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Geachte voorzitter, 

 

Op 23 februari 2016 bent u geïnformeerd over mijn besluit nader met de stad in gesprek te gaan over 

de toekomst van de groengebieden Westbroekpark/Scheveningse Bosjes ( RIS 291905). Graag 

informeer ik u met deze brief nader over het aankomende participatietraject. 

 

De afgelopen weken is het plan voor het vervolgproces voor de planvorming nader uitgewerkt. 

Daarnaast zijn, zoals aangekondigd, de reacties op het concept ambitiedocument Internationaal Park 

(RIS 288660) geïnventariseerd en geanalyseerd. De rapportage van de reacties is bijgevoegd. Deze 

reeds verzamelde inbreng over de belangrijke groengebieden zal vanzelfsprekend worden gebruikt in 

de nieuwe planvorming.  

 

Rapportage ingekomen reacties 

Veel inwoners hebben gedurende de ter inzage legging een reactie gegeven op het concept-

ambitiedocument Internationaal Park. In de bijgevoegde rapportage is een inventarisatie opgenomen 

van deze reacties. De reacties zijn gebundeld en uitgesplitst per thema. De keuze voor de thema’s is 

gebaseerd op de ontvangen reacties. In de rapportage wordt per thema het vigerende beleidskader en 

de ambitie die is beschreven in het concept-ambitiedocument kort toegelicht. Dit dient als 

achtergrondinformatie voor het vervolgproces, zodat de (weergave van de) binnengekomen reacties 

begrijpelijk is voor de lezer.  

 

Als bijlage bij de rapportage zijn de geanonimiseerde reacties opgenomen. Iedereen die een reactie 

heeft ingediend, krijgt bericht over de rapportage en het vervolgtraject.  
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Omdat inmiddels is besloten de uitgangspunten voor de ambitie voor de groengebieden, zoals die 

waren geformuleerd in de Gebiedsvisie voor de Internationale Zone uit maart 2014, opnieuw tegen het 

licht te houden, wordt in deze rapportage geen antwoord of reactie gegeven op de ingediende vragen 

en opmerkingen over het ambitiedocument.   

 

Opzet en gewenst eindproduct participatie 

Zoals aangegeven in de commissiebrief van 23 februari 2016 zal de rapportage gebruikt worden als 

basis voor een serie gesprekken met de stad om te komen tot een gedragen ambitie voor de 

groengebieden. Vanaf september 2016 gaan we hierover in gesprek met de stad. Tijdens deze 

stadsgesprekken (Stadslabs) formuleren we met de stad een duidelijk afgebakende opdracht voor een 

denktank. Deze denktank werkt binnen de kaders van de opdracht       i            i         

toekomstvisie uit voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes. Het doel van dit proces is te 

komen tot een breed gedragen toekomstvisie voor deze belangrijke groene zone.  

 

De centrale vraag voor de stadsgesprekken is: Hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse 

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

maken en beter verbinden?  

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de groengebieden er zijn voor alle Hagenaars en bezoekers. 

Ook dient de visie van de denktank integraal uitgewerkt te worden waarbij rekening wordt gehouden 

met alle (toekomstige) gebruikers.  De visie is een stip op de horizon voor 2030. 

Aanpak 

We starten met een schone lei. Het concept ambitiedocument, de werktitel en processen uit het 

voorgaande traject laten we zoveel mogelijk achter ons. We gaan niet 1, maar 2 stappen terug en 

starten met een toets van de uitgangspunten uit de Gebiedsvisie Internationale Zone uit 2014  

( RIS 270672).  

 

In de gebiedsvisie is opgenomen dat er een Parkvisie wordt opgesteld voor de groengebieden in de 

Internationale Zone. De volgende richtinggevende doelen zijn daarin beschreven voor het opstellen 

van een Parkvisie: 

1. Waarderen: cultuurhistorische en ecologische waarden benoemen en behouden.  

2. Onderscheiden: unieke kwaliteiten van de parken benutten en zo nodig versterken.  

3. Verbinden: de hiërarchie van paden verduidelijken en een verbindend pad aanleggen.  

4. Ontmoeten: meer uitnodigende entrees en ontmoetingsplekken creëren.  

Deze uitgangspunten zijn destijds maar beperkt getoetst bij de stad. De reacties op de uitwerking van 

deze uitgangspunten hebben echter de vraag opgeroepen of deze allen op voldoende steun kunnen 

rekenen. Belangrijk startpunt voor de stadsgesprekken is dan ook toetsing van de steun voor en de 

wenselijke interpretatie van de uitgangspunten voor een toekomstvisie. 

De basis voor de gesprekken die in de Stadslabs worden gevoerd zijn: 

• de huidige gebieden Westbroekpark en Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij) 

• de Gebiedsvisie Internationale Zone uit 2014 

• plan van 2015 en reacties  

•   su       ui    sp  kk   ‘ uim    oo     s   ’    ‘  o    oo     s   ’ 

• scope : Begrenzing van het gebied: Scheveningse Bosjes ( inclusief Waterpartij) en 

Westbroekpark 
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Tijdens de Stadslabs wordt bovenstaande informatie getoetst en moet blijken in hoeverre deze 

informatie relevant en bruikbaar is voor de uitwerking van een integrale toekomstvisie. 

