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Aan: College van Burgemeester en Wethouders 's-Gravenhage
        Gemeente den Haag - Dienst Stadsbeheer - Afdeling Milieu en Vergunningen
         t.a.v. de heer J.H. Post - Postbus 12651 - 2500 DP den Haag

i.a.a.: de leden van de gemeenteraad 's-Gravenhage
de Projectmanager Scheveningen-Kust, de heer R. Janssen

Van: Ir. Chris H.M. Sonnemans
        Gevers Deynootweg 590
        2586 BS Den Haag
        tel: 070 - 322 5959  en  e-mail: chris@sonnemans.com

Onderwerp: Zienswijze Milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust.
                     Inspraak Plan-Mer Scheveningen Kust

Scheveningen, 26 oktober 2009.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Geachte heer Post,

Hierbij geef ik mijn zienswijze op het Milieueffectrapport Masterplan Scheveningen-
Kust (MER) van 9 september 2009, B02023/CE/0H0/000008.

Samenvatting
Onder 1 wil ik uw aandacht vragen voor verschillen over enkele onderwerpen,
zoals weergegeven in het MER Scheveningen - Kust en het Concept Masterplan
Scheveningen - Kust weergegeven m.b.t. de compensatie opheffen parkeren aan
het Zwarte Pad.
Tevens wil ik erop wijzen, dat ook randstadrail voldoende opstelruimte nodig heeft,
vooral bij hoogfrequent vervoer op topdagen. Bedenk, dat ook trambestuurders
ergens moeten kunnen plassen, een kopje koffie drinken en hun arbeidsrechtelijke
pauze moeten kunnen houden.
Dat vergt ruimte, die alleen te vinden is op de huidige tramkeerlus.
Onder 2 en 3 wil ik u wijzen op de financiële consequenties voor eigenaren  van
de Kurhausappartementen en de gebouwen ten noorden van het Kurhaus, voor  de
gevelverbeterplannen. Het lijkt mij verstandig, dat B&W een voldoende budget
voor verbeterplannen reserveert.
Onder 4 wil ik uw aandacht voor de doorstroomproblematiek, die gaat ontstaan
door samenvoegen van Randstadrail 9 en gemotoriseerd vervoer op de
Kurhausweg.
Door die samenvoeging gaat niet alleen een gevaarlijke situatie ontstaan, maar
ook een onoplosbaar probleem op drukke dagen, zeker in combinatie met
eenrichtingsverkeer Zwolsestraat, Gevers Deynootweg, Kurhausweg,
Harstenhoekweg.
Onder 5 wil ik u wijzen op de mogelijkheid van randstadrail over de Badhuisweg.
Reed in 1885 reed de stoomtram over de Badhuisweg en de Blauwe tram reed in
1957 de laatste rit naar Voorburg.
Maar de tramsporen liepen niet door naar het Kurhaus, maar bogen van de
Badhuisweg af naar de Haarlemsestraat tot het eindpunt aan de
Harstenhoekstraat. Al bijna 125 jaar zijn tramlijnen en gemotoriseerd verkeer in
Scheveningen zoveel mogelijk gescheiden gehouden. Bij samenvoeging van
Randstadrail en gemotoriseerd verkeer op de Kurhausweg ontstaan ernstige
veiligheids- en fileproblemen. In dat licht lijkt het mij verstandig de geplande
samenvoeging van Randstadrail en gemotoriseerd verkeer op de Kurhausweg te
heroverwegen.



2

Onder 6 vraag ik uw aandacht voor de mogelijke schaduwhinder van een nieuw
hotel op de plek van het Holland Casino. De geplande hoogte heb ik niet kunnen
vinden, maar als het hotel hoger wordt dan het huidige Holland Casino ontstaat er
schaduwhinder voor bewoners aan de Gevers Deynootweg in herfst, winter en
voorjaar.
Onder 7 wil ik u wijzen op de onduidelijkheid over de in het Masterplan
Scheveningen - Kust genoemde "chirurgische ingrepen" en "chirurgische
stedenbouwkundige oplossingen". Nergens wordt duidelijk waar bewoners en
ondernemers rekening mee dienen te houden. Daardoor is het niet mogelijk om
een oordeel te geven over deze "chirurgische ingrepen" en "chirurgische
stedenbouwkundige oplossingen".

