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Inleiding 
 
Elk gebied een eigen aanpak 
Dit jaar werken Scheveningen en de andere stadsdelen voor het eerst met gebiedsprogramma’s. De 
gemeente wil de bewoners en ondernemers meer op maat bedienen door de gebieden centraal te 
stellen. Elk gebied heeft zijn eigen karakter en krijgt zijn eigen aanpak. Die aanpak staat beschreven in 
het gebiedsprogramma. 
 
Wat vinden we belangrijk en wat willen we?  
In het gebiedsprogramma staat wat de gemeente belangrijk vindt voor het gebied (prioriteiten) en wat 
ze in de komende vier jaar wil realiseren op het gebied van acht onderwerpen: jeugd en onderwijs, 
wonen, bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid, werk en inkomen, opvoeding en zorg, sociale 
cohesie en buurtwaardering.  
 
Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen 
Uitgangspunt om de doelen te bereiken is samenwerking van de gemeente met bewoners, 
ondernemers, welzijnswerk, politie en andere partijen in het gebied. De eigen kracht van bewoners en 
ondernemers staat centraal. 
 
Van prioriteiten naar activiteiten 
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Van Stolkpark konden in juli 2015 hun 
mening geven over die prioriteiten.  
De prioriteiten vormen de basis voor concrete activiteiten van het gebiedsprogramma die het stadsdeel 
tussen 2016 en 2019 uitvoert. 
 
 
1. Karakter van het gebied 
 
DeHet woonwijk ‘het Van Stolkpark’ wordt aan drie zijden door de Scheveningse Bosjes omgeven. 
Het Van Stolkpark en de Scheveningse bosjes vormen het hart van het Internationaal Park. Het gebied 
is rijksbeschermd stadsgezicht.  
De bebouwing bestaat uit monumetale villa’s waarvan de eerste gebouwd zijn in 1875, 
eengezinswoningen (drie of meer) onder één kap, aangesloten woningen (Kanaalweg) en 
appartementsgebouwen (68% van de woningen). Er zijn twee zorginstellingen waar een groot aantal 
ouderen wonen, twee middelbare scholen, kantoren en ambassades. 
Het Van Stolkpark is een statige villawijk met vele monumentale residenties, waarvan de eerste 
gebouwd zijn in 1875. In de meeste villa’s zitten ambassades.  
De wijk heeft  780754 inwoners. Bijna 35% van de bewoners is van andere afkomst dan de 
Nederlandse; 27,5% heeft een westerse achtergrond en 7,4% een niet-westerse. Er zijn relatief veel 
ouderen, namelijk ruim 33%. 
In de Scheveningse Bosjeshet Van Stolkpark staat de toeristische attractie Madurodam. 
 
2. Opvallende cijfers en ervaringen 
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Jeugd en onderwijs 
Er warenzijn relatief weinig speelplekken voor kinderen of voorzieningen voor jongeren, daarom is er 
in 2015 een speelplek aangelegd tussen Duinweg en Haringkade, aan de kant van de Nieuwe Duinweg. 
In de wijk doen relatief veel mensen aan sport: 68,2%. Dat is meer dan het Haags gemiddelde; dat is 
57,3%.  
Er ligt een fietscrossbaanBMX-parcours in het park aan de Haringkade. Het deel met de hoge hobbels 
wordt in 2014-2015 niet veel meer gebruikt. 
 
Wonen 
In het Van Stolkpark staan mooie woningen, omringd door parken en groen. Veel panden hebben een 
hoge architectuurhistorische waarde. Ze vormen een staalkaart van architectuurstijlen uit de 19e en 
vroege 20e eeuw. De hoofdwegen zijn lang, gebogen of bijna cirkelvormig en hellend. De 
oorspronkelijke vrijstaande villa’s en geschakelde woningen staan in een parkachtige structuur. 
Veel van de gebouwen die na de oorlog werden gebruikt als kantoren en scholen worden inmiddels 
bewoond. 
In de afgelopen drie jaar zijn er relatief veel mensen verhuisd, namelijk 39%. 
 
Bedrijvigheid 
De grootste bedrijvigheid is te vinden in Madurodam, de kleinste stad van Nederland. Sinds de 
verbouwing in 2012 stijgen de bezoekersaantallen. Jaarlijks trekt deze attractie in de Scheveningse 
Bosjeshet Van Stolkpark nu ruim 700.000 bezoekers.   
Daarnaast liggen in de Scheveningse Bosjes nog een hotel, een benzinestation en een tennispark. 
 
Werk en inkomen 
Het gemiddelde inkomen in het Van Stolkpark is € 46.100. Dat is aanzienlijk hoger dan het Haagse 
gemiddelde van € 23.300. 
 
Leefbaarheid en veiligheid 
Er is de afgelopen vier jaar veel verbeterd, bomen geplant, gaten in stoepen en wegdek gedicht; de 
Haringkade, wandelpaden en parkmeubilair in de Scheveningse Bosjes vernieuwd.  
Toch is blijvende aandacht nodig voor de leefbaarheid: onderhoud, handhaving en toezicht.  
Met name wat betreft parkeren en verkeer, openbare ruimte, groen, rijksbeschermd stadsgezicht. 
 
