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Titel Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust (Motie 2) Onderzoek
Kurhausplein

Haagse
publicatie

(motie)

Volledige teksten Motie

Risnummer 152542

Raadslid/leden Santbergen (CDA). M.J.J. (raadslid gemeente Den Haag)
Jong, de (D66). M.D. (raadslid gemeente Den Haag)
Pijl (ChristenUnie/SGP). W.J. (raadslid gemeente Den Haag)
Zwan-Hoekman, van der (PPS). A.F. (raadslid gemeente Den Haag)
Cohen Jehoram (PvdA). S. (raadslid gemeente Den Haag)

Vergadering(en) RAAD 2008-02-14

Stemming/Besluit in de raad: De motie is aangenomen.

Officieel kenmerk 14 febr. 2008

Samenvatting De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 14 februari 2008 ter
bespreking van het voorstel (rv 17) van het College inzake de Nota van
Uitgangspunten
Planontwikkeling Scheveningen-Kust. 
Constaterende dat
- Het Kurhaus één van de belangrijkste en bekendste iconen van Scheveningen als
badplaats is.
- De bebouwing aan het Kurhausplein een negatieve invloed op het plein heeft.
- Het Kurhausplein zelfs uitgeroepen is tot het lelijkste plein van Nederland.
- Er nationaal en Europees programma’s bestaan (Pieken in de Delta, Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling) waar financieringsmogelijkheden zijn voor
toeristische (kust-)projecten.
Van mening dat
- Het Kurhausplein de potentie heeft om uit te groeien tot het mooiste plein aan
zee.
- Hiervoor sloop van de bebouwing op het Kurhausplein nodig is.
- In de ontwikkeling van plannen die de komende decennia het beeld van
Scheveningen zullen bepalen een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid
van de sloop van de bebouwing op het Kurhausplein wenselijk is.
- Om eventueel landelijke en Europese fondsen binnen te kunnen halen een
haalbaarheidsonderzoek nodig is.
Roept het college op
- De mogelijkheden en haalbaarheid van sloop van de bebouwing aan het
Kurhausplein te onderzoeken.

Gerelateerde
Titels

Zie ook: Voorstel van het college inzake Nota van Uitgangspunten Masterplan
Scheveningen Kust
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