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Onderwerp 

Afdoening motie geef Scheveningers mooi leefbaarheidsplein bij 

Hennephofkerk  

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de commissiebrief leefbaarheidspleinen Scheveningen Haven 

(RIS308008) op 1 juli 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie 

‘Geef Scheveningers mooi leefbaarheidsplein bij Hennephofkerk’ (RIS309415 ) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

  

Constaterende, dat: 

• de raad al in 2001 heeft ingestemd met het raadsvoorstel ‘Afwijking milieukwaliteitseisen 

Scheveningen Haven’ (RIS85855) waarin werd geregeld dat, vanwege geluidshinder door 

bebouwing aan de Dr. Lelykade, omwonenden met vier leefbaarheidspleinen gecompenseerd 

zouden worden. 

• de plannen voor het leefbaarheidsplein bij de Hennephofkerk na 20 jaar eindelijk gepresenteerd 

zijn aan de raad, maar de reserve Scheveningen Haven (waaruit dit betaald moet worden) is 

opgeheven, waardoor er onvoldoende financiële middelen zijn om aan alle wensen van de 

bewoners tegemoet te komen. 

• uit onderzoek is gebleken dat de dakconstructie van het gemaal op het plein te zwak is om 

publiek toegankelijk gemaakt te worden, maar er momenteel geen dekking is om het gemaal te 

verstevigen of te verwijderen. 

 

Overwegende, dat: 

• de wethouder FS in de commissievergadering van 16 juni jl. heeft aangegeven dat het 

verwijderen van het gemaal € 400.000 kost en dekking eventueel zou kunnen worden gevonden 

bij de Enecomiddelen De Kust Gezond. 

• de verdeling van deze Enecomiddelen De Kust Gezond pas in september bij de begroting 2022-

2025 gepresenteerd wordt en in november in de raad behandeld wordt, maar het 

leefbaarheidsplein in Q4 2021 al wordt opgeleverd. 
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Verzoekt het college: 

• bij de verdeling van de Enecomiddelen De Kust Gezond € 400.000,- te bestemmen voor het 

verwijderen van het gemaal bij de Hennephofkerk en geen werkzaamheden uit te voeren op het 

leefbaarheidsplein die na verwijdering van het gemaal opnieuw moeten plaatsvinden. 
 
Het college informeert de raad over de afdoening van deze motie als volgt: 
 

In het ‘Bestedingsvoorstel Enecomiddelen verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale 

woningbouw’ (RIS 309924) is € 400.000,= opgenomen voor de herinrichting van het 

leefbaarheidsplein Hennephofkerk. Er zullen geen werkzaamheden op het leefbaarheidsplein worden 

uitgevoerd die na verwijdering van het gemaal opnieuw moeten plaatsvinden.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