Onder 8 vraag ik uw aandacht voor de toename van geluidsoverlast in
verkeersvariant 3 voor de Kurhausappartementen Zuid aan de Gevers
Deynootweg.

Onder 9 wil ik u wijzen op het milieuprobleem van wildplassen en
kauwgunoverlast in de uitgaansgebieden van Scheveningen Bad en Scheveningen
Haven.

Onder 10 vraag ik tenslotte uw aandacht voor de  onveilige oversteekplaats van
Circusplein naar de doorgang voor de Kurhausgarage.

Voor overige commentaar verwijs ik naar de: Ziensswijze op planMer en
conceptMasterplan Scheveningen-Kust van het Comité Toekomst
Schevenmingen Bad

1. Compensatie opheffen parkeren aan Zwarte Pad
Volgens Concept Masterplan Scheveningen-Kust
blz. 61. Parkeren
De gemeente wil het parkeerterrein aan het Zwarte Pad opheffen en het gebied
omvormen tot fietspad.
Er wordt ingezet op maximale compensatie van parkeerplaatsen op de
locatie van de tramkeerlus, gecombineerd met de beoogde woningbouw.
Eventuele resterende  parkeerplaatsen worden gecompenseerd op andere locaties,
bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van de huidige tramremise en het gebouwop de
hoek Zwolsestraat / Harstenhoekweg.

De parkeergarage aan de Zwolsestraat heeft momenteel één entree,
waardoor op piekdagen vaak opstoppingen ontstaan. Dat is op te lossen
door het toevoegen van een tweede entree van de parkeergarage, in
combinatie met het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Zwolsestraat.

Volgens MER-rapport Masterplan Scheveningen-Kust
blz. 25. Verkeer en parkeren
De gemeente wil het parkeerterrein aan het Zwarte Pad opheffen. Hierdoor wordt
de fileveroorzakende "fuik" naar het  Zwarte Pad minder belast.

Om een nieuwe "fuik"-situatie te voorkomen wordt bij de keerlus aan het
Zwarte Pad geen of slechts een beperkt aantal openbare parkeerplaatsen
gerealiseerd. Verdere compensatie van de parkeerplaatsen op het Zwarte Pad
kan plaatsvinden in de nieuwe ontwikkeling op de locatie van de huidige
tramremise en studenten/shortstay-woningen in het gebied
Zwolsestraat/Harstenhoekweg.
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blz. 35. Compensatie parkeerplaatsen
Compensatie van parkeerplaatsen die vervallen aan het Zwarte Pad vindt
zo veel mogelijk plaats op de tramkeerlus bij het Zwarte Pad. Alternatieve
locaties worden gezocht voor plaatsen die niet gecompenseerd kunnen worden op
de keerlus. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de locatie van de huidige
tramremise aan de Harstenhoekweg.

blz. 35. De "fuik" bij het parkeerterrein Zwarte Pad
Zolang er geen compensatie is voor deze parkeerplaatsen blijft de huidige locatie
in gebruik. Compensatie zal zo veel mogelijk plaats vinden op de
tramkeerlus bij het Zwarte Pad.

blz. 91. Parkeren infrastructuur varianten
Ook wordt gesproken over het opheffen van de parkeerplaatsen aan het Zwarte
Pad. Dit kan pas plaatsvinden als er compensatie beschikbaar en gereed is.
Voor deze compensatie worden meerdere suggesties gedaan, waaronder
de remiselocatie aan de Harstenhoekweg.

blz. 187.  Uitgangspunten/opgave Scheveningen-Bad
Op de locatie keerlus Zwarte Pad is ruimte voor 40 à 60 woningen in een
laagbouwmilieu, gecombineerd met een gebouwde parkeervoorziening voor
deze woningen.

CONCLUSIE
De tegenstellingen in formuleringen in het Concept Masterplan en het
Milieu Effect Rapport, maakt het voor de burger moeilijk om vast te stellen
wat de bedoeling is. Dat is heel slordig en dient gewijzigd te worden. De
samenstellers van het planMER maken afwisselend gebruik van het berip
keerlus en tramkeerlus. Dat is verwarrend.

