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1. Opening
Mevrouw Grubben opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen namens de gemeente hartelijk
welkom.
Ze deelt mee dat het vanavond over sport, vrije tijd en leefbaarheid zal gaan. Vervolgens geeft
ze het woord aan Ronald Janssen, die iets zal vertellen over de ambities van Scheveningen.
De heer Janssen geeft voor de nieuwkomers een korte introductie van zichzelf. Hij vertelt dat hij
namens de Dienst Stedelijke Ontwikkeling verantwoordelijk is voor alle ontwikkelingen in
Scheveningen langs de kust.
Hij laat een dia van het Masterplan Scheveningen-kust zien. Onderwerpen van dit Masterplan
die deze avond niet aan bod zullen komen zijn het Norfolkterrein en de vernieuwing van de
boulevard. Over beide onderwerpen heeft de gemeenteraad al een besluit genomen. Het zal
deze avond ook niet gaan over de mogelijke aanleg van een buitenhaven. Deze aanleg is een
particulier initiatief en de gemeente doet momenteel onderzoek naar de haalbaarheid ervan.
Over het initiatief is nog geen besluit genomen door de gemeente.
In 2002 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie 2020, ‘Wereldstad aan zee’, opgesteld. Deze
visie bevat negen Masterplannen, waar Scheveningen Kust er één van is. In de visie geeft de
gemeente aan Den Haag beter te willen profileren als ‘stad van recht en vrede’. Ook moet Den
Haag beter gebruik maken van zijn ligging aan zee. Den Haag is een van de weinige grote
plaatsen in dit deel van Europa met een strand. Om deze reden is de titel van de visie
‘Wereldstad aan zee’.
Voor Scheveningen betekent dit dat men zich zal inzetten voor een beter woon- en leefklimaat,
voor betere voorzieningen voor toeristen en voor meer aanbod voor toeristen in de
winterperiode. Ook wil men Scheveningen beter op de kaart zetten op het gebied van sport.
In februari 2008 heeft de gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust
vastgesteld met daarin 82 uitgangspunten bedoeld om Scheveningen-kust beter op de kaart te
zetten. De gemeente heeft deze uitgangspunten vertaald in een discussienota. Deze nota is in
december vorig jaar in het masterplangebied huis aan huis bezorgd.
De heer Janssen laat vervolgens op een dia de kaart zien die in de Discussienota staat. Hij wijst
een aantal plekken aan waar deze avond over zal worden gediscussieerd. Dit zal gebeuren in
een serie van gesprekken.
In de afgelopen periode zijn er al discussieavonden geweest over Havenkwartier Noord, over
Scheveningen Bad en Scheveningen Dorp. Deze avond is de zesde bijeenkomst in het kader
van de Discussienota.
In de Discussienota is een apart hoofdstuk opgenomen over ‘verkeer en parkeren’. Dit is een
apart thema omdat in Scheveningen veel problemen op dit gebied zijn. Het is ook belangrijk
Samenspraak Scheveningen

