
Denktank	  Scheveningse	  Bosjes	  (incl.	  Waterpartij)	  en	  Westbroekpark	  
	  
Inspraak	  gemeenteraad	  
7	  juli	  2017	  
	  
Geachte	  Voorzitter,	  
	  
Ik	  sta	  hier	  namens	  de	  Denktank	  Scheveningse	  Bosjes	  (incl.	  Waterpartij)	  en	  Westbroekpark,	  
kort	  Denktank.	  
	  
Vandaag	  wordt	  een	  voorstel	  in	  stemming	  gebracht	  met	  betrekking	  tot	  het	  PUK	  Madurodam.	  
Althans,	  dat	  staat	  genoteerd	  als	  agendapunt	  G.	  Maar	  wanneer	  u	  dit	  punt	  in	  stemming	  
brengt	  stemt	  u	  eigenlijk	  nog	  over	  een	  heel	  ander	  punt	  dat	  hier	  niet	  al	  dusdanig	  vermeld	  
staat.	  	  
	  
Vorig	  jaar	  stelde	  het	  College	  van	  B&W	  namelijk	  onze	  Denktank	  aan.	  Dit	  als	  gevolg	  van	  de	  
vele	  reacties	  op	  het	  plan	  voor	  het	  Internationaal	  Park.	  De	  denktank	  mocht	  een	  
onafhankelijke	  visie	  ontwikkelen	  en	  naar	  eigen	  inzicht	  uitwerken.	  Toegegeven	  zo’n	  nieuwe	  
vorm	  van	  inspraak	  vergt	  heel	  veel	  van	  alle	  betrokken	  partijen	  en	  niet	  in	  het	  minst	  van	  de	  
leden	  van	  deze	  denktank	  zelf.	  Het	  is	  een	  nieuw	  proces	  dat	  vraagt	  dat	  wij	  allen	  continue	  
bereid	  te	  zijn	  te	  leren	  van	  elkaar	  en	  daar	  naar	  te	  handelen.	  De	  Denktank	  werkt	  keihard	  om	  
conform	  de	  afspraak	  de	  visie	  tijdig	  op	  te	  leveren.	  
	  
De	  visie	  zal	  naast	  toetsbare	  uitgangpunten	  ook	  antwoorden	  geven	  op	  hoe	  het	  gebied	  te	  
behouden,	  aantrekkelijker	  te	  maken	  en	  beter	  te	  verbinden.	  Maar	  gaandeweg	  het	  proces	  
worden	  wij	  telkens	  weer	  geconfronteerd	  met	  het	  feit	  dat	  er	  in	  ons	  gebied	  inbreuk	  wordt	  
gepleegd	  aan	  de	  randen.	  
	  
We	  horen	  dat	  fietspaden	  verschoven	  worden	  ten	  koste	  van	  de	  bosrand,	  dan	  weer	  dat	  onze	  
verbindingsvoorstellen	  als	  compensatiegebied	  ingezet	  worden	  voor	  andere	  projecten,	  
Wegen	  een	  andere	  functie	  krijgen	  waar	  wij	  totaal	  niet	  bij	  betrokken	  zijn.	  Plannen	  we	  een	  
rustgebied	  komt	  er	  een	  muur,	  willen	  we	  minder	  reuring	  in	  een	  gebied	  komt	  er	  een	  markt	  als	  
alternatief	  festival.	  Tekenen	  we	  een	  verdiepte	  verbinding	  staan	  er	  nieuwe	  bomen	  gepland.	  	  
Kortom	  het	  naar	  eigen	  inzicht	  uitwerken	  van	  onze	  visie	  wordt	  continue	  onder	  onnodige	  druk	  
gezet.	  
	  
Samengevat,	  vandaag	  besluit	  u	  niet	  alleen	  over	  het	  PUK	  Madurodam,	  maar	  u	  besluit	  ook	  of	  
u	  de	  opdracht	  van	  de	  Denktank	  handhaaft	  dan	  wel	  de	  Denktank	  eenzijdig	  reduceert	  tot	  
inspraakgroepje.	  	  
	  
Nu	  u	  de	  volledige	  strekking	  van	  het	  agendapunt	  bekend	  is	  gemaakt,	  gaan	  wij	  er	  van	  uit	  dat	  
het	  alsnog	  de	  bedoeling	  is	  dat	  de	  Denktank	  haar	  opdracht	  mag	  volbrengen,	  zoals	  
beschreven.	  De	  Denktank	  heeft	  geen	  aanleiding	  om	  de	  gevraagde	  visie	  later	  op	  te	  leveren	  
dan	  verzocht	  in	  “september	  2017”.	  Tevens	  gaan	  wij	  er	  van	  uit	  dat	  er	  geen	  werkzaamheden	  
plaats	  zullen	  vinden	  in	  ons	  visiegebied	  dan	  pas	  ná	  dat	  er	  een	  besluit	  is	  genomen	  over	  onze	  
visie	  en	  de	  acties	  daarna	  getoetst	  kunnen	  worden	  aan	  onze	  uitgangspunten.	  	  
	  



Geachte	  voorzitter,	  leden	  van	  de	  raad,	  ik	  dank	  u	  voor	  uw	  aandacht.	  
	  
Christien	  Iliano	  
	  
Lid	  Denktank	  
Scheveningse	  Bosjes	  (incl.	  Waterpartij)	  en	  Westbroekpark	  
	  