 

Stadslabs 

We organiseren in ieder stadsdeel een Stadslab voor de stad. Op een aansprekende  en interactieve 

manier wordt tijdens deze bijeenkomsten een  gesprek gevoerd en krijgen mensen de gelegenheid om 

samen  i   s   h m ’s ui     w  k  .  Aan het eind van de avond wordt samengevat wat de aanwezigen 

belangrijk vinden voor de groengebieden. Dit levert uiteindelijk een palet aan thema’s en 

uitgangspunten op. Voor de Stadslabs wordt een zeer brede vertegenwoordiging van de stad benaderd, 

waaronder jongeren, respondenten van de raadpleging, ad random geselecteerde Hagenaars, 

werkgevers uit de omgeving en inhoudelijk deskundigen 

 

Naast de traditionele (gerichte) uitnodigingen wordt ook gebruik gemaakt van social media. De 

verwachting is dat hiermee ook mensen  worden bereikt die  minder snel geneigd zijn om naar  

dergelijke bijeenkomsten te komen. Denk daarbij aan inwoners die een band hebben met bijvoorbeeld 

het Westbroekpark, maar woonachtig zijn in een ander deel van Den Haag of zelfs erbuiten. Hiermee 

wordt geborgd dat er een zo breed mogelijke betrokkenheid is bij de totstandkoming van de ambitie en 

uitgangspunten voor de uitwerking van de toekomstvisie voor de groengebieden.  

 

Om te zorgen dat tijdens de gesprekken voldoende diepgang mogelijk is om tot een degelijke opdracht 

te komen, is het aantal mensen per Stadslab gelimiteerd. Gedacht wordt aan een maximum van 100 

genodigden per avond, verspreid over verschillende tafels. Om zoveel mogelijk Hagenaars de kans te 

geven mee te denken dienen personen zich voor één Stadslab in te schrijven. Aanmelden mag voor een 

bijeenkomst naar eigen keuze. Voor de Stadslabs worden duidelijke spelregels opgesteld om het co-

creatieproces zoveel mogelijk recht te doen.  

De gemeente voegt de resultaten van de Stadslabs samen tot een duidelijke, afgebakende opdracht 

voor een denktank. Het college stelt deze opdracht voor  de denktank vast. Zowel de deelnemers aan de 

Stadslabs als de leden van uw commissie zullen hierover  worden geïnformeerd. 

 

Samenstelling denktank 

Naast belangrijke inhoudelijke inbreng, wordt ieder Stadslab gevraagd een persoon af te vaardigen om 

zitting te nemen in de denktank. De besluitvorming hierover vindt plaats  tijdens het Stadslab. De 

kracht van de denktank is het integrale karakter. Door het betrekken van alle belangen. En door te 

kijken naar de waarde van de groengebieden in het nu en in de toekomst. Daarom hecht ik aan een 

evenwichtige samenstelling van de denktank. De gemeente zorgt ervoor dat, nadat door de Stadslabs 

de afvaardiging is gekozen, ontbrekende belangen, deskundigheid en of competenties alsnog aan de 

denktank worden toegevoegd. Dit kunnen belangenbehartigers vanuit de stad zijn of  experts op een of 

meerdere vakgebieden 

 

De denktank wordt gevraagd een integrale visie voor de groengebieden op te stellen binnen het kader 

dat op basis van de Stadslabs is opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de denktank het proces van co-

creatie, dat is gestart bij de Stadslabs, voortzet.  Dit betekent dat de Denktank ook tussentijds in 

gesprek blijft met de stad.  

Toekomstvisie 

De toekomstvisie die door de denktank aan het college wordt aangeboden als uitwerking van de 

vastgestelde opdracht, zal door het college van een reactie worden voorzien. Op basis hiervan wordt 

vervolgens een raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad.  



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

DSO/2016.499 

 

4/4 

Met deze toekomstvisie kan een beheerplan worden opgesteld dat aansluit op en bijdraagt aan de dan 

vastgestelde ambitie en plannen voor het gebied. Pas aan de hand daarvan kan de gewenste 

onderhoudsimpuls voor de groengebieden worden gepland. Vanzelfsprekend worden onveilige 

situaties tot dat moment verholpen door middel van klein onderhoud.  

Planning 

Voor de zomer 2016 krijgen de deelnemers via social media, mail of brief een uitnodiging voor de 

Stadslabs. De eerste Stadslabs zullen in september 2016 van start gaan. De uitkomsten van de 

Stadslabs worden eind 2016 aan het college gepresenteerd. Het college stelt daarop de opdracht vast 

voor de denktank. De denktank zal naar verwachting begin 2017 worden geïnstalleerd en krijgt de 

opdracht om  voor eind 2017 hun eindproduct te presenteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Boudewijn Revis 

 

 

 

 

 


