
 

 

Schriftelijke vragen betreffende overlast evenementen Scheveningen strand  

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

 

Den Haag, 16 april 2015 

 

Geachte voorzitter,  

 

Dat grote strandevenementen horen bij een toeristisch Scheveningen staat voor de ChristenUnie/SGP buiten kijf. 

De fractie is blij met alle aandacht en werk die deze evenementen opleveren voor Scheveningen en Den Haag. 

We maken ons echter wel zorgen over de overlast die dit kan opleveren voor de inwoners van Scheveningen. 

Gedurende de zomermaanden kan er voor bewoners overlast zijn van strandfeesten en sporttoernooien in het 

The Hague Beach Stadium, maar ook buiten het strandseizoen zijn er evenementen waar bewoners overlast van 

kunnen ondervinden. Deels hoort dit bij wonen op een toeristische plek, maar de ChristenUnie/SGP vindt niet dat 

hiermee alles is gezegd. Grote evenementen kunnen voor grote overlast zorgen. Een voorbeeld hiervan is Red 

Bull Knock Out, een motocross waarover het college en de raad een brief hebben ontvangen namens 

verschillende kerken op Scheveningen.1  In het verleden is gebleken dat er tijdens deze races ernstige geluids- 

en parkeerhinder is ondervonden door onder andere de kerkgangers op Scheveningen. Daarom stelt 

ChristenUnie/SGP, conform artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen: 

 

1. Kunt u aangeven welke maatregelen er bij evenementen worden genomen zodat de geluids- en 

parkeeroverlast voor bewoners, kerken, verenigingen en dergelijke zo klein mogelijk worden gehouden? 

2. Welke mogelijkheden zijn er voor bewoners om overlast van (grote) evenementen snel te melden, zodat 

er direct actie kan worden ondernomen? 

3. Kunt u de kerkgangers op Scheveningen garanderen dat er bij het verlenen van 

evenementenvergunningen, zoals bijvoorbeeld voor de Red Bull Knock Out, rekening wordt gehouden 

met de kerkgang op Scheveningen, zodat er een ongestoorde kerkgang kan plaatsvinden?  

4. Is er al voortgang te melden inzake een permanent meetsysteem waarover u berichtte in de 

beantwoording op de vragen van de heer Wörsdörfer? 2 

  

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 

                                                           
1 Zie ingekomen stuk Raad/2015.70 

2 RIS 277321 

  