2

Themabijeenkomst Leefbaarheid, vrije tijd en sport
11 februari 2009

omdat de gemeente meer voorzieningen wil toevoegen, waardoor te verwachten is dat het
autoverkeer zal toenemen.
Een ander apart thema is de ‘inrichting van de openbare ruimte’. De gemeente is van mening
dat de kwaliteit hiervan in Scheveningen te verbeteren is. Een derde thema is ‘economische
impulsen’. De gemeente denkt dat er nieuwe economische impulsen nodig zijn om
Scheveningen weer op gang te krijgen. Over dit onderwerp zijn twee aparte bijeenkomsten
georganiseerd en er zal vanavond dan ook niet uitgebreid over worden gesproken.
Over een ander thema, ‘landschap en natuur’, komt ook nog een bijeenkomst. Scheveningen ligt
ingeklemd tussen aan de noordkant de Oostduinen en aan de zuidkant de Westduinen. Vanuit
het Westbroekpark loopt een route langs de Badhuiskade/Havenkade. De gemeente wil deze
route opknappen. De gemeente wil ook een nieuw karakter geven aan de route van lijn 11 langs
Scheveningen Dorp.
Deze avond zal er worden gesproken over het thema ‘leefbaarheid, vrije tijd en sport’. De
gemeente wil Scheveningen op de kaart zetten als watersportcentrum en zeilsportcentrum.
Recentelijk heeft de gemeente met het Nederlandse Watersportverbond een overeenkomst
getekend om een aantal activiteiten van Medemblik naar Scheveningen te verplaatsen.
Het programma van deze avond is anders dan die van de afgelopen bijeenkomst. Het eerste
deel zal gaan over sport en het tweede deel over voorzieningen. Het begrip ‘voorzieningen’ is
eigenlijk te breed want hier valt ook beheer onder en daar zal het vanavond niet over gaan.
De heer Janssen geeft aan dat de gemeente erg geïnteresseerd is in de ideeën van de
aanwezigen, omdat deze als bewoners ervaringsdeskundigen zijn. De discussienota is geen
‘kant-en-klaar verhaal’. De ideeën van de bewoners kunnen die van de gemeente versterken en
verbeteren.
Jacqueline Grubben bedankt de heer Janssen voor zijn introductie. Ze deelt mee dat als er
mensen zijn die vragen of suggesties hebben, zij de hele avond bij de heer Janssen terecht
kunnen. Ze stelt Bert Dekkers en Wendy van der Meijs voor, allebei van de dienst Onderwijs,
Cultuur en Welzijn. Ook zij staan beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.
Hierna stelt ze Marcella Mesker voor. Ze denkt dat de aanwezigen mevrouw Mesker misschien
al kennen als tennisster of als commentator voor radio en televisie. Mevrouw Mesker zit ook in
de adviesraad voor sport en is woonachtig in Scheveningen. Mevrouw Grubben nodigt haar uit
om haar visie op sport in relatie tot Scheveningen te vertellen.
Mevrouw Mesker geeft aan dat vanavond de nadruk op sport zal liggen en dat sport ook in haar
hart ligt. Vijftien jaar lang heeft ze op de boulevard gewoond en ze woont nu in de Gentsestraat
dus ze heeft iets met Scheveningen.
Aan de hand van dia’s vertelt ze wat over zichzelf. In de jaren tachtig deed ze aan profsport en
behaalde goede resultaten.
Ze zal het gaan hebben over de ‘roots’ van de bewoners van Scheveningen op sportgebied.
Daarna zal ze uitleggen hoe topsport de breedtesport kan versterken en hoe deze twee de
maatschappelijke betekenis van sport in Scheveningen tot stand kunnen brengen. Ook zal ze
het hebben over de uitdagingen en kansen op dit gebied.
Bij de historie van vrije tijd en sport in Scheveningen denkt ze onmiddellijk aan de drie
elementen strand, zee en kust. Scheveningen is van oudsher een festijn voor zon- en
strandaanbidders. Het strand en de vrije tijd zijn in Scheveningen erg belangrijk. Ze laat een dia
met een zeilboot zien omdat de roots van de Scheveningers in het zeilen en vissen liggen.
Tennis is ook een heel belangrijke sport in Scheveningen. Het is daarom begrijpelijk dat tennis
en zeilen de speerpunten van de topsport in Scheveningen zijn. Het beachstadion is hier later
nog bij gekomen. Als voorbeeld van een tennistoernooi noemt mevrouw Mesker de Siemens
Open, waar ze veertien jaar toernooidirecteur van is geweest. Dit toernooi is in 2006 door de
Internationale Tennisvakbond uitgeroepen tot het beste internationale ‘challenger toernooi’ ter
wereld. Dit toernooi is een belangrijk onderdeel van de topsport in Scheveningen. Ze noemt
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Robert Haase als tennisser die in Scheveningen begonnen is en nu nummer één van Nederland
is. Het zeilen is naast tennis ook een belangrijke sport voor Scheveningen. Het is een sport die
in de toekomst behoorlijk zal uitbreiden. Ze noemt ook het beachvolleybal, een sport die de
laatste tijd groot is geworden. Opvolgers van het beachvolleybal zijn beachhandbal,
beachsoccer, beachhockey en beachtennis. Op het strand van Scheveningen worden nationale
en internationale wedstrijden in deze sporten georganiseerd. Deze wedstrijden trekken veel
bezoekers en passen goed bij de sfeer en identiteit van Scheveningen.
Ze laat vervolgens een dia zien van de Mets tennisbanen. Deze banen vormen een
sportmonument in Scheveningen. De sfeer lijkt op die van het Wimbledon en de banen worden
in de media en volksmond vaak ‘klein Wimbledon’ genoemd. De baan heeft een eigen identiteit,
iets wat erg belangrijk is in de sport. De sfeer is kleinschalig en past goed bij het Centre Court.
Het Centre Court heeft nog steeds de sfeer en allure van de tijd dat koningin Juliana met
koningin Beatrix en prins Claus regelmatig naar internationale wedstrijden kwamen kijken. De
locatie is uniek en heeft een positieve uitstraling. Ook is het een kweekvijver van talent. Veel
bekende tennissers hebben hier gespeeld en zijn hier later teruggekomen.
Andere sporten die goed bij Scheveningen passen zijn watersporten zoals zeilen, watersporten,
surfen en kitesurfen. Er lijken steeds meer watersporten te komen en ze worden ook steeds
hipper en jonger.
Ze laat een foto van Casper Bouwman zien. Hij is een soort ambassadeur voor de watersport
van Scheveningen.
Ze deelt mee dat er een samenwerkingsverband is tussen het Waterschapsverbond en de
gemeente Den Haag. De watersport heeft namelijk Olympische ambities. Ze geeft aan dat een
opleidingscentrum voor topzeilers en topsurfers uitstekend past bij de identiteit en uitstraling van
Scheveningen. Ze vindt ontwikkelingen als het samenwerkingsverband erg goed. Ze stelt zich
een talentenjacht voor jonge zeilers of surfers uit de regio voor, zoals ADO Den Haag er nu één
organiseert voor jonge voetballers.
Ze is van mening dat topsport en breedtesport elkaar versterken. De Olympische Spelen van
2008 geven bijvoorbeeld een gevoel van trots op de Nederlandse spelers. Spelers uit de regio
