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Uitwerking flipovers deelsessie ‘Strand Scheveningen Bad en Zwarte Pad’
Datum: 7 oktober 2015
Thema ‘Meer ruimte en levendigheid op het strand’




















Meer evenementen op het Zwarte Pad, nu nul.
Strandhuisjes tussen KZVS en Wassenaar (thema’s groen, gehandicapten, reuringeten, sport-besteding).
Permanent geluidsdrukmeetsysteem, zodat er objectief beoordeeld en gehandhaafd
kan worden.
Ruimte voor speelhuisjes en sportvelden op het strand. Eventueel permanent.
Meer evenementen organiseren vanuit de gemeente.
Vuurwerkfestival weer helemaal door de gemeente.
Wintervuurwerk beter op de kaart zetten (meer promotie).
Bied ruimte voor nieuwe ondernemingen. Sport gerelateerd (=gezond). Meer
bedrijvigheid/levendigheid in zomer en winter.
Graag meer ondernemingsmogelijkheden door uitbreiding van branche.
Tent buiten je meters neerzetten.
In de gemeenten Katwijk en Noordwijk overleeft de natuur (duinen) ook heel goed.
Parkeergarage onder de duinen maken is een optie die heel goed werkt. Neem een
voorbeeld hieraan. Jaarrond bij het Zwarte Pad hoeft geen belemmering voor
natuur/duinen te zijn.
Zorg ervoor dat wat economisch en aan horeca op stapel staat, tot goede
ontwikkeling komt. Speerpunten zijn de Pier en de renovatie van de Noordboulevard
(Plan Hommerson). Gooi niet alles qua beleid overhoop, maar maak een
stappenplan.
Maak het voor strandpaviljoens mogelijk om strandmeubilair bijvoorbeeld tegen de
gevels aan op te slaan.
Geen ambulante handel en samplen.
Vergunningentraject voor evenementen moet makkelijker.
Foodtruck vergunning voor boulevardondernemers.
Terrasvergunningen in Scheveningen Bad (op de boulevard) verruimen. Met name
overkapping en terrasschermen (tegen wind/water enz.).

Thema ‘Kwaliteitsverbetering’








Extra parkeerplaatsen en een beter systeem om te registreren.
De grote garage is maar zelden vol.
Geen strandhuisjes bij het Zwarte Pad. Laat daar een beetje natuur over.
Beter openbaar vervoer. Lijn 5 vaker laten rijden.
Keerlus bus Scheveningseslag is een flop. Veranderen in bijvoorbeeld parkeerplekken
voor rolstoelgebruikers.
Geluidsmeting permanent met hulp van de lichtmasten en landmarks. De technische
infrastructuur is al aanwezig.
Openbaar vervoer in het hoogseizoen en weekend langer laten rijden.

Rode tekst = algemeen

Blauwe tekst = Scheveningen Bad

Zwarte tekst = Zwarte Pad
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Kwaliteit is een combinatie van uitstraling, vakmanschap en originaliteit. Stel deze
kwaliteit als gemeente tot voorwaarde bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
horeca en evenementen.
Let op de vormgeving en het uiterlijk van de strandpaviljoens. Niet te groot en te
lomp en passend bij kustarchitectuur.
Verkeersroute naar Zwarte Pad moet beter.
Organiseer periodiek: Mesdagfestival (schilder), Flaneerparade (per kwartaalseizoen). Ook aansluiten bij Historisch Festival Scheveningen.
Betere organisatie afval (bijvoorbeeld ondergrondse containers).
Tegenstrijdige regelgeving. Bijvoorbeeld: arbo bedden binnen opslaan <-> op het
strand voor buitenterras, Brandweer/verzekering afval binnen opslaan.
Samplen (gratis producten uitdelen) op de boulevard/het strand stond in de APV
maar is eruit gehaald. Ondernemen minder regels.
Cluster de strandpaviljoens ook op het Noorderstrand en maak de zee zichtbaar.
Kindervoorzieningen ook in de winter.
Waterspeeltuin (van metaal).
Handhaven op opruimen van afval. Het strand lijkt nu ’s avonds rond 19.00 uur soms
wel op een vuilnisbelt.
Betonpad haaks op de zee voor minder validen en kinderwagens.
Zomerboulevard doortrekken tot en met Carlton Beach Hotel.
Parkeergelegenheid moet veel beter en voordeliger (zie Katwijk).
Strand/Scheveningen moet andere tarieven en regels dan in de rest van de stad
(bijvoorbeeld parkeren).
Aanvoerroute moet beter.
Stop met de verkeersregelaars.

Thema ‘Ruimte voor de gebruikers van het strand’












House festivals en Jazz festivals.
Géén house festivals.
Meer sporten op het strand. KZVS wil graag jaarrond sporten faciliteren (niet enkel
zeilsporten). Ideale ruimte voor veelzijdig sporten. ‘All year around’.
Gebruikers zijn ook mensen die gewoon komen wandelen en wat drinken. Vergis u
niet in de aantallen hiervan.
De openbare ruimte moet niet geëxploiteerd worden. Die is van ons, daar betalen we
ook belasting voor.
Er is enorm de behoefte om te kunnen exploiteren. Laat de strandexploitanten meer,
zonder al die BOA’s en regels, op creativiteit exploiteren.
Denk ook aan gezinnen en de ‘kleine’ badgast.
Verlaag de pacht, zodat er meer budget voor de ondernemer komt om te kunnen
moderniseren en exploiteren.
Wellness – strandbeleving.
Loopwedstrijden/sporten.
De zee vrijmaken voor watersport en ‘zwemzones’ aanleggen. Dit geeft een beter
toezicht voor/door lifeguards.

