
Inspreeknotitie	  Planontwikkeling	  Hommerson	  Noordboulevard	  

Geachte	  voorzitter	  en	  leden	  van	  de	  raad,	  

Mijn	  naam	  is	  Yvonne	  van	  Baarle	  van	  de	  bewonersgroep	  Imago	  Noordboulevard	  
en	  ik	  spreek,	  mede	  namens	  de	  Bewonersvereniging	  Noordelijk	  Scheveningen	  
(BNS),	  in	  over	  het	  plan	  van	  Hommerson	  voor	  de	  Noordboulevard.	  

Het	  plan	  dat	  Hommerson	  aan	  het	  ontwikkelen	  is	  voor	  de	  Noordboulevard	  heeft	  
grote	  impact	  op	  de	  omgeving.	  Niet	  alleen	  voor	  de	  naastgelegen	  woningen	  en	  
ondernemingen,	  maar	  ook	  voor	  bewoners	  en	  ondernemers	  verderop	  in	  Bad.	  

Het	  Masterplan	  heeft	  in	  grove	  lijnen	  de	  ambities	  voor	  het	  nieuwe	  Bad	  geschetst.	  
De	  meest	  relevante	  in	  dit	  verband	  zijn:	  
• Bad	  een	  nieuwe	  uitstraling	  van	  de	  nu	  vaak	  gesloten	  karakters	  van	  gebouwen	  

aan	  de	  zeezijde	  en	  brede	  doorgangen	  die	  boulevard	  en	  het	  achterland	  met	  
elkaar	  verbinden.	  

• Doortrekking	  van	  de	  nieuwe	  boulevard	  naar	  het	  noorden	  en	  een	  
publiekstrekker	  aan	  het	  eind	  ter	  hoogte	  van	  Carlton	  Beach.	  

• Oplossing	  van	  het	  Fuikprobleem.	  

Met	  het	  Ipsobesluit	  in	  2010	  is	  het	  Masterplan	  voor	  Bad	  in	  de	  koelkast	  gezet	  en	  is	  
de	  ontwikkeling	  overgelaten	  aan	  particulieren.	  

Het	  plan	  van	  Hommerson	  betreft	  een	  deel	  van	  Bad	  en	  ondersteunt	  in	  onze	  ogen	  
de	  Masterplanambities	  maar	  zeer	  beperkt	  en	  is	  in	  sommige	  opzichten	  zelfs	  
contrair.	  

Denkt	  u	  alleen	  maar	  aan	  het	  Fuikprobleem.	  Dat	  zou	  verdriedubbelen,	  aangezien	  
ook	  de	  bewoners	  van	  de	  Palaceflats	  nu	  alleen	  via	  de	  Fuik	  hun	  garage	  kunnen	  
bereiken.	  Zelfs	  bij	  opheffing	  van	  het	  Zwarte	  Pad	  als	  parkeerplaats	  zou	  dit	  
probleem	  verdubbelen	  (400	  nu,	  600	  straks	  +	  200	  bewonersparkeerplaatsen	  van	  
de	  Palaceflats).	  En	  dat	  moet	  allemaal	  het	  OV	  kruisen,	  dat	  juist	  frequenter	  en	  
stipter	  zou	  moeten	  worden.	  Met	  opheffing	  van	  het	  Zwarte	  Pad	  zullen	  de	  
strandtenten	  en	  het	  zeilcentrum	  aldaar	  overigens	  grote	  moeite	  hebben	  en	  
wordt	  ook	  het	  naaktstrand	  onbereikbaar.	  Plus	  dat	  de	  gemeente	  hiermee	  ook	  
een	  fors	  bedrag	  aan	  inkomsten	  gaat	  missen.	  



Het	  huidige	  ontwerp,	  hoe	  golvend	  ook,	  is	  een	  voortzetting	  van	  de	  gesloten	  plint	  
van	  het	  Palacecomplex.	  De	  versmalling	  van	  dit	  deel	  van	  de	  boulevard	  in	  
combinatie	  met	  de	  beoogde	  hoogtes	  staan	  haaks	  op	  het	  Moralesconcept.	  En	  we	  
hebben	  gehoord	  dat	  Hommerson	  slechts	  een	  deel	  van	  de	  nieuwe	  brede	  
doorgang	  voor	  zijn	  rekening	  neemt.	  

Het	  programma,	  dat	  in	  de	  nieuwbouw	  zou	  moeten	  komen	  is	  nog	  geheel	  
onduidelijk.	  Ons	  lijkt	  het	  logisch	  dat	  er	  op	  voorhand	  nagedacht	  wordt	  welk	  
programma	  waar	  en	  voor	  welke	  doelgroep	  het	  meest	  gewenst	  zou	  zijn	  om	  Bad	  
nieuw	  leven	  in	  te	  blazen.	  

We	  hebben	  op	  eigen	  initiatief	  inmiddels	  contact	  gelegd	  met	  de	  initiatiefnemer.	  
Er	  komt	  een	  klankbordgroep.	  	  

Imago	  Noordboulevard	  wil	  zich	  inzetten	  voor	  een	  herontwikkeling	  van	  de	  
Noordboulevard,	  maar	  heeft	  in	  de	  afgelopen	  weken	  moeten	  constateren,	  dat	  
het	  Masterplan	  onvoldoende	  handvatten	  biedt	  zodat	  ideeën	  min	  of	  meer	  in	  het	  
luchtledige	  komen	  te	  hangen.	  Een	  wat	  concreter	  kader	  zou	  dan	  ook	  zeer	  
welkom	  zijn.	  Daar	  willen	  we,	  samen	  met	  andere	  betrokkenen,	  graag	  onze	  
denkkracht	  voor	  inzetten.	  	  

Voor	  een	  beter	  imago	  van	  Bad!	  

	  

	  

	  