LET OP!!!
Bij een hoogfrequent rijdende Randstadrail zijn zijn op het eindpunt 5 à 6
opstelplaatsen nodig. De bestuurder kan niet voortduren op en neer
rijden. De bestuurder moet op het eindpunt een plas kunnen doen en een
kop koffie kunnen gebruiken. Ook een bestuurder van Randstadrail heeft
recht op pauzemomenten.
Het is NIET mogelijk om aan het einde van de Gevers Deynootweg, ter
hoogte van het Carlton Beach Hotel, een opstelplaats te maken, die
voldoende groot is.
De ruimte van de tramkeerlus blijft ook voor Randstadrail onontbeerlijk
als eindstation voor trams en OV-bussen en als parkeerplaats voor
toeristische bussen.
Ofwel de keerlus kan NIET worden gebruikt voor de compensatie van
opgeheven parkeerplaatsen aan het Zwarte Pad en de ruimte kan NIET
worden gebruikt voor de bouw van een garage en woningen.
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1.a. Economische situatie in Scheveningen bad
Volgens Concept Masterplan Scheveningen-Kust
blz. 18. Nieuwe impuls nodig
Scheveningen draait goed  en is zeer belangrijk voor de Haagse Economie

Volgens MER-rapport Masterplan Scheveningen-Kust
blz. 165. 5.9.2. Referentiesituatie en voorgenomen avctiviteit.
Economisch gezien gaat Scheveningen-Bad achteruit.

CONCLUSIE
In de Samenspraak is vastgesteld, dat B&W geen onderbouwing heeft
voor eerder genoemde slechte economie van Scheveningen in 2007.
De schrijvers van het Milieu Effect Rapport hebben blijkbaar gebruik
gemaakt van verouderde opvattingen over de economie in Scheveningen.
Dat is slordig en dient gewijzigd te worden.

2. Gevelverbeterplan of slopen
Volgens Concept Masterplan Scheveningen-Kust
blz.44. Kwaliteitsimpuls
De gemeente wil in het kader van dit masterplan een kwaliteitsimpuls aan de
architectuur in Scheveningen-kust geven. Met als uitgangspunt dat de architectuur
zoveel mogelijke moet bijdragen aan het huidige of beoogde karakter van de
deelgebieden. Het aantrekken van architecten van formaat voor bijzondere
opgaven en het opstellen van een nieuw welstandskader bieden hiertoe
mogelijkheden. Daarnaast wordt gekeken naar kansen om detonerende
architectuur te verbeteren, bijvoorbeeld door samen met de eigenaren een
'gevelverbeterplan' op te stellen. Ook zaken als een verlichtingsplan,
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en kunst in de openbare ruimre
kunnen aan deze gewenste impuls een bijdrage leveren.
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Volgens MER-rapport Masterplan Scheveningen-Kust
blz. 147. Toelichting effectbeoordeling
De bebouwing ten noorden van het Kurhaus is van weinig architectonische waarde
en doet afbreuk aan het Kurhaus. Door hier sloop en nieuwbouw te plegen
zoals voorzien in het masterplan wordt, met inachtneming van de ambitie uit
het masterplan om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten, wordt de
ruimtelijke kwaliteit sterk opgewaardeerd.

CONCLUSIE
Vermoedelijk hebben de samenstellers van het Milieu Effect Rapport
gebruik gemaakt van verouderde sloopopvattingen over de gebouwen ten
noorden van het Kurhaus. Dat is heel slordig en dient gewijzigd te worden.

3. Het Gevers Deynootplein ofwel Kurhausplein
Volgens Concept Masterplan Scheveningen Kust
blz. 53. Kleinschalige aankomstplekken
Het Kurhausplein is een relatief knus plein dat wel een opwaardering kan
gebruiken ook in de kwaliteit van de omliggende bebouwing. Het plein moet extra
allure en cachet krijgen zodat het naadloos aansluit op de uitstraling van het
andere grote icoon van Scheveningen: het Kurhaus. Met bewoners,
ondernemers en het Kurhaus zal de gemeente overleggen hoe een facelift
van het ensemble gerealiseerd kan worden. Ook gaat de gemeente met
het Kurhaus bespreken over het vergroten van de aantrekkelijkheid van
de doorgangen aan weerszijden van het gebouwencomplex.

Volgens MER-rapport Masterplan Scheveningen-Kust
blz. 26. Pleinen
Het Kurhausplein: dit is een relatief knus plein dat wel een opwaardering kan
gebruiken ook in de kwaliteit van de omliggende bebouwing. Er is geen
noodzaak de beide appartementencomplexen te slopen. Daarmee is tevens
een antwoord gegeven op de door de gemeenteraad aangenomen motie
over onderzoek naar de wenselijkheid hiervan.