zouden op dezelfde manier een inspiratie kunnen zijn voor de jeugd. Ze zouden tegelijkertijd
een voorbeeldfunctie vervullen. Zelf is ze als negenjarig meisje erg gemotiveerd geraakt om te
gaan tennissen door het zien van een wedstrijd op de Mets banen. Topsporters zetten mensen
aan tot sporten omdat ze inspireren en een voorbeeld geven.
Ze vertelt dat veel mensen geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger voor de Siemens Open te
werken. Er zijn zelfs teveel aanmeldingen. Leden van de club krijgen voorrang omdat de band
met de achterban erg belangrijk is. Een topsportevenement haalt mensen naar een club toe en
het inspireert mensen om een vrijwilligersfunctie op te nemen. Als er een topsportevenement
komt moet er worden gezorgd dat de faciliteiten goed zijn. Zo profiteert de breedtesport op
verschillende manieren van de topsport en versterken de topsport en breedtesport elkaar.
Ze vertoont een filmpje waarin jongeren te zien zijn die aan een zeilwedstrijd meedoen. Ze vindt
het een inspirerend filmpje, dat haar zin geeft om zelf te gaan zeilen. Ze laat het filmpje zien
omdat ze wil ingaan op de maatschappelijke betekenis van sport. Sport heeft betrekking op veel
onderdelen van het leven. Een van die onderdelen is gezondheid en sport, een actueel thema.
Een ander onderdeel is ontmoeting en interactie. Het beoefenen van een sport of het kijken naar
een sport zorgt voor sociale contacten. Ook spelen economische belangen mee. Een groot
sportevenement kan geld opbrengen. Een ander aspect is duurzaamheid. Men probeert
duurzame materialen te gebruiken en te zorgen voor faciliteiten die lang meegaan. Een volgend
aspect is opvoeding en onderwijs. Voor de jeugd is het erg belangrijk om sportambassadeurs te
hebben. Sport helpt jongeren namelijk richting te geven in hun leven. Het belangrijkste is echter
dat men trots is op Scheveningen. Het is ook belangrijk dat men verder kijkt dan het eigen
belang en dat er op sportief gebied een ‘wij-gevoel’ wordt gecreëerd. De uitdaging is om het
belang van sport voor de leefbaarheid, de vrije tijd en de gezondheid te erkennen. Het
maatschappelijke rendement kan alleen maar groter worden en een bijeenkomst als deze avond
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kan daartoe bijdragen. Ze citeert de volgende zin: ‘voor een groter maatschappelijk rendement is
respect voor en erkenning van de potentie van sport nodig’.
Vervolgens gaat ze in op de kansen van sport in Scheveningen. Ze heeft zichzelf de vraag
gesteld wat goed zou passen bij de identiteit van de badplaat en van de kust, het strand en het
water. Hierbij kwam ze eerst uit op skaten voor jongeren, en vervolgens op skeeleren. Deze
laatste sport zou heel goed passen bij Scheveningen. Ze geeft aan op dit gebied kansen te zien.
Schaatsers en wielrenners zouden bijvoorbeeld ‘s zomers op skeelers kunnen trainen. Ook ziet
ze kansen bij de jongeren. Er komen een hoop kinderen bij in Scheveningen en die moeten
ergens kunnen sporten. Scholen zouden sportevenement kunnen organiseren. Er zou ook een
opleidingscentrum kunnen komen of een talentenjacht kunnen worden georganiseerd. Ze denkt
bijvoorbeeld aan een windsurf talentenjacht die binnenkort onder 80 jonge vrouwen zal worden
gehouden. Van deze vrouwen zullen er 3 of 4 worden uitgekozen, die de kans krijgen om mee te
doen met de Olympische Spelen van 2012. Zoiets zou ook kunnen worden georganiseerd op
andere vlakken, bijvoorbeeld met jongeren.
Mevrouw Mesker vraagt de aanwezigen uit hun comfortzone te komen. Een topsporter verlegt
altijd zijn grenzen en hij zit altijd in de stresszone. Mensen op kantoor zitten vaak in de
comfortzone. Ze vraagt de aanwezigen op te staan en een strekoefening te doen om in de
stresszone te komen. Daarna bedankt ze hen voor hun aandacht.
Mevrouw Grubben bedankt mevrouw Mesker. Ze kan zich voorstellen dat het verhaal van
mevrouw Mesker veel reacties oproept. Ze vraagt of er mensen zijn die een reactie willen geven.
Een spreekster is van mening dat de presentatie van mevrouw Mesker erg gericht is op
Scheveningen Strand. Ze vraagt zich af of deze niet ook gericht zou moeten zijn op
Scheveningen-Kuststrook.
Mevrouw Mesker antwoordt dat het zeker niet haar bedoeling was zich alleen op Scheveningen
Strand te richten.
De spreekster is verder van mening dat leefbaarheid niet alleen met sport, maar ook met andere
aspecten heeft te maken. Deze andere aspecten miste ze in de presentatie.
Mevrouw Grubben geeft aan dat de organisatie sport een heel belangrijk onderwerp vond. Om
deze reden begint deze avond met dit onderwerp en is mevrouw Mesker uitgenodigd om hier
iets over te vertellen. Ze geeft aan dat leefbaarheid en sport veel met elkaar te maken hebben
en ze kan zich voortellen dat leefbaarheid een belangrijke rol zal spelen in de ronde over sport.
In de tweede ronde zal er expliciet over leefbaarheid worden gepraat. Ze zal straks iedereen
vragen wat leefbaarheid precies is en wat er voor nodig is om leefbaarheid op een goede manier
in te vullen. Beide onderwerpen zullen aan bod komen.
Ze geeft aan dat mevrouw Mesker de hele avond aanwezig zal zijn en beschikbaar zal zijn voor
het beantwoorden van vragen. Mevrouw Mesker zal ook meedoen met het bedenken van
ideeën.
Ze geeft aan dat men in groepjes zal discussiëren. Op de muren zijn vijf stukken behang
geplakt. Op elk stuk is een tegenstelling geschreven die een bepaald aspect van sport
bespreekt. Op het eerste vel staat de tegenstelling ‘sport voor volwassenen - sport voor
kinderen’. Op het tweede vel staat ‘sport voor bewoners - sport voor bezoekers’, op het derde
‘sport in de zomer – sport in de winter’, op het vierde ‘ binnensport - buitensport’ en op het vijfde
‘topsport – breedtesport’. De bedoeling is om in groepjes van zes een vel uit te kiezen en te
brainstormen over de vraag ‘wat heeft het Scheveningen van de toekomst nodig?’ Alle ideeën
en suggesties kunnen vervolgens op de vellen worden opgeschreven. Op de tafels liggen
pennen klaar en tijdschriften om citaten, foto’s of plaatjes uit te knippen. Elke tien minuten zullen
de groepen doorschuiven naar een ander vel. Men kan dan reageren op de ideeën van anderen.
Aan het eind van de avond zullen de ideeën worden besproken. Ze nodigt de aanwezigen
vervolgens uit om groepjes te vormen.
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Nadat elk groepje de vijf vellen is langs geweest vraagt mevrouw Grubben de deelnemers
stickers te plakken bij de 5 ideeën die ze het beste vinden en waarvan ze vinden dat de
Gemeente er iets mee moet doen.

