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Inspraakreactie bij de commissie Leefomgeving 16 november 2017
t.a.v. de behandeling van de Visie voor de Scheveningse Bosjes

Geachte voorzitter, leden van de commissie,
Mijn naam is Els Fischer, bestuurslid van de wijkvereniging van Stolkpark. Gaarne vraag ik uw
aandacht voor een drietal punten, die verbonden zijn met de Visie:
-

De vergroening en/ of afsluiting van wegen rond en door de Bosjes
Het nieuw op te stellen beheerplan voor de Bosjes en aanliggende groengebieden
De betrokkenheid van omringende Scheveningse wijkorganisaties

Ten eerste de invulling van de infrastructuur voor fiets, wandelaar en automobilist in en rond de
Bosjes. Hoewel overkluizing van de Teldersweg bij velen positief is ontvangen, willen wij wel
betrokken worden bij de consequenties. Uitwerking van de ambitie uit de visie kan ons inziens niet
anders dan in overleg met die betrokken organisaties worden ingevuld. Wij hebben met de andere
wijk- en belangenorganisaties rond de Bosjes en het Westbroekpark de koppen bij elkaar gestoken en
daarvoor een projectgroep opgericht. Onze inwoners maken veelvuldig gebruik van de wegen en
fietspaden. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Afsluiting of verandering van het wegenstelsel heeft
direct consequenties voor andere wegen in ons gebied en toegang tot de verschillende wijken. Wij
bepleiten bij u dat u als voorwaarde meegeeft dat overleg met de omringende wijk- en
belangenorganisaties noodzakelijk is. Wij hebben hierover reeds een brief aan de wethouder gestuurd
en hopen op een positief antwoord.
Ten tweede een nieuw beheerplan voor de Bosjes en aanliggende groengebieden. Hoewel de suggestie
wordt gewekt dat er een overlegplatform voor de Bosjes zou moeten worden opgericht, breng ik onder
uw aandacht dat er een beheerplatform voor de Bosjes bestaat, waarin verschillende organisaties
deelnemen. Wij hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk bij de gemeente aangedrongen op het
activeren van dat beheerplatform, om geïnformeerd te worden en kennis en vragen te kunnen delen
over het gebruik en beheer. Daar werd helaas tot nu toe geen invulling aan gegeven. Het
beheerplatform kon op die manier niet goed functioneren. Mogelijk kan de samenstelling van dat
platform worden aangepast zodat een brede vertegenwoordiging kan meedenken. Maar ook daarbij
geldt wat ons betreft, dat de omringende wijken, waarvan de bewoners elke dag in de Bosjes
wandelen, spelen en de natuur observeren als eerste een plek zouden moeten houden en krijgen.
Ten derde de betrokkenheid van de omringende Scheveningse wijkorganisaties. Wij hebben indertijd
bij de samenstelling van de Denktank aangegeven, dat wij de vertegenwoordiging van de wijken
onvoldoende vonden. Wijken, die notabene grenzen aan het gebied en in het geval van het van
Stolkpark ook de belangen van het gebied behartigen in de ruimtelijke ordening. Voor de uitwerking
van de verschillende onderdelen willen wij met nadruk vragen om de wijk- en belangenorganisaties
een rol te geven. Nieuwe democratie kan in onze ogen niet tot stand komen, als je de direct
betrokkenen buiten sluit.

Bijlage: brief over vergroenen en afsluiten Verhuellweg