Rode tekst = algemeen

Blauwe tekst = Scheveningen Bad

Zwarte tekst = Zwarte Pad
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Thema ‘Jaarrond aantrekkelijk strand’



















Geen extra jaarrondexploitatie.
Meer door de gemeente laten organiseren.
Faciliteren/mogelijk maken van diverse outdoor sporten op het strand, in de zee en
in de lucht. Zomer en winter.
Dit betekent dat er ook zaken moeten zijn die jaarrond open zijn.
Strandhuisjes het hele jaar rond (hotel op het strand).
Er is misschien inmiddels wel genoeg horeca om het huidige aantal bezoekers te
bedienen. Daarom eerst meer activiteiten en dan pas uitbreiding horeca.
Er is wél enorm veel vraag naar jaarrond. Bijvoorbeeld bij bedrijven voor
evenementen en partijen, maar ook bij hondenbezitters die tijdens een wandeling bij
de paviljoens terecht willen kunnen.
Alle evenementen vinden nu alleen plaats bij en rond de boulevard. Er moet meer
verdeling komen, dus ook aantrekkelijke evenementen bij het Zwarte Pad.
Op het Zwarte Pad komen veel mensen uit Den Haag, erg weinig toeristen, maar toch
loopt het daar succesvol. Ook veel gasten in de maanden dat het slecht weer is. Wij
zijn hier creatiever geworden en geloven dat je met creativiteit ook in de
wintermaanden genoeg gasten kunt trekken.
Meer evenementen in het naseizoen in plaats van jaarrond op Scheveningen Bad.
Waarom nadenken over jaarrond als de pilot jaarrond bij het Noordelijk Havenhoofd
nog niet is afgerond?
Waarom seizoensverlenging als de pilot seizoensverlenging mislukt is?
Bij jaarrondexploitatie dezelfde bouwkundige normen aanhouden als bijvoorbeeld bij
horeca in het centrum van Den Haag.
Bij jaarrondexploitatie aandacht voor bezoekers die na sluitingstijd op zoek gaan naar
hun auto (veel geluidsoverlast om de nacht; ‘sus’-team).
Eerst maar eens 4 miljoen extra bezoekers in de winter naar Scheveningen Bad
weten te krijgen in plaats van toevoegen horeca.
De natuur moet zich kunnen herstellen. Dat kan niet meer met jaarrondexploitatie.

Thema ‘Wat gaat goed, moet behouden blijven’





Het strand is nu mooi en het is geweldig dat er een periode van rust is in de winter.
Zo houden.
Betaald parkeren houden in het gebied van de bewoners.
Er is genoeg 100% horeca. Extra jaarrond vergunningen toestaan voor de bouw van
mooiere paviljoens met alternatieve invulling voor de winterperiode.
Zwarte Pad parking behouden en het liefst uitbreiden.

Rode tekst = algemeen

Blauwe tekst = Scheveningen Bad

Zwarte tekst = Zwarte Pad
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‘Anders nog iets?’


















Voordat er nieuwe activiteiten bijkomen eerst de verkeersafwikkeling verbeteren.
Een overall visie tot stand brengen lukt niet op deze manier. Alleen de mensen met
commerciële belangen komen naar ‘hun’ sessie. Voor bewoners is alle sessies
bijwonen ondoenlijk, maar zij zijn wel de eerste/belangrijkste belanghebbenden.
Bij het Zwarte Pad het fietspad/wandelpad doortrekken naar ’t Puntje.
Betere bereikbaarheid naar, van en op het Zwarte Pad.
Mooi als je wandelend op de boulevard hier en daar het strand en de zee kunt blijven
zien.
Het strand is geen economie, maar Rijkseigendom waar iedere Nederlander van
moet kunnen genieten.
Vergunningen uitbreiden, bijvoorbeeld kiten en blokarten op het Noorderstrand.
Welness/strandbeleving.
Kwaliteit/kwantiteit.
Strandpaviljoens naar hoger level.
Strandbedden opslaan tegen buitenterras. Arbo technisch te veel en zwaar tilwerk
om de bedden iedere dag in de opslag te zetten.
Meldingen met betrekking tot defecten, afval enz. worden niet beantwoord/geen
respons.
Strandhuisjes toestaan aan de Noordkant van het Noorderstrand (bij naaktstrand).
Juist géén strandhuisjes toestaan.
Douches voorbij Morales naar het Noorden toe.
Watertappunten en douches.
Muziekregeling Scheveningen publiceren en naleven.

Rode tekst = algemeen

Blauwe tekst = Scheveningen Bad

Zwarte tekst = Zwarte Pad

