Een alternatief voor slopen
In de Concept Nota Uitgangspunten Scheveningen-kust: Scheveningen, podium aan zee , staan een heleboel interessante plannen voor ScheveningenBad. De Nota stimuleert tot meedenken over de invulling van de aanbevelingen.
De samenstellers wensen 2 à 3 theaters, een KidCity, uitbreiding van de hotelaccomodatie en het wellness aanbod.
Dit alles met het doel het bezoek het hele jaar door te stimuleren. Met het Circustheater moet Scheveningen een podium aan zee worden.
Rondkijkend in Scheveningen bad is het moeilijk om de ruimte te vinden voor enkele tienduizenden vierkante meters. Daarom heb ik naar de zee staan
kijken.
De Scheveningse Pier is een reliek uit het verleden en past naar mijn mening niet meer in Scheveningen-Bad 2020.
Het is een economisch blok aan het been van de exploitant. Mijn voorstel is om de Pier af te breken en te vervangen door 3 eilanden, die door een dijk
met elkaar en de kust worden verbonden. Op de eilanden kunnen theaterhotels, een groot wellnesscentrum, aquarium, kids city, casino en restaurants
worden gebouwd.

Daarmee krijgt de nieuwe boulevard een nieuw uitzicht voor de kust. Nederlandse bedrijven hebben in Dubai en andere landen eilanden voor de kust
aangelegd. In Hong Kong is een nieuw vliegveld in zee aangelegd. Waarom zouden wij in Nederland niet 3 eilanden voor de kust kunnen aanleggen.
Dat lost het ruimteprobleem in Scheveningen-Bad op en vergroot de veiligheid voor het achterland.
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In een van de eilanden is een cruiseterminal gepland. In dat eiland hoeft geen haven te worden uitgegraven, maar kan bij het opspuiten worden
'uitgespaard'. Een veel goedkoper concept, dan het aanleggen van een nieuwe haven bij de 'oude' haven.
De 3 eilanden zullen internationaal grote aandacht trekken en samen een nieuwe wereldattractie vormen voor Scheveningen-Bad. De theaterhotels, het
wellnesscentrum, het aquarium, een casino en Kids City zullen het hele jaar door mensen trekken en borg staan voor economische continuiteit.
De sloopplannen van de gemeente Den Haag gaan tussen de 500 miljoen en 1 miljard Euro kosten. Met dat geld kunnen ook de 3 eilanden voor de kust
worden aangelegd.
Bewoners, bezoekers en ondernemers hoeven geen bouwhinder te ondervinden van de aanleg en bebouwing van de 3 eilanden. Het zou wel eens veel
goedkoper kunnen zijn dan de kosten van de sloopplannen en de opbouw op het land.
Dat geeft in ieder geval vele jaren, heel veel hinder voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
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