2. Oogst van de eerste ronde: sport
De heer Janssen kijkt naar de ideeën op de brainstormvellen en merkt op dat deze helemaal vol
zijn geschreven. Hij geeft aan dat er erg leuke ideeën bij zijn, maar dat sommige moeilijk
uitvoerbaar zijn. ‘Golfbaan in de duinen’ is bijvoorbeeld lastig uit te voeren.
Mevrouw Grubben merkt bij het vel met de tegenstelling ‘binnensport-buitensport’ op dat
mensen het erg belangrijk vinden dat er iets aan geluidsoverlast wordt gedaan. Ze vraagt wat de
heer Janssen opvalt bij dit vel. De heer Janssen merkt op dat hij bij de verschillende vellen ziet
dat men het leuk vindt om sportevenementen te hebben in Scheveningen en dat deze
evenementen ook weer publiek aantrekken, maar dat ze ook voor verkeersoverlast zorgen. Het
gaat dus altijd om een samenhang van factoren. Mevrouw Grubben vraagt aan een spreker of
leefbaarheid en geluid voor hem een belangrijk punt is. De spreker antwoordt dat je moet zorgen
voor een balans door ook aan de bewoners denken.
De heer Janssen merkt op dat er veel concrete voorstellen bij staan. Hij merkt verder op dat hij
de Sport-o-theek een heel leuk idee vindt. Mensen gaan vaak ‘met de bolderkar’ naar het strand.
Het zou goed zijn als er veel meer dingen op het strand te krijgen zouden zijn.
Mevrouw Grubben leest op een vel dat Scheveningen vroeger sport- en spelleiders heeft gehad.
Een spreker vertelt dat hij vroeger spelleider is geweest. De toenmalige wethouder Piet Vink
vond het vreselijk dat de sportvelden alleen in het weekend gebruikt werden. De wethouder
besliste toen dat vanaf maart de sportvelden vanaf vier uur ’s middags tot zonsondergang
opengingen. Ook richtte de wethouder de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding op.
Op elk sportveld werkten vier sport- en spelleiders. Deze sport- en spelleiders mochten alle
sporten beoefenen behalve voetbal (dat mocht alleen het laatste halfuur).
Een spreker vraag mevrouw Grubben waarom ze ‘frozen sea-skating’ heeft opgeschreven.
Mevrouw Grubben legt uit dat Scheveningen zoveel water heeft dat als men dat allemaal laat
bevriezen, Scheveningen een Elfduinentocht kan organiseren.
Mevrouw Grubben merkt op dat ze op het vel ‘bewoners-bezoekers’ veel stickers ziet bij
‘autovrije boulevard’. De heer Janssen geeft aan dat de discussie over deze boulevard inmiddels
hoog op is gelopen. Hij vindt het een goede opmerking en zal hem meenemen naar de
Gemeenteraad.
Mevrouw Grubben wijst op het feit dat ‘naturistenstrand’ drie stickers heeft gekregen. Een
spreekster geeft aan dat dit strand er al is.
Mevrouw Grubben vraagt of de genoemde ‘rolstoel op- en afgang aan zee’ te realiseren is. De
heer Janssen geeft aan dat dit waarschijnlijk moeilijk wordt.
Een spreker geeft aan dat het op het harde zand wel te doen is met een rolstoel, maar op het
losse zand niet. Volgens hem zijn er wel oplossingen. Hij is van mening dat Scheveningen het
goede voorbeeld moet geven. Hij geeft aan dat het leuk zou zijn als er op de boulevard een club
zou zijn waar alles mogelijk is, zoals een dak dat open en dicht gaat.
Mevrouw Grubben stelt voor dat de spreker hierover verder praat met de heer Janssen tijdens
de borrel.
Een spreekster zegt dat het naturistenstrand voor veel mensen belangrijk is. Ze geeft aan dat er
meer mensen zijn die van stilte en rust houden en dat deze steeds vaker naar het
naturistenstrand komen. Ze pleit ervoor om het naturistenstrand voor de naturisten te bewaren
en om de mensen die van rust en stilte houden een eigen plekje te geven
Mevrouw Grubben zegt dat het voorstel veel stemmen heeft gekregen. Een aantal mensen
applaudisseert.
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Bij het vel ‘sport voor volwassenen - sport voor voor kinderen’ concludeert de heer Janssen dat
dit vel een duidelijk pleidooi is voor rust en stilte. Aan de ene kant wil je dingen mogelijk maken,
maar aan de andere kant moet er ook aan de rust gedacht worden.
Een spreker legt het concept van de ‘clean-up kids’ uit. Hij vertelt dat het een gecombineerd
initiatief is van de Surfschool en dat het al een aantal jaren bestaat. Kinderen van
basisschoolleeftijd wordt gestimuleerd aan golfsurfen te doen. In ruil voor het surfen ruimen ze
het strand op. Het initiatief blijkt goed te werken. De kinderen vinden niet alleen het surfen maar
ook het opruimen leuk, omdat ze het gevoel hebben iets goeds te doen.
Mevrouw Grubben geeft aan dat ze het een leuk initiatief vindt.
Over het idee ‘Rio de Janeiro boulevard in het weekend autovrij’ zegt de heer Janssen dat dit
aansluit op het idee van de autovrije boulevard.
De heer Janssen geeft aan dat niet alle ideeën die zijn opgenoemd ook daadwerkelijk
gerealiseerd zullen worden. Om ze te kunnen realiseren moeten ze gefinancierd worden en
ergens kunnen worden geplaatst.
Mevrouw Grubben constateert dat ze veel initiatieven heeft gezien op het gebied van sport. Hier
zijn nieuwe initiatieven bij, maar ook initiatieven die voortborduren op wat er al gebeurt. Ook ziet
ze veel ideeën die te maken hebben met leefbaarheid. Ze nodigt de aanwezigen uit voor de
volgende ronde. Op de tafels liggen pennen en stapels foto’s klaar. Ze vraagt de aanwezigen
een foto uit te kiezen die voor hen symbool staat voor leefbaarheid, en om in groepjes een
definitie van leefbaarheid te geven.

