontmoetingsruimte te realiseren’, 
Ten aanzien van dit punt is in de brief inzake het “Participatietraject bij bouwplan Loos” (RIS 307520) 
d.d. 19 januari 2021 aangegeven dat de komst van een activiteiten- en/of ontmoetingsruimte meer 
voor de hand ligt in of bij het winkelcentrum Loosduinen. Een onderzoek naar een versterking en 
verbreding van de centrumfunctie van dit winkelcentrum bevindt zich in de afrondende fase. Bij een 
mogelijk vervolg hiervan en ook elders in Loosduinen zal worden nagegaan of er mogelijkheden zijn 
voor een ontmoetingsruimte. Het college gaat zich inspannen om, naast het Wings gebouw, nog meer 
ontmoetingsruimte in de buurt te realiseren.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Ilma Merx Jan van Zanen 
 
 
 
 


