Tekst, Denktank Westbroekpark & Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) 28 juni 2017

Geachte voorzitter,
Mijn naam is Christien Iliano, ik spreek namens de Denktank Westbroekpark &Scheveningse
Bosjes (incl. Waterpartij) . Kort: “Denktank”
Recent spraken we met wethouder Revis, over het proces rondom de besluitvorming waar
we het vandaag over hebben. Het niet betrekken van de Denktank werd door de wethouder
als leermoment bestempeld.
Wij gaan er van uit dat de raad dit leermoment ter harte neemt en de visie van de Denktank
afwacht. We dringen aan op goed overleg tussen alle direct betrokkenen en deze Denktank.
Zonder geheime stukken, in alle openheid en gelijkwaardigheid.

Eind vorig jaar stelde het College de Denktank aan. De opdracht: een visie ontwikkelen voor
de eerder genoemde groengebieden. Ons proces kenmerkt zich door een vroegtijdige en
hoge mate van participatie van burgers. Dat is voor allen wat “onwennig”. Als Denktank
strijden wij voor juiste en tijdige informatie vanuit de gemeente waar het ons gebied
aangaat. Ook met betrekking tot Madurodam.
Pas op de dag van bekendmaking van het PUK werden wij geïnformeerd. Er is een principeakkoord afgegeven dat Madurodam een stuk in ons visiegebied geeft. Ook andere
toezeggingen worden op dit moment gedaan in ons gebied, met verschillende partijen,
zonder dat wij daar op enige wijze bij zijn betrokken. We zijn gereduceerd tot inspraak
groepje. Dit staat haaks op onze opdracht en is procesmatig niet correct ! Dit komt het
onderling vertrouwen niet ten goede.
2 stukjes uit het principebesluit hebben we inmiddels terug in eigen regie in kader van het
“leermomentje”: te weten de Verhuellweg en de Aletta Jacobsweg.
De compensatie op het talud is punt van discussie. Aanplant aldaar past wellicht niet binnen
onze visie.
De economische impactstudie van BDO belicht slechts de waarde van Madurodam voor de
stad. Nogal eenzijdige informatie. Wij missen cijfers over de waarde van groen. Wat leverde
dit gebied sinds 1952 op aan gezondheid, geluk, luchtzuivering? OZB inkomsten? Directe en
indirecte werkgelegenheid door sport en recreatie én meer?
Tot slot voorzitter, over “compensatie” in kader van de Natuurwet. Deze gaat stilzwijgend
uit van een PRODUCTIEBOS. Natuurlijk bos is wat in onze visie past voor ons hele gebied.
Dat sluit goed aan bij het akkoord dat deze coalitie heeft onderschreven over de Stedelijke
Groene Hoofdstructuur.
Compensatie laat zich niet meten in het aantal te kappen bomen en die simpelweg
terugplaatsen. Een bos is een fijnmazig ecologisch systeem in de bodem, een kruidlaag,
struiklaag en bomen. Een minimale oppervlakte van ca. 5 hectares zoals het
“Madurodambosje”is nodig om het een volwaardig geheel te laten zijn.
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Samengevat: Het PUK is gezien het niet in acht nemen van ons belang en de nodige onderzoeken die
zullen voortvloeien uit onze visie te prematuur. Wij gaan er van uit dat u onze visie afwacht..

Dank u voor uw aandacht
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