
Geachte voorzitter en commissieleden, 
 
Mijn naam is Yvonne van Baarle en ik spreek in namens de buurtgroep Imago 
Noordboulevard op de brief van wethouder Norder over het plan van de firma 
Hommerson voor de Noordboulevard.  
 
Imago Noordboulevard kan rekenen op een grote achterban van bewoners en 
ondernemers. Het plan Hommerson is bij ons niet in goede aarde gevallen.  
 
In oktober 2012 kwamen wij bij toeval achter het bestaan van het plan 
Hommerson. Nu, in maart 2013, blijkt dat al 2 à 2,5 jaar in stilte aan het plan 
is gewerkt zonder dat wij buurtbewoners en ondernemers daar over werden 
geïnformeerd. En u, raadsleden misschien ook niet. Op de inloopdag vorige 
week werd dit door het architectenbureau en de firma Hommerson bevestigd. 
Men stelde zelfs dat “men er bijna uit is met de meeste overheidsdiensten die 
iets over het plan moeten vinden”. Van begin af aan blijkt er daarbij intensief 
te worden samengewerkt met ambtenaren van de gemeente. Zo wordt 
bewust aangekoerst op een fait accompli waar nauwelijks nog een andere 
visie of inspraak op mogelijk is. 
 
Het schort aan een over-all visie op Scheveningen Bad. Daarom wordt het 
plan Hommerson als een eilandje voor de kust neergezet terwijl er zoveel 
raakvlakken zijn met andere segmenten. Neem behalve de verkeerssituatie 
voorzieningen als de Palacepromenade, de Pier en het Kurhaus. Op de 
inloopdag was dat goed te merken. Over verkeer bijvoorbeeld ging het niet, 
het plan werd sec gepresenteerd. Inhoudelijk is er nogal wat op het plan aan 
te merken. Het plan jaagt een droom na van een attractie die als in een 
sprookje alle problemen oplost. De getoonde animatie geeft een 
geromantiseerd beeld van het ontwerp. De koepel waar zoveel weerstand 
tegen is, blijkt op verzoek van de gemeente in het schetsontwerp te zijn 
getekend en dient geen verder nut. Op mooie dagen is er al sprake van een 
verkeersfuik. Een parkeergarage met 600 plaatsen op deze bijzondere locatie 
trekt alleen maar meer auto’s. De garage lijkt noodzakelijk voor de 
financiering van dit plan, terwijl de gemiddelde bezetting van de bestaande 
garages alleen maar zal dalen.  
 
Voorzitter, leden van de commissie, laat u als volksvertegenwoordiger het oor 
niet alleen hangen naar projectontwikkelaars, maar luister ook goed naar de 
bewoners en de kleinere ondernemers.  
 
Vanuit de buurt is Imago Noordboulevard ontstaan. Wij hebben inmiddels veel 
kennis en kunde uit de buurt gemobiliseerd op het gebied van ruimtelijke 
ordening, verkeer, architectuur en economie. Met de betrokken ondernemers 
aan de Zeekant, van de Noordboulevard inclusief de kiosken vindt overleg 
plaats. Een goede afvaardiging van Imago Noordboulevard in de 
klankbordgroep draagt er toe bij dat het plan Hommerson acceptabel wordt 
voor bewoners en ondernemers. Bovendien voorkomt het veel gedoe. Weest 
u daar a.u.b. alert op.  
 
Namens Imago Boulevard, 



Yvonne van Baarle (vz), Jaap van Goor (fin.econoom), Julia Hennig 
(architect), Laurie Neale (architect), Roel Blomsma (economie), Sebastiaan 

Ordening), Wim Voerman (BNS, Ruimtelijke Ordening), Aad Pronk (BNS, 
Verkeer), Akke de Vries (coördinatie). 
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van den Akker (economie, webmaster), Steven Witkam (BNS, Verkeer en Ruimtelijke 