3. Oogst van de tweede ronde: leefbaarheid
Mevrouw Grubben nodigt de heer Janssen uit voor een lesje leefbaarheid door de bewoners. Ze
vraagt of er mensen zijn die graag hun definitie van leefbaarheid willen geven.
Een spreekster leest haar definitie voor. Voor haar is leefbaarheid ‘rust, stilte, genieten van de
natuur. Zee, strand en duinen. Het kost helemaal niets, het is helemaal gratis. De vier
elementen. Eb en vloed van de zee, de aarde, het strand, de lucht, de zon, de wind en de regen,
enzovoort’.
De heer Janssen denkt dat de meeste mensen niet twaalf maanden per jaar naar rust verlangen.
Er moet dus een balans of een mix worden gevonden. De gemeente is voor Scheveningen naar
die balans op zoek.
Een andere spreekster leest haar definitie voor: ‘goede balans in woonomgeving, buiten is
prettig vertoeven, niet bedreigend. Veilig voor kinderen, de buurt als opvoeder, de buurt als
mantelzorger bijvoorbeeld’. Er wordt door iemand geapplaudisseerd.
De heer Janssen geeft aan dat men zal moeten proberen gevoelens en ideeën beter te vertalen
in stedenbouwkundige plannen. Dit is best lastig. Hij geeft aan dat hij hier geen specialist in is,
maar anderen wel.
Een andere spreker leest voor: ‘een totaalomgeving waarin ik ook mijn kinderen en
kleinkinderen zou willen laten leven’. Hij leest ook de definitie van een andere spreker voor: ‘to
be able to use your time effectively, safe living and clean living’.
Een spreker leest voor: ‘sociaal leven zonder allerlei van gemeentewege opgelegde
beperkingen’.
Een volgende spreker geeft aan dat zijn definitie aansluit op die van de vorige speler: ‘het recht
hebben om in de zee je sport te kunnen beoefenen, en niet op bijvoorbeeld het Zuiderstrand de
toegang voor surfers verbieden, gebaseerd op gebakken lucht.’
De heer Janssen bevestigt dat zijn collega’s van de Dienst Stadsbeheer hebben aangegeven
waar wel en niet kan worden gesport. Hij geeft aan dat er wel argumenten voor zijn. Hij denkt
ook dat de regel nu in de Discussienota Strandbeleid staat vermeld. Hij vraagt de spreker of hij
het met de regel oneens is.
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De spreker antwoordt dat hij het zeker niet eens is met de regel. Hij geeft aan dat de regel op
één incident met een zwemmer is gebaseerd. Er is nooit met de surfers gepraat.
De heer Janssen geeft aan dat hij dit mee zal nemen maar dat hij niet kan garanderen dat hij er
wat mee kan doen.
Een spreekster geeft aan dat voor haar leefbaarheid vooral te maken heeft met bereikbaarheid
en verblijfbaarheid. Met verblijfbaarheid bedoelt ze de mogelijkheid sociale contacten te
onderhouden zonder te worden beperkt door het verkeersbeleid. Bezoekers moeten langer dan
één uurtje kunnen staan.
Mevrouw Grubben vraagt de heer Janssen op welke manier de gemeente met de punten
bereikbaarheid en verblijfbaarheid bezig is.
De heer Janssen antwoordt dat bereikbaarheid één van de belangrijkste thema’s is voor
Scheveningen. Hij geeft aan dat er over dit onderwerp nog twee bijeenkomsten komen. Hij
herhaalt dat hij de scheiding van thema’s nogal onhandig vindt omdat veel van de onderwerpen
van vanavond ook te maken hebben met bereikbaarheid. De bijeenkomsten over verkeer vinden
14 en 25 februari 2009 plaats.
Een spreekster geeft aan dat zij ook naar de verkeersbijeenkomsten gaat maar dat
verblijfbaarheid en leefbaarheid niet onder de besprekingen van die bijeenkomsten valt. Het is
dus echt een leefbaarheidkwestie. Ze vraagt dit punt nadrukkelijk door te geven aan de
wethouders.
De heer Janssen geeft aan dit te zullen doen.
Mevrouw Grubben deelt mee dat alle opmerkingen en alle vellen papier zullen worden
ingenomen en verwerkt. Ze vraagt of er nog een laatste opmerking over leefbaarheid is.
Een spreker is van mening dat er geld nodig is voor minder validen. Dit geld kan worden
ingezameld op een leuke manier, zodat andere mensen er ook profijt van hebben.
De heer Janssen is het met dit idee eens en zegt dat hij over dit onderwerp nog verder met hem
zal spreken.
Mevrouw Grubben merkt op dat het woord balans steeds terug komt en concludeert dat dit het
kernwoord van de avond is. Hierbij gaat het ook om de balans tussen de onderwerpen van deze
avond en de onderwerpen die op de andere bijeenkomsten worden besproken.
Een spreker geeft aan dat de balans tussen industrie en sport ook belangrijk is en dat hier niet
over is gesproken. Industrie en sport zitten in elkaars vaarwater.
De heer Janssen antwoordt dat de haven actief moet blijven. De visserij doet het goed en breidt
ook nog steeds uit. Het is voor Scheveningen van belang een actieve visserij, met wat industrie
eromheen, te behouden. Hij geeft toe dat zaken als geluidsoverlast een probleem zijn. Hij geeft
aan dat de gemeente met de visserijsector een overleg heeft om hier maatregelen voor te
nemen.
Mevrouw Grubben vraagt de heer Janssen wat de gemeente met alle ideeën gaat doen.
De heer Janssen geeft aan dat deze bijeenkomst de zesde van twaalf bijeenkomsten is. Er
komen nog twee bijeenkomsten over verkeer (14 en 25 februari 2009) en bij veel aanmeldingen
eventueel nog een derde. Er komt ook nog een bijeenkomst over natuur en landschap, een over
openbare ruimte (4 maart 2009) en nog twee over economische impulsen (2 en 4 maart 2009).
Op www.wereldstadaanzee.nl staat alle informatie over de bijeenkomsten. Van alle avonden
wordt een conceptverslag gemaakt. Dit verslag wordt aan iedereen doorgestuurd per e-mail en
daar kan men vervolgens 14 dagen lang op reageren. Vervolgens wordt er een definitief verslag
gemaakt en dat zal ook weer worden rond gestuurd.
De gemeente zal vervolgens alle verslagen bundelen. Half april wordt een zg. oogstbijeenkomst
georganiseerd om de opbrengst van de samenspraak te bespreken. Iedereen wordt hiervoor
uitgenodigd. Er zal geprobeerd worden om voorlopige conclusies te trekken en er zal verder
worden gewerkt aan het definitieve Masterplan. Dit Masterplan komt naar verwachting
Samenspraak Scheveningen
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in juni of juli in de gemeenteraad. De gemeente zal proberen om alles wat zij binnenkrijgt aan de
bewoners te laten zien. Zij kunnen altijd reageren, zowel telefonisch als per e-mail.
Mevrouw Grubben geeft aan dat in de tussentijd veel mensen met allerlei initiatieven bezig zijn
en ze raadt hen aan daar vooral mee door te gaan. Vervolgens vraagt ze iedereen de vellen met
de definities van leefbaarheid in te leveren.
Een spreker mist een thema-avond over cultuur. In de Scheveningse krant had hij een idee
gelezen voor een multifunctionele zaal op de pier.
De heer Janssen geeft aan dat in het plan van Scheveningen Bad 20 duizend vierkante meter is
bestemd voor kleinschalige culturele uitingen. Ook heeft de Gemeente als beleid om de
gesubsidieerde cultuur in de binnenstad te houden. Dit betekent dat Scheveningen zich vooral
zal moeten richten op theaters die geen subsidie nodig hebben.
Mevrouw Grubben herhaalt de opmerking van de spreker dat hij een bijeenkomst over cultuur
mist.
Mevrouw Korevaar, stadsdeeldirecteur Scheveningen, deelt mee dat er 26 maart 2009 een
netwerkbijeenkomst is over cultuur.
Een spreker merkt op dat veel onderwerpen die deze avond ter sprake zijn gekomen nogal voor
de hand liggende onderwerpen zijn, zoals rekening houden met elkaar, rust, schone omgeving,
schone lucht en bereikbaarheid. Hij vraagt zich af wat de heer Janssen uit deze avond uit heeft
gehaald dat hij stedenbouwkundig wil aanpakken.
Hierop reageert een stedenbouwkundige van de gemeente. Ze geeft aan dat de gemeente
plannen heeft op zowel grootschalig als kleinschalig niveau. Ze voelt zich als
stedenbouwkundige ook verantwoordelijk voor de kleine schaal. Ze denkt dat de gemeente de
ideeën van de aanwezigen op buurtniveau gaat uitwerken, het liefst in samenwerking met clubs
uit de buurt.
De spreker geeft aan dat hij bang was dat de ideeën abstract zouden blijven.
Mevrouw Grubben benadrukt dat de ambitie is alle ideeën te zien.
Een spreekster geeft aan dat men bijeen is gekomen omdat men mee wil denken en praten. Ze
vraagt zich af in hoeverre dat bijt met de plannen van de gemeente en of de bijeenkomst wel
zinvol is.
De heer Janssen geeft aan dat deze bijeenkomst gaat over het Masterplan van 2020. Het gaat
dus om de lange termijn. Intussen lopen er projecten (zoals de nota Strandbeleid) die niet zullen
worden opgehouden door wat op deze avond wordt besproken. Hij kan niet uitsluiten dat het
elkaar een keer bijt, maar in dat geval wil de gemeente dat wel weten. Hij benadrukt dat men
vooral moet doorgaan met het bedenken van nieuwe ideeën.
De spreekster geeft aan dat men vanavond bijeenkomt omdat men invloed wil hebben. Intussen
zijn er deze avond ook zaken besproken waarover eind 2008 al een beslissing is genomen.
De heer Janssen geeft toe dat dit soort zaken erbij zitten maar dat ook de nota Strandbeleid niet
voor de eeuwigheid bestemd is. Hij probeert in de gaten te houden of dingen elkaar bijten. Hij is
van mening dat het niet erg is als het nieuwe college in 2014 een nieuw Masterplan wil
opstellen.
De spreekster benadrukt dat ze niet wil dat de bewoners hun energie steken in zaken waarvan
achteraf blijkt dat hier al beslissingen over zijn genomen.
De heer Janssen geeft aan dat dit niet de bedoeling is.
Mevrouw Grubben wil alle aanwezigen bedanken voor hun komst, voor hun ideeën en voor hun
energie. Ook bedankt ze mevrouw Mesker voor haar inspirerende verhaal.
Ze beëindigt de vergadering om 22.15 uur en nodigt iedereen uit voor een borrel.
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Brainstorm Leefbaarheid - resultaten
Leefbaarheid is voor mij…