Het Van Stolkpark ligt in de Internationale Zone. In de Scheveningse Bosjes wordt waar de komende 
jaren het Internationaal Park wordt ontwikkeld. Bewoners vinden het behoud van de Scheveningse 
Bosjes belangrijk en zijn bezorgd over de voorgestelde uitbreiding van Madurodam. 
 
Opvoeding en zorg 
Bewoners van het Van Stolkpark geven een 7,7 als rapportcijfer voor gezondheid. 24,9% van de 
inwoners doet aan vrijwilligerswerk en 20,4% is mantelzorger.  
 
Sociale cohesie 
Er is een levendige en betrokken wijkvereniging.  
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3. Prioriteiten  
Versterken bewonersparticipatie 
 

• Ondersteuning van initiatieven op het vlak van schoon en groen, voor ouderen en jongeren. 
• Ondersteuning van initiatieven op het vlak van communicatie (o.a. wijkblad, website,) en 

sociale cohesie (wijkfeest) 
• (verhoogde) Aandacht voor expats: Het beter informeren en betrekken van expats bij diverse 

activiteiten in de wijk. 
 
 
Verbeteren van de leefbaarheid 

• Bestrijding parkeeroverlast door invoering betaald parkeren (gepland voor maart 2016). 
Daarna onderzoek verkeersveiligheid voor de vele fietsende scholieren, en ouderen in de wijk 

• Overleg over plaatsing oplaadpunten voor elektrische auto’s 
• Blijvende aandacht voor onderhoud, toezicht en handhaving: o.a. vernieuwen van  enkelede 

bos(fiets)paden, die nog niet vernieuwd zijn 
• Handhaving Rijksbeschermd Stadsgezicht 

 
(verhoogde) Aandacht voor expats 
Het blijven informeren en betrekken van expats bij diverse activiteiten in de wijk. 
 
Ontwikkeling Internationaal Park 
De ontwikkeling van het Internationaal Park is vooral bedoeld om de prachtige parken in de 
Internationale Zone meer met elkaar te verbinden, zodat bezoekers deze als eenheid ervaren.  
De Scheveningse Bosjes worden doorkruist door de drukke Teldersweg, die een barrière vormt en 
geluidsoverlast veroorzaakt. Een verbinding tussen de twee helften van de Bosjes en geluidswerende 
maatregelen (bijv. een lage richel langs de weg) zouden de kwaliteit ten goede komen, voor de vele 
Scheveningers en Hagenaars en expats er graag komen. 
Daarnaast blijft onderhoud, toezicht en handhaving nodig in de parken. 
 
De mogelijke uitbreiding van Madurodam en toename van evenementen in de grote groengebieden 
Scheveningse Bosjes/Westbroekpark vormen een punt van grote zorg voor de omwonenden. 
 
4. Samenvatting activiteiten 2016 -– 2019 
Versterken bewonersparticipatie  
Voortzetting steun aan initiatieven en communicatie 
 
Leefbaarheid:  
Betaald parkeren en verkeersveiligheid voor fietsende scholieren, en ouderen 
Onderhoud , toezicht en handhaving in de openbare ruimte/ beschermd stadsgezicht/groen. 
 
Wijk overstijgende projecten 
Ontwikkeling Internationaal Park 
 



 

 5 

• Dienst Stedelijke Ontwikkeling komt met een aanpak voor de ontwikkeling van het 
Internationaal park, in samenspraak met omwonenden. Koesteren en verbinden van de 
prachtige parken in de Internationale Zone, en verbinden delen van parken. 

• Het project Noordwestelijke Hoofdroute moet nog worden afgerond voor de kruispunten met 
Van Stolkweg, Scheveningseweg en Eisenhowerlaan. Goede oplossingen kunnen een 
belangrijke bijdrage geven aan de leefbaarheid. 

• Het project verbreding van tram 1 zal een impact hebben op de Scheveningse Bosjes thv de 
Scheveningseweg. Daarbij zo veel mogelijk bomen behouden/ verplanten/ nieuw aanplanten. 
 
 

5. Activiteiten 2016 
Leefbaarheid 
 -Bestrijding parkeeroverlast door invoering betaald parkeren (gepland voor maart 2016); 
 -Onderzoek verkeersveiligheid voor de vele fietsende scholieren en ouderen 
 -Vernieuwen van enkele bos(fiets)paden, die nog niet vernieuwd zijn 
 
Participatie 
Steun aan initiatieven op het vlak van schoon en groen, communicatie en sociale cohesie. 
 
Wonen 
Ontwikkeling Internationaal Park: de huidige parken meer zichtbaar maken. Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling komt met een aanpak voor de ontwikkeling van het Internationaal Park, in overleg met 
omwonenden. Aandacht voor behoud van groen, onderhoud, toezicht en handhaving. 
 
Zorgen voor de wijk 
-Er zijn relatief weinig formele speelplekken voor kinderen of voorzieningen voor jongeren 
-Verkeersveiligheid voor de vele fietsende scholieren en ouderen 
-Uitbreiding Madurodam 
-Toename evenementen in de grote groengebieden Scheveningse Bosjes/Westbroekpark 


