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 Ons kenmerk 
DSO/2018.96 
RIS299400 
 

BEËINDIGEN OPDRACHT EN OPHEFFEN DENKTANK WESTBROEKPARK EN SCHEVENINGSE 
BOSJES (INCL. WATERPARTIJ) 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 
 
overwegende dat: 
- in het najaar van 2016 heeft de gemeente acht Stadslabs georganiseerd om in gesprek te gaan met de 

stad over de toekomst van Westbroekpark en Scheveningse Bosjes incl. Waterpartij (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 voor de Denktank geformuleerd;  
- eind 2016 is de opdracht door het college vastgesteld en is de Denktank geïnstalleerd (RIS 296020); 
- de Denktank 18 september jl. haar visie voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark (incl. 

Waterpartij)  heeft aangeboden (RIS 297872); 
- in de vergadering van 23 november 2017 de raad heeft besloten de visie Westbroekpark, 

Scheveningse Bosjes, incl. Waterpartij vast te stellen als onderdeel van de Gebiedsvisie 
Internationale Zone (RIS297966); 

- met het vaststellen van de visie de opdracht van de Denktank is afgerond; 
- bij het vaststellen van de visie door de raad is besloten om onderdelen van de visie uit te werken in 

een uitvoeringsplan; 
- het plan van aanpak in concept gereed is; 
- als onderdeel van het plan van aanpak, de voormalige Denktankleden individueel wordt aangeboden 

om plaats te nemen in een klankbordgroep; 
- de komende tijd de individuele leden van de voormalige Denktank en huidige leden van het 

beheerplatform worden geïnformeerd over het voorgestelde plan van aanpak; 
- het plan van aanpak hierna ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden; 
 
besluit:  
 
in stemmen met het beëindigen van de opdracht en het opheffen van de Denktank Westbroekpark en 
Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij). 
 
Den Haag,  13 maart 2018 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 


