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OPDRACHT DENKTANK WESTBROEKPARK EN SCHEVENINGSE BOSJES (INCL. WATERPARTIJ) 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

 

Overwegende dat: 

- Er in februari 2016 is besloten naar aanleiding van het concept-ambitiedocument Internationaal 

Park nader in gesprek te gaan met de inwoners over de toekomst van deze groengebieden (RIS 

291905). 

- Er in september en oktober 2016 in ieder stadsdeel een Stadslab is georganiseerd waar de 

centrale vraag was: hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (inclusief 

Waterpartij) met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en 

beter verbinden?  

- Alle inwoners, ook mensen die aan de Stadslabs hebben deelgenomen, online hun reactie konden 

geven. 

- Per Stadslab één persoon het vertrouwen heeft gekregen om zitting te nemen in de Denktank. 

- Er in samenspraak met de gemeente vier mensen zijn toegevoegd die aanvullende kennis en 

ervaring inbrengen.  

- De opdracht is opgesteld op basis van de uitkomsten uit de Stadslabs en in samenspraak tussen 

Denktank en gemeente. 

- De Denktank in tegenstelling tot traditionele participatieprocessen niet zal reageren, maar zelf 

een visie zal creëren. 

- De Denktank de mogelijkheid zal krijgen om externen op te roepen of in te huren en eventueel 

onderzoeken en studies te laten verrichten.  

- De Denktank op dit moment nog niet weet of en in hoeverre ze hiervan gebruik zullen maken en 

derhalve de geraamde kosten voor de Denktank fase een indicatie zijn. 

 

Besluit:  

 

I. In te stemmen met de opdracht van de Denktank om te komen tot een visie voor het 

Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij). 

 

II. In te stemmen met de samenstelling van de Denktank. 

 

III. In te stemmen met de kosten voor het faciliteren van het participatieproces welke zijn begroot op 

€386.000,- en deze kosten te dekken uit de Reserve Grote Projecten, project Internationale Zone, 

in programma 15. 

 

Den Haag,  20 december 2016 
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