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid
Prettige sociale omgeving
Mij prettig en vrij kunnen voelen
Totaal-omgeving waarin ik ook mijn (klein-)kinderen zou willen laten leven
Schone leefomgeving, bijvoorbeeld zonder hondepoep
To be able to use your time effective
Safe living
Clean living

•
•
•
•
•
•
•

Meer groen
Minder auto’s
Veiligheid
Interculturele communicatie
Stimuleren en supporten van grass-roots organisaties
Geen cruisehaven
Het recht hebben om in de zee je sport te kunnen beoefenen. En niet op bijvoorbeeld het
Zuiderstrand de toegang voor surfers verbieden, gebaseerd op gebakken lucht.

•
•
•

Erop kunnen vertrouwen dat ik veilig ben, overal in Scheveningen
Wethouder Norder die écht luistert, en niet doet alsof…
Een goede balans tussen natuur en bebouwing

•

Een woonomgeving waar ik kan ´leven’. Niet bepaald door activiteiten of anderen waar ik
niet om gevraagd heb. Er moet een plek blijven waar ik naar toe kan om te genieten van
de zee, zand, zout, lucht, zonder overlast of verstoring van activiteiten op deze plek. Dus:
kwaliteit van wonen!

•
•
•
•

Een sociaal leven zonder allerlei van gemeentewegen opgelegde beperkingen
Waar wonen en werken samengaan
Leven en laten leven, met respect voor een ieder
Vrij verkeer in Scheveningen, geen sociale eilanden door driedeling

•

Goede balans in woonomgeving, buiten is prettig vertoeven, niet bedreigend. Veilig voor
kinderen, de buurt als opvoeder! De buurt als mantelzorger etc.

•
•

Kwaliteit, duurzaamheid, samenleving, balans/harmonie, uitdaging, beweging.
Uit zich in ruimtelijke ordening, inrichting, vormgeving, bestemmingsplan

•
•

o.a.:
Genieten op balkon - bijvoorbeeld zomeravond

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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•
•
•

Niet te druk
Balans
Gebalanceerd toerisme – ook ruimte voor bewoners!!
Autovrije trottoirs
Trottoirs naar bijvoorbeeld strand: ruime ongestoorde doorgangen! (makkelijk voor
kinderwagen, rollators, enz.)
Fietsen aan de kant
Beperking toeristisch autoverkeer (parkeren in garages, P+R enz.)
Maar ook: bloembakken in de straten

•
•
•

Schoon (onderhoud, openbare ruimte opruimen)
Heel (kapotte straatverlichting repareren)
Veilig (handhaven: geluidsoverlast, parkeren, alcoholverbod, autoradio’s)

•
•
•
•
•

Geen zwerfvuil op het strand
Onderhoud openbare ruimte (onkruidverwijdering)
Riolering in zomer die niet stinkt
Symbiose tussen bewoners & ondernemers/bezoekers
Naleving wetten

•

Me goed voelen in een samenhangend, schoon en inspirerend woonmilieu, waarin de
voorzieningen goed bereikbaar zijn en een gevoel van vrijheid gegenereerd wordt.

•

Rekening houden met elkaar en geen overlast bezorgen, maar ook rust en stilte en
natuur. Geen geluidsoverlast. Schoon milieu.

•

Ruimte en respect voor alles om je heen.

•

Een stille, rustige, groene woonomgeving

•

Hoe het er mooi/schoon/verzorgd/bij elkaar past/ uitziet. Weg met poep; verslonzing max
1:50

•
•
•
•
•

Een mooie zomerse stranddag
Flaneren op de boulevard
Sporten op het strand
De rust van ‘toegankelijke’ duinen
Verdraagzaamheid

•
•
•
•
•

Sociale controle
Naar buiten willen
Elkaar groeten op straat
Kunst en cultuur, hand in hand
Groen

•
•
•
•
•

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18.
•

Een veilige verblijfsomgeving die mogelijkheden biedt om mijzelf te ontplooien (kan werk
zijn maar ook invulling vrije tijd) en waarin ik mij prettig voel.