CONCLUSIE
De ambitie van B&W om samen met de eigenaren een gevelverbeterplan
op te stellen voor de Kurhausappartementen aan het Gevers Deynootplein
brengt hoge kosten met zich mee. Als lid bewoner van een
Kurhausappartement aan de Zuidzijde verzoek ik B&W een ruim budget te
reserveren om de eigenaren te compenseren voor een gevelverbeterplan
waar de eigenaren NIET om gevraagd hebben.

SAMENVATTING
Het lijkt erop, dat de samenstellers van het Milieu Effect Rapport gebruik
hebben gemaakt van verouderde ambities en het Concept Masterplan
onjuist hebben geciteerd.
Dat roept twijfels op over de betrouwbaarheid van de overige
berekeningen over,  in ieder geval Scheveningen Bad.
Het Milieu Effect Rapport kan niet worden gebruikt voor toekomstige
bestuurlijke beslissingen.
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4.Verkeersknooppunt Gevers Deynootweg /
Kurhausweg

De  parkeergarage Nieuwe Parklaan en verkeersopstoppingen
Op zonnige dagen komt het autoverkeer en het openbaar vervoer op de kruising
Gevers Deynootweg / Kurhausweg volledig tot stilstand. Dit wordt veroorzaakt,
door de rij auto's die op de Gevers Deynootweg/ Kurhausweg/ Nieuwe Parklaan
staat te wachten. De Kurhausweg is aan de kant van het Holland Casino welliswaar
een tweebaansweg, maar de toegang bij de oversteekplaats is te smal.
Daardoor kunnen de bussen 21, 22  en 23 hun route niet vervolgen. Als gevolg
daarvan komen de tramlijnen 1 en 9 ook tot stilstand. Gemiddeld genomen duurt
het ongeveer 5 minuten. Omdat er in de Nieuwe Parklaan garage een
druppelsgewijze doorstroming is kunnen de bussen op een bepaald moment, als ze
over de trottoirband rijden, verder rijden en trekken ook de trams weer op. Na 5
minuten staat alles weer vast enz. enz.
De opstopping wordt ook veroorzaakt door drukte op het kruispunt Nieuwe
Parklaan/ Harstenhoekweg/ Badhuisweg tegenover het Politiebureau.

Tijdens de opstoppingen komt veel fijnstof en CO2 vrij en veroorzaakt het
verkeer extra lawaai voor de bewoners van de Kurhausappartementen.

Kurhaus parkeergarage en verkeersopstoppingen
Ook voor de ingang van de Kurhaus parkeergarage onstaan bij zonnig weer en
andere drukke dagen opstoppingen, die het hele kruispunt stilleggen en een grote
hinder zijn voor zowel voetgangers als fietsers. Ook bij de Kurhaus parkeergarage
is een druppelsgewijze doorstroming te zien. De opstoppingen zijn meestal na 5
minuten weer opgelost, maar komen daarna na 5 minuten ook weer snel terug. Op
staat tot 21.00 uur een file voor de garage.

Tijdens de opstoppingen komt veel fijnstof en CO2 vrij en veroorzaakt het
verkeer extra lawaai voor de bewoners van de Kurhausappartementen.
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Wachten loont
Veel auto's hebben tegenwoordig airco, waardoor wachten voor een parkeerplaats
in een garage in Scheveningen geen straf meer is op warme dagen. De meeste
auto's vinden na een half uur een parkeerplek. Ook op drukke dagen loont wachten
voor een parkeergarage.
In de meeste  wachtende auto's zitten 2 tot 5 personen.  Dan loont het letterlijk de
moeite om in de rij te gaan staan en het parkeergeld te betalen.

Concept Masterplan Scheveningen - Kust
In het Masterplan wordt éénrichtingsverkeer voor gesteld voor de route
Zwolsestraat, Gevers Deynooutweg, Kurhausweg en Harstenhoekweg.
Tevens is het nieuwe randstadtraject voor tramlijn 9 gepland door de
Kurhausweg (eventueel vanaf de Badhuisweg).

