
Geachte	  voorzitter	  	  en	  	  commissieleden,	  

Mijn	  naam	  is	  John	  van	  Veersen	  en	  ik	  spreek	  in	  op	  de	  brief	  van	  wethouder	  Norder	  over	  het	  plan	  NoordBoulevard	  ,	  
alwaar	  mijn	  horeca	  onderneming	  gevestigd	  is.	  	  Ik	  spreek	  dan	  ook	  mede	  namens	  een	  aantal	  collega-‐ondernemers.	  

In	  beginsel	  zou	  het	  beter	  zijn	  geweest,	  wanneer	  de	  gemeenteraad	  de	  firma	  Hommerson	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  dit	  
plan	  ,	  in	  2010,	  gevraagd	  had	  of	  de	  huidige	  ondernemers/	  belanghebbenden	  benaderd	  waren,	  of	  hun	  visie,	  bezwaren	  
en	  ideeën	  	  zijn	  meegenomen	  in	  het	  bewuste	  plan.	  Wellicht	  was	  deze	  	  bijeenkomst	  dan	  niet	  noodzakelijk	  geweest.	  
Maar	  dit	  ter	  zijde…	   	  

Inmiddels	  ben	  ik	  	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  plan,	  mede	  dankzij	  wat	  speurwerk,	  een	  persoonlijk	  gesprek	  met	  een	  
woordvoerder	  van	  de	  firma	  WPM/Hommerson	  en	  deelname	  aan	  de	  groep	  Imago	  Noordboulevard.	  	  

De	  volgende	  	  4	  punten	  wil	  ik	  onder	  Uw	  aandacht	  brengen	  

1) Het	  plan	  gaat	  volledig	  voorbij	  aan	  de	  Horeca;	  	  
Er	  zijn	  in	  de	  tekeningen	  niet	  eens	  	  horecagelegenheden	  getekend,	  men	  heeft	  het	  over	  winkels.	  
In	  de	  tekeningen	  of	  schetsen	  worden	  nergens	  de	  diepte	  maten	  van	  de	  geplande	  units	  vermeld.	  
Er	  wordt	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  terrassen	  ,	  terwijl	  	  je	  een	  boulevard	  met	  zon,	  zee	  en	  terrassen	  
associeert.	  
Er	  is	  geen	  duidelijkheid	  over	  de	  duur	  van	  de	  bouw	  en	  een	  eventuele	  alternatieve	  oplossing	  	  gedurende	  de	  
bouw.	  
De	  huidige	  werkgelegenheid	  komt	  voor	  een	  niet	  in	  te	  vullen	  periode	  te	  vervallen,	  hetgeen	  ons	  personeel	  
verontrust!	  
	  	  

2) De	  geplande	  attractie	  van	  5600	  m2,	  die	  (nog)	  ingevuld	  moet	  worden	  is	  een	  groot	  vraagteken.	  
Op	  commerciële	  basis	  zal	  die	  niet	  te	  vinden	  zijn	  tegen	  de	  huidige	  m2	  prijs.	  
Vele	  van	  ons	  zijn	  bang	  dat	  deze	  ruimte	  enige	  tijd	  leeg	  zal	  staan	  en	  daarna	  als	  attractie	  voor	  volwassenen	  	  zal	  
worden	  ingevuld.	  	  
	  

3) De	  geplande	  parkeergarage	  past	  niet	  in	  de	  huidige	  infrastructuur,	  in	  het	  masterplan	  wordt	  al	  gesproken	  over	  
het	  opheffen	  van	  de	  verkeersfuik	  op	  de	  Gevers	  Deynootweg.	  	  	  
	  Door	  de	  toename	  van	  het	  aantal	  parkeerplaatsen	  en	  het	  feit	  dat	  de	  bewoners	  van	  de	  Palace-‐flats	  ook	  
hierlangs	  naar	  hun	  garage	  moeten	  maakt	  dit	  dat	  de	  verkeersdruk	  alleen	  nog	  maar	  erger	  wordt.	  	  
Bovendien	  is	  deze	  garage	  een	  te	  risicovolle	  plek!	  	  	  
Parkeergarage	  Zwolsestraat	  is	  hier	  een	  mooi	  voorbeeld	  van,	  de	  onderste	  etage	  staat	  vrij	  constant	  onder	  
water	  en	  is	  niet	  in	  gebruik,	  deze	  is	  met	  2023	  parkeerplaatsen	  en	  een	  dynamisch	  verkeersbeleid	  wellicht	  
aantrekkelijk	  en	  bruikbaar	  te	  maken	  voor	  de	  toekomstige	  bezoekers	  van	  Scheveningen.	  	  
	  

4) De	  firma	  Hommerson	  en	  gemeente	  zijn	  al	  ruim	  2	  jaar	  bezig	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  dit	  plan,	  
Hommerson	  mocht	  volgens	  een	  woordvoerder	  het	  plan	  niet	  eerder	  naar	  buiten	  brengen.	  
	  De	  	  groep	  Imago	  Noordboulevard	  onthulde	  de	  samenwerking	  van	  gemeente	  met	  firma	  Hommerson	  middels	  
de	  media,	  hetgeen	  de	  	  gemeente,	  om	  onduidelijke	  redenen,	  blijft	  ontkennen.	  
Volgens	  vele	  van	  ons,	  ondernemers	  en	  omwonenden	  lijkt	  een	  renovatie	  van	  de	  huidige	  bebouwing	  een	  
betere	  oplossing	  ten	  opzichte	  van	  een	  te	  massale	  en	  te	  hoge	  nieuwbouw.	  
Al	  met	  al	  verontrustende	  punten.	  

Wellicht	  zal	  de	  te	  samenstellen	  klankbordgroep	  verheldering	  kunnen	  brengen.	  De	  regie	  zou	  in	  handen	  moeten	  zijn	  
van	  de	  gemeente	  en	  niet	  van	  welke	  particuliere	  initiatiefnemer	  dan	  ook!	  Zo	  kunnen	  we	  misschien	  tot	  een	  gedegen	  
uitwerking	  van	  het	  plan	  komen	  en	  zal	  iedereen	  aan	  het	  eind	  tevreden	  terug	  kunnen	  kijken	  op	  een	  samenwerking	  
waarbij	  iedereen	  op	  een	  “gezonde”	  manier	  betrokken	  is	  geweest!	  	  



De	  gemeente	  is	  er	  tenslotte	  voor	  en	  door	  ons!	  

Dank	  voor	  Uw	  aandacht.	  