•
•
•
•
•

Ruimte/strand, fietsen, duinen
Buiten: zee, strand
Soc. controle
Samen/allen + alleen (bijv. naar Schev. gaan)
Mogelijkheden/variatie: op alle manieren (dus kunnen kiezen voor rust/drukte,
natuur/disco)
Bios, theater, sport, chillen

•
•
•
•

Rust/stilte
‘Genieten van de natuur!’
Zee - strand – duinen
De vier elementen:
- eb en vloed (zee)
- (aarde) strand
- luchten
- zon/wind/regen enz.

•
•
•
•
•

rekening houden met elkaar
rust, zee, duinen
voorzieningen op korte afstand
schone omgeving, schone lucht
bereikbaarheid

•

Samen met de buurt iets doen; zie voorstellen hieronder!
[Bijgevoegd: concept activiteitenplan ‘Groen en Zo’ van de BuurtBewonersGroep (bijlage
I), en ‘Wandeling naar een groene buurt’ (bijlage II)]

19.

20.

21.

22.
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Brainstorm Sport – resultaten
Verklaring gebruikte symbolen:
● : één uiting van waarschijnlijk één persoon
 : deze opmerking is een reactie (van een ander persoon) op de bovenstaande opmerking

Sport voor volwassenen – sport voor kinderen
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Denk ook aan senioren!! (3 stickers)
 toegankelijkheid
 (rollatorvriendelijke sport bijv.)
Sport voor gehandicapten
Beachaerobics
Yoga/meditatie
 strand, pier?
 [pijl naar ‘yoga’] anti
Zijn er al niet genoeg recreatie/sportmogelijkheden? → zorg voor balans! (2 stickers)
Sport max. 3 kwartier in verband met parkeerbeleid!! (1 sticker)
Hoe zit het met de leefbaarheid bewoners? (2 stickers)
Rust/stilte duinen strand! (4 stickers)
Sport voor iedereen
- Dus ook kleinschalige sportvoorzieningen in de directe woonomgeving. Nu karig
in Scheveningen (1 sticker)
- Begeleiding is een must (RKF-JCF)
- Op weg naar begeleiding vanuit de buurt zelf
 ook voor volwassenen begeleid sporten in openbare ruimte
- Fietsen
- Nordic walking/wandelen
- Koersbal
 Jeu de boules
ISM scholen veel aandacht voor milieu & beweging, plezier & buiten zijn
Skeeleren/rolschaatsen (2 stickers)
- In parijs iedere vrijdagavond skeeleravond/geen auto’s
 (Rio de Janeiro boulevard in weekend auto vrij)
- Langs boulevard speciale skeelerbaan
- Tegelijk fietspad
 (zie Katwijk)
Clean-up kids
Milieueducatie gecombineerd met surfen (4 stickers)
Sportbus
Kinderen halen en brengen naar sportveld! (1 sticker)
Randvoorwaarden stellen v.w.b. geluidsoverlast (3 stickers)
Waar gebeurt dit allemaal exact? Welke locaties (1 sticker)
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Sport door/voor bewoners – bezoekers
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Bezoekers richting strand: events
Bewoners ook stein/lokaal:
Bewoners:
- 4 seizoenen sport – niet afhankelijk van het weer
- of: ‘dak eraf’ bij mooi weer.
(3 stickers)
jeu des boules
schaken
 iedereen neemt eigen schaakspel mee
Nordic langlaufen
 verhuurcentrum! (2 stickers)
Rust/stilte - duinen/strand! (2 stickers)
Schaatsen
steppen
Schaakstukken
Fietsen
Skeelers
Skies
Stokken
Helmet
Steppen
Pasjes via hotels
Waar? Welke locaties?
Kennismaking via school (sport)
 surprise abonnement – elke week een andere sport
[pijl vanaf ‘Bewoners’] niet verbieden om in zee te gaan met board (1 sticker)
[pijl vanaf ‘Bewoners’]
- ook individueel
- wandelen in ‘geluidsarm gebied’
- gewoon genieten van natuurlijke elementen (zon, zout, wind, zand)
(waar blijft hier plek voor??)
(3 stickers)
Golfbaan
Autovrije boulevard! (14 stickers)
 yes!
 kan op bepaalde tijden: bv. weekend.
 graag!
 was oorspronkelijke plan!
[pijl vanaf ‘Bewoners’] Luchtballonvaarten + rolstoelgeschikte rondvaart + optie voor extra
comfort vaarten.
Gedifferentieerd sportaanbod
- voorzie in leuke incidentele activiteiten op straat
- wandel hardlooproutes (1 sticker)
- ook commercieel + verenigingsaanbod voor bewoners
Graag stille sporten: hardlopen, vliegeren, fietsen, joggen (2 stickers)
 Schaken
 En ruimte voor vrij wandelen
5 km buiten gebied verder met sneltrams
 Als je naar Schev. gaat
 En waar laten ze hun auto’s?
 Paard en wagen – ook voor de ouden van dagen
 (Dynamisch parkeerbeheer)
Elektrische busjes voor transport (zie Rome!) (2 stickers)
Rolstoel af/opgang naar zee (3 stickers)
Concert op drijvend platform - niet alleen voor yuppen in het Kurhaus
Naturisten strand
- stilte/rust (3 stickers)

Samenspraak Scheveningen

15

Themabijeenkomst Leefbaarheid, vrije tijd en sport
11 februari 2009

•

- genieten vd natuur (1 sticker)
- ‘horen vd zee’
- ‘horen vd vogels’
- geen muziek enz. (1 sticker)
- yoga/meditatie (1 sticker)
Wat te doen tegen geluidsoverlast? (1 sticker)
Handhaven! Leefbaarheid bewoners
 meer fietsen + wandelen

Sport in de zomer – sport in de winter
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Water
- surf
- kite
- wind
- lifesaving
 - diving
 - wake boarding
Zand
- volley
 - soccer
 - frisbee
 - beach golf
Park (1 sticker)
- parcours
- skate
- run
- fitness (1 sticker)
loop/fiets/skeeler-baan: aparte strook/pad langs boulevard trekt hele jaar (lokale)
sporters (zie bijvoorbeeld in Istanbul!) (6 stickers)
In zomer boulevard in weekend autovrij → ruimte voor straatsporten: lopen, skeeleren
etc. (3 stickers)
 generatoren op ’t strand → wind
Beach-challenge
Tri-parcours
1 zeilen
2 skeeleren
3 fietsen
Al maar meer sporten!? Maar pas op voor overbelasting infrastructuur! (2 stickers)
Yoga + meditatie
Sport + spelleiders terug svp!
 sportspelletjes op ‘t strand voor alle Haagse kinderen + jongeren
- woensdag
- zaterdag
- donderdagavond