Milieu Effect Rapportage Scheveningen - Kust
In het MER Scheveningen - Kust is voor het verkeersknooppunt Gevers
Deynootweg / Kurhausweg geen rekening gehouden met de grotere
opstoppingsproblematiek, die gaat ontstaan door samenvoeging van
randstadrail en gemotoriseerd verkeer op de Kurhausweg.
Het éénrichtingsverkeer vanaf de Zwolse straat zorgt voor een extra
aanvoer van auto's die via de Kurhausweg en de Harstenhoekweg terug
willen gaan naar de Zwolsestraat.
In het MER Scheveningen - Kust is geen berekening uitgevoerd voor
luchtkwaliteit en geluidshinder op drukke dagen en de versterkende druk
van éénrichtingsverkeer op kruispunt Gevers Deynootweg / Kurhausweg.
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5. Randstadrail lijn 9 over Badhuisweg

Van 1864 tot 1887 bracht de paardentram bezoekers naar Scheveningen Bad. Op
1 juli 1879 werd de lijn geopend, als eerste stoomtramlijn in Nederland. Het traject
liep van station Rhijnspoor over de Koningskade, Raamweg en Badhuisweg naar
Scheveningen Badhuis (het Kurhaus bestond op dat moment nog niet).

Vanaf 1924 reed de electrische tram over de Badhuisweg. 31 augustus 1957 De
laatste rit van de blauwe tram van Scheveningen naar Voorburg.

Maar de Blauwe tram reed niet door naar het Kurhaus, maar via de
Haarlemsestraat naar het eindpunt aan de Harstenhoekstraat / Gevers
Deynootplein.
Trams en gemotoriseerd verkeer zijn altijd 'gescheiden' naar Scheveningen Bad
gereden.
De samenvoeging van Randstadrail 9 en gemotoriseerd verkeer zal ernstige
verkeershinder vóór het Kurhaus veroorzaken, dat nog wordt versterkt door
éénrichtingsverkeer.
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6. Hinder van bouwhoogte nieuw hotel en theater
Volgens het Condept Masterplan worden het Holland Casino, de parkeergarage
Nieuwe Parklaan en het politiebureau afgebroken.
De ambitie van B&W is op die plek een hotel, een theater en een nieuwe onderg
rondse garage te bouwen.

Het is niet duidelijk of de hoogte van het nieuwe hotel gelijk is aan die van het
huidige Holland Casino.
Indien het nieuwe hotel hoger wordt gebouwd, blijft de zon 6 maanden lang enkele
uren per dag verborgen achter het nieuwe hotel.  Al jaren maken wij gebruik van
de milieuvriendelijke instraling van de zon in de 6 maanden waarin de verwarming
aan staat. Dat scheelt gebruik van gas en bespaart kosten. Een nieuw hotel, dat
hoger wordt dan het huidige Holland Casino, levert duurzaamheid schade op voor
bewoners van de Kurhausapparttementen aan de Gevers Deynootweg.
Deze mogelijke milieuschade is in het MER Scheveningen - Kust niet berekend.

7. Chirurgische ingrepen
In  het Concept Masterplan  Scheveningen - Kust wordt op de blz. 12 en blz. 51,
gesproken over "chirurgische ingrepen" en "chirurgische stedenbouwkundige
oplossingen". Niet duidelijk is wat dit betekend voor de Kurhausappartementen
Zuid. We kunnen pas een goed oordeel geven wanneer deze "chirurgische
ingrepen" en "chirurgische stedenbouwkundige oplossingen" bekend zijn.
In het Concept Masterplan staat:
Ook gaat de gemeente met het Kurhaus bespreken over het vergroten van
de aantrekkelijkheid van de doorgangen aan weerszijden van het
gebouwencomplex.

Niet duidelijk is welke gevolgen een ingreep aan de Zuidzijde van Het Kurhaus
heeft voor Kurhausappartementen Zuid.
Het is niet duidelijk dat na het realiseren van het Masterplan de ingang van de
parkeergarage van de Kurhausappartementen Zuid nog te bereiken is. Indien deze
niet meer te bereiken is vervallen onze parkeerplaatsen met gevolg dat het
woonplezier instort en de waarde van de appartementen daalt. Uiteraard zullen we
dan een forse financiële claim bij de gemeente neerleggen
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8. Toename geluidsoverlast, door stijging aantal bezoekers in
herfst, winter en voorjaar.
PlanMER tekst  blz. 57 onder Leefmilieu en wonen integraal
De bezoekersdruk zal door de toename aan (overdekte) voorzieningen in
het masterplan gedurende het hele jaar merkbaar zijn, in plaats van een
piek in de zomermaanden en relatief rustig najaar en winter. Deze
effecten zijn indirect kwantitatief gemaakt doordat de toename in
verkeersdruk gekoppeld is aan de verandering van het aantal
geluidbelaste woningen.
Voor de Kurhausappartementen Zuid wordt een in de verkeersvariant 3 een
stijging van de geluidsoverlast verwacht met + 0-1,5 dB

