
Schriftelijke vragen betreffende Tonnenmonument en Scheveningse Hoek 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

Den Haag, 21 januari 2018 

Geachte voorzitter,  

 

Al meerdere jaren wordt er bij tijd en wijle gesproken over verplaatsing van het 

Tonnenmonument. Tot op heden heeft dat echter nog niets opgeleverd. Ondertussen 

wordt de omgeving rond het monument, dat juist verwijst naar de haringvisserij, verder 

verstedelijkt. Het monument staat er verloren bij en zal, als alle ontwikkelingen doorgaan, 

steeds verder ingebouwd worden. Wat betreft de ChristenUnie/SGP wordt het tijd om het 

monument naar een meer waardige plek te verplaatsen, zoals ook het Comité Respect 

voor het Tonnenmonument bepleit. Daarom stelt deze fractie, overeenkomstig artikel 30 

van het reglement van orde, de volgende vragen: 

 

1. Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat het Tonnenmonument een 

waardiger plek verdient?  

 

Een mooie plek voor het monument is bijvoorbeeld de ‘uitstulping’ van de haven voor het 

Zeemanshuis. Zo zien alle vissers het monument als ze thuis komen in de Scheveningse 

Haven en heeft het een betere aansluiting bij de visserij in de Eerste Haven. Tevens kan 

het daar dienen als onderdeel van een toeristische ‘visserijwandeling’, die leidt van het 

Vissersmonument aan de Scheveningseweg, via de Keizerstraat, de Scheveningse 

Vissersvrouw, de Naald, de Vuurtoren en de Scheveningse Bank, via het 

Tonnenmonument naar de Visafslag. 

 

2. Ziet het college kansen en meerwaarde in een dergelijke route om zo de (historie 

van de) visserij onder de aandacht te brengen? 

 

De hoek bij de Scheveningse Bank is nu tamelijk leeg. Deze historische plek, waar 

vanouds de vissersvrouwen hun mannen en zoons uitzwaaiden en weer (verdrietig 

genoeg ook meermaals tevergeefs) op hen wachtten, zou meer historie mogen uitstralen, 



bijvoorbeeld door fotopanelen waarop de geschiedenis van de visserij zichtbaar wordt 

gemaakt.  

 

3. Is het college bereid om de geschiedenis van de visserij meer zichtbaar te maken 

door het plaatsen van fotopanelen? Zo nee, waarom niet?  

4. Is het college bereid om het Tonnenmonument te verplaatsen naar de uitstulping 

in de haven, voor het Zeemanshuis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college 

bereid dat op korte termijn indien mogelijk nog voor Vlaggetjesdag te realiseren? 

 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 


