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Den Haag, 20 maart 2009

Onderwerp: Plan Comité Toekomst Scheveningen Bad

Geachte heer Janssen,

Het Comité Toekomst Scheveningen Bad (v/h Belangencomité behoud Scheveningen)
vertegenwoordigt alle bewoners en ondernemers uit het gebied dat op de schopstoel zit ten
gevolge van het Masterplan. Onze achterban bestaat uit ca 2000 bewoners en 100
ondernemers. Ons doel is een toekomstig Scheveningen Bad voor iedereen t.w. ook voor de
bewoners en ondernemers van nu, zonder sloop van de huidige bebouwing en zonder
kapitaalvernietiging.

Wij zijn het niet eens met alle uitgangspunten van de Nota van Uitgangspunten. Zie hiervoor
ook ons antwoord op deze nota. Bovendien gaat het niet slecht met Scheveningen.
Desondanks denken wij dat Scheveningen een upgrading best kan gebruiken. Stilstand is
achteruitgang. Daar zijn wij ons als bewoners en ondernemers van bewust, te meer daar de
gemeente de laatste decennia heeft nagelaten diepte-investeringen in Scheveningen te plegen
en veel uitgewerkte plannen van ondernemers heeft weggestemd.

Daarom hebben wij een alternatief plan ontworpen welke wel voldoet aan de “Nota van
uitgangspunten masterplan Scheveningen-kust”, maar slechts minimale sloop inhoudt van
oude gebouwen of gedeeltes van niet-functionerende gebouwen. Hierbij is geen sprake van
kapitaalvernietiging en onteigening van goed onderhouden appartementen.

Het plan wat voor u ligt is een voorlopige visie. Dit plan is tot stand gekomen door onze
samenwerking met een stedenbouwkundige architect. U zult als geen ander begrijpen dat in
de korte tijd waarin we dit moesten realiseren een compleet plan onmogelijk is. Het gehele
plan zullen wij in de tweede helft van mei 2009 presenteren. Zowel wethouder Norder als u
zult voor deze presentatie een uitnodiging ontvangen. Uw beider aanwezigheid bij deze
bijzondere gelegenheid stellen wij zeer op prijs. Ook de leden van de gemeenteraad zullen een
uitnodiging ontvangen, evenals de betrokken eigenaren van panden, de pers en overige
belangstellenden.

Wij vertrouwen erop dat u ons plan bij de beslissingen over Scheveningen Bad betrekt. Het
plan is met veel bewoners en ondernemers van Scheveningen Bad ontwikkeld. Ook de
bewonersorganisaties uit het gebied zijn bij de ideeënvorming betrokken en betuigen zich zeer
enthousiast. Wij menen daarom dat ons plan hét plan voor de toekomst van Scheveningen
Bad is.

Hoogachtend,

Namens het Comité Toekomst Scheveningen Bad,
H.E. Wiersma, plv. voorzitter