De huidige verkeerscijfers staan niet in planMER, autonome ontwikkelingen niet in
planMer, een goede beoordeling van de planMER scores t.o.v. referentiesituatie
niet mogelijk.

9. Milieuprobleem Wildplassen en Kauwgumoverlast in
Scheveningen Bad

In het planMER wordt GEEN
aandacht besteed aan de
milieuprobleem Wildplassen en
Kauwgumoverlast in de
uitgaansgebieden van Bad en
Haven. Wildplassen en kauwgum
veroorzaken niet alleen overlast,
maar ook schade aan gebouwen,
afvoerputten, riolering en
omgeving.

Het uitgaansleven in herfst,
winter en lente vindt binnen

plaats. Als bezoekers uit een warme uitspanning in de kou naar huis gaan gaat de
urineproductie altijd omhoog. Bij een toename van het aantal bezoekers in de
herfst, winter en lente, zal ook het probleem van wildplassen toenemen. In het
Concept Masterplan Scheveningen - Kust zijn geen plannen opgenomen om het
probleem van het milieuverontreinigende wildplassen in uitgaansgebieden op te
lossen met een netwerk van openbare toiletten, die vooral 's nachts kan worden
gebruikt.
Méér bezoekers betekent ook méér kauwgumoverlast. In het Concept Masterplan
zijn geen maatregelen voorzien om de toename van kauwgumoverlast in het
uitgaansgebied Scheveningen Bad en Haven. In het planMER komen de woorden
kauwgum en kauwgumoverlast  zelfs niet voor.
Ik verzoek u bij de uitwerking van de toekomstige plannen een oplossing  te
zoeken voor het het milieuprobleem van wildplassen en kauwgumoverlast.

10. Verbreden doorgangen  aan Zuidkant van Kurhaus
Concept Masterplan Scheveningen - Kust
blz. 12. Deelvisies
Met bredere en aantrekkelijker vormgegeven doorgangen komt de
verbinding tussen kust en achterland weer tot stand.

blz. 29 Scheveningen Bad: aanpak knelpunten
Denk daarbij aan ruime en overzichtelijke doorgangen naar zee, heldere
scheidingen tussen openbare en privéruimtes en betere begeleiding van
looproutes door andere invulling en benutting van de onderste
verdiepingen van grote gebouwen.
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blz. 53 Kurhausplein
Ook gaat de gemeente met het Kurhaus bespreken over het vergroten van
de aantrekkelijkheid van de doorgangen aan weerszijden van het
gebouwencomplex.

Milieu Effect Rapportage Scheveningen - Kust
blz. 147 Toelichting effectbeoordeling
De brede doorgangen naar het achterland versterken de relatie tussen de
kust en het achterland.
De effectscore voor Scheveningen-Bad is daarom zeer positief (++).

CONCLUSIE
PlanMER heeft geen aandacht voor de extra windoverlast die bij bredere
doorgangen gaat ontstaan, de extra overlast van stijgende
bezoekersaantallen door de doorgangen én de extra overlast door méér
wildplassen en kauwgumafval.
PlanMER besteedt ook geen aandacht aan de toename van de onveiligheid,
wanneer veel bezoekers vanaf het Circusplein gaan oversteken naar de
doorgang langs de Kurhausgarage. In het Concept Masterplan is géén
veilige oversteekplaats voorzien. Op drukke dagen is de doorgang voor de
Kurhausgarage een onveilige plek voor voetgangers, vanwege de auto's
die wachten op een parkeerplaats.

Scheveningen 26 oktober 2009

Ir. Chris H.M. Sonnemans
Gevers Deynootweg 590
2586 BS Den Haag
tel: 070 3225959
e- mail: chris@sonnemans.com


