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Inzake: Schevenings herkenningspunt voor rotonde Westduinstraat/Zeesluisweg/Duinstraat
De gemeenteraad
De raadsleden de heren De Mos en Wörsdörfer hebben een brief, ontvangen op 12 februari 2015, met
daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
VVD en Groep de Mos / Ouderen Partij pleiten voor typisch Schevenings herkenningspunt.
De werkzaamheden aan de rotonde op de Westduinstraat/Zeesluisweg/Duinstraat vorderen snel. Op
het middeneiland zal, zodra de rotonde af is, groen komen in de vorm van bij Scheveningen passend
helmgras. In de beginfase zijn al ideeën geopperd om het middeneiland extra aan te kleden. In een
latere fase zou daarnaar gekeken worden. Wat Groep de Mos / Ouderen Partij en VVD Den Haag
betreft moet dat nu snel gebeuren. Bewoners hebben de suggestie gedaan een herkenningspunt in de
vorm van een joon te plaatsen.
1. Is het college bereid om met de Bewonersorganisatie Havenkwartier in overleg te treden over het
idee een joon of iets anders typisch Schevenings te plaatsen op het middeneiland van genoemde
rotonde?
Ja. Voor de goede orde merken wij op dat midden op de rotonde bewegwijzering staat, waardoor
aanpassingsmogelijkheden beperkt zijn.
2. Is het college bereid om de uitkomst van dit overleg aan te merken als buurtinitiatief, zodat er indien nodig - budget beschikbaar is voor de concrete uitwerking?
De bewonersorganisatie kan een voorstel indienen bij het stadsdeel. Daar is een beperkt budget
beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Het stadsdeel maakt, mede op basis van draagvlak voor een
initiatief, een afweging welke initiatieven worden gehonoreerd.
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