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Voorstel van het college inzake Visie Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes 

inclusief Waterpartij 

 

Op 21 december 2016 is de opdracht en samenstelling van de Denktank Westbroekpark, Scheveningse 

bosjes, inclusief Waterkant door het college vastgesteld (RIS 296020). Op maandag 18 september 

heeft de Denktank haar visie aangeboden aan de wethouder BSKB (RIS 297872). 

 

Totstandkoming van de visie 

De totstandkoming van de visie is een ver doorgevoerde vorm van participatie/Haagse Kracht. In het 

najaar van 2016 heeft de gemeente acht Stadslabs georganiseerd om in gesprek te gaan met de stad. De 

centrale vraag voor deze stadsgesprekken was: hoe kunnen we het Westbroekpark, de Scheveningse 

Bosjes, inclusief Waterpartij met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker 

maken en beter verbinden? (RIS 291905). De inbreng uit de gesprekken vormde de basis voor de 

opdracht van de Denktank. Tijdens ieder van de acht Stadslabs heeft één persoon het vertrouwen 

gekregen om zitting te nemen in een Denktank. De Denktank is aangevuld met één jongere (uit online-

traject), één persoon uit een online loting, één extra (gekozen) omwonende en één ondernemer uit het 

gebied. In samenspraak met deze leden is de opdracht geformuleerd. Eind vorig jaar is de opdracht 

door het college vastgesteld en is de Denktank geïnstalleerd.  

 

De twaalf leden van de Denktank hebben op persoonlijke titel de afgelopen maanden met een hoge 

mate van betrokkenheid, energie en kennis, gewerkt aan de visie. Het college heeft haar grote 

waardering hiervoor uitgesproken aan de leden van de Denktank. De gemeente had hierbij slechts een 

faciliterende rol.  

 

Vervolg 

Op woensdag 27 september vindt een werkbespreking plaats tussen de leden van de Denktank en de 

Commissies Ruimte en Leefomgeving. Het college stelt voor onderdelen van de visie hierna uit te 

werken in een uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan worden de financiële consequenties van de visie 

inzichtelijk gemaakt en afgewogen tegen onder meer de beschikbare dekking en andere prioriteiten. 

Het uitvoeringsplan wordt voor het einde van het jaar middels een raadsvoorstel ter besluitvorming 

aan de raad aangeboden.  

 

Om snel aan de slag te kunnen en de positieve energie vast te houden, stelt het college voor om te 

kijken welke elementen uit de visie nu al binnen bestaand beleid- en bestaande onderhoudsplannen 

opgepakt kunnen worden. 

 

Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, 
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Gezien het voorstel van het college van 26 september 2017. 

 

Besluit: 

I. De visie Westbroekpark, Scheveningse Bosjes, incl. Waterpartij vast te stellen als onderdeel van 

de Gebiedsvisie Internationale Zone (RIS 270672). 

II. Onderdelen van de visie Westbroekpark, Scheveningse Bosjes, incl. Waterpartij uit te werken in 

een uitvoeringsplan.  

III. Onderdelen uit de visie Westbroekpark, Scheveningse Bosjes, incl. Waterpartij die binnen 

bestaande beleids- en onderhoudsplannen kunnen worden opgepakt vooruitlopend op het uit te 

werken uitvoeringsplan te realiseren.  

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 november 2017. 

 

De griffier, De voorzitter,9 

 