(2 stickers)

•
•
•
•

Wandelen: strand 4 daagse uitbreiden
 fietsen: paden & routes verbeteren !!!
Hoek van Holland wassenaar
Vliegeren
Blokarten (strand straks breder)
Mountainbiken (→ strand, boulevard)
Skaten
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfst
 (op zee)
 golf (2 stickers)
Skateboarden (1 sticker)
Lente
Minder gasten!!!
 slalom sliker onder pier
Int. Scheveningen stadion
 (waar?)
Drijvende ijsbaan op de zee
Frozen sea-skating
Outdoor skipiste op het strand
Indoor versie Strandsporten ‘Lindobeach’
[pijl vanaf ‘Winter’] curling (1 sticker)
 leuk : is ook topsport
[pijl vanaf ‘Winter’] kan er ook gesurft worden
Voorzieningen ah strand
De Haagse 2 daagse in juni (lopen) (5 stickers)
 Welke locaties?
Golf s.v.p. minder elitair (kinderen op woensdagmiddag)
Ooievaarspas
Douches op ‘t strand/boulevard neerzetten in de winter
Sport-o-theek op de boulevard: rent-a-volleynet etc. (7 stickers)
 (sport-spelleiders!)
Denk aan geluidsoverlast handhaven! (1 sticker)
Leefbaarheid bewoners (1 sticker)
Duin: duinboarding
Berg: sandboarding
 Neen! Natura 2000 gebied (1 sticker)
Strand + duinen
Rust/stilte!

(1 sticker)
•

[Bijgevoegd: ‘Tacky’, een voorstel voor een skatepark in Scheveningen]

(2 stickers)

Binnensport – buitensport
•
•

•

Leefbaarheid bewoners?
 beetje geven en nemen, sporten is voor alle bewoners positief!
IOX zo groot als de Blinkerd (3 stickers)
 [pijl vanaf ‘Blinkerd’] is badkuip
 leuk een groot multi-alles zwembad!
Grote hal voor binnenactiviteiten:
- alle binnensporten
 (naast Aldi?)
- mooi wedstrijdzwembad
- manage

(17 stickers)
•
•
•

maak alle sportaccommodaties multifunctioneel
 (kan helaas niet!)
(uitbreiding ‘de Blinkerd’)
Er is binnen de gemeente al te weinig geld voor binnenaccommodatie. Scholen moeten
nu al km’s fietsen om te kunnen gymmen!
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•
•
•
•
•
•

 dromen bestaan!
Indoor skatepark (2 stickers)
Meer sportacc. = nu te weinig!
Klimmen
[pijl vanaf ‘binnensport’] extra gymzalen
[pijl vanaf ‘buitensport’] duiksport
Stadion met allure voor topsport. Ook voor grote concerten
 (waar?)
 - Niet 4 seizoenen
- Géén concerten e.d

(5 stickers)

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opblaasbare (en dus leegloop-bare) sportvelden!
Activiteitencentrum minder validen → binnen & buiten
Schuifdak (kan open bij mooi weer) (2 stickers)
Ongebruikt pier deel als sportlocatie
Wintersporten:
- hardlopen
- skeeleren
- kunstijs-circuit
- curling
Skaten
Yoga op het strand
 voorzieningen? → ‘relaxzone’
Aerobics op ’t strand (2 stickers)
Vliegeren
een duidelijk kader voor veiligheid
skatepark
golfsurfen groeit in Ned.
Golfbaan (1 sticker)
Boogschieten
(manage in de duinen) (1 sticker)
Meditatie. yoga.
Groot int. evenement
 sponsering is knelpunt (kredietcrisis)
wandelen/fietsen
Red Bull. Mileu, herrie, stank
Denk aan geluidsoverlast!!! Handhaven dus! (4 stickers)
Strand/duinen
Rust/stilte

(1 sticker)
•

[Bijgevoegd: ‘Tacky’, een voorstel voor een skatepark in Scheveningen]

(2 stickers)

Topsport - breedtesport
•
•

•
•

Waar moet dit allemaal plaatsvinden? Denk aan leefbaarheid! (3 stickers)
Top sporters geven clinics voor breedtesport (bijv. in zomer op boulevard) (3 stickers)
 en krijgen ze ervoor betaald?
 Sponsering?
Nationale Sportdag Scheveningen
- allerlei activiteiten
Rust/stilte!

Samenspraak Scheveningen

18

Themabijeenkomst Leefbaarheid, vrije tijd en sport
11 februari 2009

Duinen/strand!

(1 sticker)
•

•
•

 yoga meditatie
Zeilen
Paardrijden
Rolstoeltennis
Cross-loop
 sport voor minder validen (op het hoogste niveau) (5 stickers)
Topsport accommodaties ook toegankelijk voor jeugd/jongeren/minder validen

(1 sticker)
Stimuleren via onderwijs en welzijnswerk €!
Taak voor combinatie-functionaris

(3 stickers)
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationaal golfsurfevent! (1 sticker)
[pijl vanaf ‘Topsport’] 18 Holes
[pijl vanaf ‘Topsport’] events aantrekken
Golfsurfen is voor jong & oud laagdrempelig (1 sticker)
Golfbaan in de duinen (6 stickers)
Drivingrange/putting green
Floatable ballen (in zee slaan)
[pijl vanaf ‘breedtesport’] midgetgolf (1 sticker)
 Westbroekpark upgraden/slecht onderhouden!
[pijl vanaf ‘breedtesport’] strand vrij voor individuele bewegingsrecreatie (duizenden
wandelaars op mooie zondag)

(2 stickers)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Herleving/revitalisatie Haagse Stichting Lichamelijke opvoeding (2 stickers)
Capoeira → workout voor strakke spieren
Hindernis vrij sporten op/langs strand
Sea spinning
Free running [twee keer genoemd]
BN-wedstrijd Marcella os Bart
Reclame plak mountainbikes parcours
Nadelen
 onnodige geluidsoverlast door luidsprekers
 en motoren. Oppassen voor beschadiging natuur/milieu
 + handhaving! (3 stickers)
Fietscross
 Witte fiets-cross-fietsen plan + helm
 vast parcours?
 Michael Boogerd parcours
mobiele fitness platforms
 sport points
Muziek/cocktails
Eten → gezonde voeding!!!
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