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Scheveningen, 28 februari 2021
College B&W
t.a.v. Wethouder Scheveningen,
de heer Anne Mulder

Dag Anne,
Vorige week woensdag heb je duidelijk aangegeven dat het Intell hotel niet open kan als er geen
parkeergelegenheid is. Echter, daarna zingen er allerlei geluiden rond:
•
•

Het hotel zou 114 parkeerplekken ‘moeten’ hebben, voor 226 kamers en vele
congresgangers en voor welk aantal personeelsleden, om open te mogen
Volker Wessel krijgt nog 5 jaar de gelegenheid om een onderduinse parkeergarage te
3bouwen

Feitelijk telde ik vanmorgen 90 parkeerplekken in de haast neergelegd op een ruimte aan de
landzijde voor de 3xVis, die – naar mijn beste weten – oorspronkelijk daar niet voor bedoeld is.
Daarnaast telde ik nog 24 plekken aan de zeezijde voor 3xVis, ook op een plek waar ik ook geen
vergunningsaanvraag van heb gezien. Echter de 114 parkeerplekken die nu uit ‘de hoge hoed’
getoverd zijn, hebben niets te maken met de oorspronkelijk aangegeven 400 parkeerplekken die het
hotel onder het duin zou gaan exploiteren. Dit naast de 400+ andere parkeerplekken o.a. ter
compensatie van wat er de laatste tijd rondom de Boulevard verdwenen is.
Wij zijn vorige week duidelijk geweest, dat het niet kan dat een publieke ruimte als het duin –
toentertijd overigens zonder overleg – van het publiek wordt weggehouden en op een zeer
onzorgvuldige manier er al een 2.5 jaar onverzorgd bij ligt. De Gemeente – en dat weet je – is hier al
verscheidene keren door ons op gewezen, zonder dat wij enige actie hebben kunnen onderkennen.
De – ook weer via geruchten gehoorde – huidige argumentatie van Volker Wessel dat ze met
vervuilde grond van doen heeft, is de afgelopen 2.5 jaar door de Volker Wessel vertegenwoordigers
categorisch ontkend.
Natuurlijk was er 2.5 jaar geleden een soort van begrip voor die afsluiting, omdat er een
parkeergarage onder het duin gelegd zou worden, maar er is nu ook al 2.5 jaar onvrede dat er niks
gebeurt. Dat het er tijdens de Volvo Ocean en tijdens de Regatta en Sail met grote aantallen toeristen
er als een onverzorgd stukje Scheveningen bijligt. En dat - zoals Karel Pronk je meedeelde vorige
week – het Marine monument er weggehaald is, waarbij herdenkingsmomenten niet beleefd hebben
kunnen worden.
Als – zoals de geruchten zijn – het hotel op basis van die 114 plekken toch open mag, dan houdt dat
in dat wij toch nog 5 jaar tegen die rotzooi aan moeten kijken en dat via het waterbed-effect de
omliggende wijken in Havengebied Noord naast de ‘gewone zomerse overlast’ en naast ‘de extra 330
parkeerplekken die bij de 5 nieuwbouwtrajecten niet inpandig gebouwd schijnen te worden’ we nog
eens zo’n 300 extra auto’s in de wijk krijgen, en er – zover wij weten – geen enkele maatregel
getroffen is, om dat te voorkomen. En dat naast de gewone overlast bij mooi weer, zoals de
afgelopen dagen.

Het komt bij ons niet over als dat Den Haag het belang van haar bewoners voorop stelt.
We hebben het hier vorige week donderdag wel over gehad, maar toen waren bovenstaande
‘bullets’ nog niet bekend. Vandaar deze herinnering.
Natuurlijk weten wij – als gewone burger – niet precies waar de schoen wringt, maar we accepteren
niet dat veelverdienende projectontwikkelaars hun tekortkomingen ten laste brengen van de
omwonende burger; en we accepteren ook niet dat een lokale overheid niet in staat schijnt te
(willen?) zijn (onmachtig? onkundig? of vertroeteld?) om de projectontwikkelaar bij de les te houden.
Gaarne vernemen we hoe en wanneer de 400 oorspronkelijk geplande ‘hotel’ parkeerplekken niet
ten koste van het Havenkwartier Noord gesitueerd worden, opdat de leefbaarheid van onze
bewoners geen extra druk ondervindt.
Bij voorbaat dank

Teun van Dijk
Voorzitter BOH

