
Amendement goede verhoudingen tussen bewoners en horeca 

  

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari ter bespreking van het 2016 

voorstel van het college inzake Horecavisie Den Haag (rv 7; RIS 288645); 

  

Besluit om toe te voegen:  

- goede verhoudingen tussen bewoners en horeca: 

  

"Voor een goed horecabeleid in Den Haag is het nodig dat de gemeente een goede relatie onderhoudt 

met bewoners en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Verandering op onderwerpen als 

sluitingstijden, 'verlaatjes' en uitgaanskernen hebben direct impact op bewoners en andere 

ondernemers. Om een goede balans te houden tussen de belangen van horeca-ondernemers en van 

omwonenden, draagt Den Haag zorg voor het betrekken van bewoners bij veranderingen in en 

uitvoering van beleid." 

  

Toelichting 

Het college focust in het raadsvoorstel sterk op aantrekkelijke horeca voor bezoekers, innovatieve 

concepten en de pleinen. Ook komt de relatie tussen winkels en horeca aan bod, maar de relatie 

tussen horeca en bewoners is geen expliciet onderwerp in het raadsvoorstel. Dit amendement voorziet 

in deze lacune.  

  

Pieter Grinwis   Richard de Mos     Christine Teunissen  

ChristenUnie/SGP Groep De Mos / Ouderen Partij Den Haag Partij voor de Dieren 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motie geen horeca-uitbreiding in Scheveningen Haven    

  

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2016, ter bespreking van 

het Voorstel van het college inzake Horecavisie Den Haag (rv 7; RIS 288645), 

  

constaterende, dat het college wil inzetten op het versterken van de maritieme functie van 

Scheveningen Haven; 

 

constaterende, dat het college het Havengebied van Scheveningen daarnaast als toeristisch gebied 

ziet; 

  

overwegende, dat het college in de Horecavisie Den Haag aangeeft naast de Tweede Haven, ook in 

de Eerste en Derde Haven kansen voor de horeca te zien; 

 

overwegende, dat voldoende ontwikkelruimte essentieel is voor de toekomst van de Scheveningse 

Haven c.q. voor de ontwikkeling en vestiging van havengebonden bedrijven op langere termijn; 

  

overwegende, dat bewoners en maritieme ondernemers in het Havenkwartier niet zitten te wachten op 

meer horecagelegenheden; 

  

verzoekt het college geen horeca(-uitbreidingen) toe te staan in de Eerste en Derde Haven op 

Scheveningen,  

  

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Pieter Grinwis  Richard de Mos      

ChristenUnie/SGP Groep De Mos / Ouderen Partij Den Haag   

  

  

 


