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Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen 

commissie Verkeer en ruimtelijke ordening 
Gentsestraat 22a - 2587 HT  Scheveningen 

 
 
 
 
 
Reactie van de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO) van de Bewo-
nersorganisatie Noordelijk Scheveningen (BNS) op het concept Masterplan Scheve-
ningen-kust en plan MER masterplan Scheveningen kust. 
 
 
m.b.t. verkeer 
 
 
DE DYNAMISCHE VERKEERSVARIANT VOOR DE SCHEVENINGSE KUSTSTROOK. 
 
I. Inleiding. 

De Scheveningse kuststrook, het gebied tussen de NW-hoofdroute en de zee, wijkt wat betreft het 
autoverkeer op twee belangrijke punten af van de andere stadsdelen in Den Haag.  
- De kuststrook kent alleen bestemmingsverkeer.  
- De kuststrook kent extreme verschillen in het verkeersaanbod.  
Herhaaldelijk is dit door Scheveningse organisaties van bewoners en ondernemers onder de aan-
dacht van de gemeente gebracht en is om specifieke maatregelen gevraagd. Diezelfde maatrege-
len zijn nu opnieuw geformuleerd door het BOB-platform waar ondermeer verkeersdeskundigen 
actief ondersteuning aan verleenden: 
1. Betaald parkeren op straat met een maximum parkeerduur in een brede kuststrook. 
2. Transferia op logische plekken gekoppeld aan snel en comfortabel OV richting strand. 
3. DVM dat verkeer heen leidt naar de P&R-voorzieningen en terug naar een snel en veilig thuis. 
4. Onderscheid maken tussen de verkeersaanpak op de drukke momenten en de aanpak op de 

normale dagen.  
 

II. Betaald parkeren, bezettingsgraad, dynamisch parkeerverwijssysteem, twee regimes. 

1.  Op straat betaald parkeren met een maximum parkeerduur in een brede kuststrook. 
De dagtoerist, die ondanks het betaald parkeren er toch nog voor kiest met de auto te komen, 
wordt gedwongen zijn auto te parkeren in een van de parkeergarages. De bezettingsgraad in de 
garages is zo een betrouwbare indicator voor de drukte in Scheveningen.  
Het parkeren op straat is zo voorbehouden aan de belanghebbenden in Scheveningen (bewoners, 
werkenden, bezoekers van bewoners en hotelgasten), zij hebben een eigen parkeerplaats of een 
parkeervergunning. De bezoekers van winkels kunnen kort (liefst 2 uur) parkeren met een ticket. 
2.  Transferia op logische plekken gekoppeld aan snel en comfortabel OV richting strand. 
Zodra de parkeergarages vol raken, is het duidelijk dat de dagtoerist de auto buiten Scheveningen 
moet parkeren. De dagtoeristen uit Den Haag en omgeving zullen dan de auto eerder laten staan. 
Transferia bij voorkeur gelegen bij NW-hoofdroute of bij de rijkswegen aan de rand van de stad in 
combinatie met goed openbaar vervoer die deze mensen naar Scheveningen brengt. 
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3.  Dynamisch parkeerverwijssysteem dat verkeer leidt naar parkeergarages en transferia.  
Een dynamisch parkeerverwijssysteem moet ervoor zorgen dat de mensen In een vroeg stadium 
buiten Scheveningen naar de juiste plekken worden doorverwezen. Dit kan alleen door het aan-
bieden van actuele reisinformatie in het hele gebied tussen de A4 en de kust.  

 
4.  Twee regimes “normaal” en “druk”. 
De bezettingsgraad in de parkeergarages bepaalt welk regime “normaal” of “druk” aan de orde is. 
Een optimaal gebruik van het systeem is dan mogelijk. Bij “drukte” treden b.v. de volgende maat-
regelen in werking: 
a. Het dynamisch parkeerverwijssysteem brengt de bezoeker naar de P&R-voorziening. 
b. Geen autoverkeer op de Boulevard. 
Is dit systeem in werking dan kan het verkeersnetwerk binnen Scheveningen ook tijdens de drukke 
dagen intact blijven. Het is dus niet nodig wegen permanentaf te sluiten voor autoverkeer of per-
manent éénrichtingsverkeer in te voeren. Deze opmerking betreft ook de Boulevard. 
Al deze maatregelen worden door verschillende verkeersdeskundigen onderschreven. Het dyna-
mische karakter van de variant worden door alle bewonersorganisaties en het overgrote deel van 
de bedrijven en ondernemingen in het stadsdeel ondersteund. 
 

III. De cijfermatige onderbouwing. 
De cijfermatige onderbouwing van de gemeente voor de verschillende verkeersvarianten voor 
Scheveningen is gebaseerd op sociaal-economische gegevens, zoals de huidige aantallen inwo-
ners, het autobezit en aantallen en soorten arbeidsplaatsen. Deze aantallen worden door de ge-
meente aan kleine deelgebiedjes (zones) van de verschillende wijken toebedeeld. Om met enige 
betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen na modellering, moeten de cijfers worden getoetst 
aan de huidige situatie. Dit alles klinkt gedegen en betrouwbaar maar als de geboden en verboden 
onjuist worden ingebracht dan zijn de uitkomsten ook onjuist. Er zijn verkeersstromen gecreëerd in 
deze modellen die niet bestaan en drukke straten zijn plotseling verkeersluw. De uitkomsten van 
deze benadering zijn rampzalig. Bijna geen enkel cijfer klopt met de werkelijkheid. Een bruikbare 
basis voor het opstellen van een verkeersplan is er op deze manier dus niet.  
 

IV. Het concept Masterplan Scheveningse-Kust van 10 juli 2009. 

Commentaar op de volgende belangrijke punten: 
De commissie Veerman. (blz. 9 en 51) 
Een belangrijke ontwikkeling is dat aandacht wordt gegeven aan het rapport van de Deltacommis-
sie. Langs de hele kust zijn maatregelen nodig. De gemeente wil hierop anticiperen. Het verbete-
ren van de zeewering wordt een van de pijlers van het vernieuwingsplan Scheveningen-Bad. Het 
verleggen van de zeewering maakt het ook mogelijk de nieuwe Boulevard van Morales door te 
trekken tot aan het Zwarte Pad of zelfs tot aan de noordelijke strandpaviljoens. De promenade kan 
gedeeltelijk in zeewaarste richting worden verlegd.  
Dit jaar wordt het wetsontwerp de Deltawet 2 naar het parlement gestuurd. De kustverdediging 
heeft consequenties voor de hoogte en de breedte van het strand en dat biedt voor Scheveningen 
mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van de openbare ruimte en het verkeer. De ge-
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meente wil die kansen benutten dat is goed bestuur en doe dat dan in samenspraak met alle be-
langhebbenden In een soort BOB-platform. 
Het OV. (blz. 31) 
Er komt een onderzoek naar een tramverbinding Norfolkterrein.  
Het is verstandig dat eerst een onderzoek komt naar welke tram het Norfolkterrein moet verbinden 
met andere delen van de stad en met welke delen van de stad. Technisch is lijn 11 de makkelijkste 
oplossing, maar de vervoerswaarde zal doorslaggevend moeten zijn. 
Het betaald parkeren op straat. (blz. 34) 
In het concept Masterplan staat het betaald parkeren geleidelijk wordt uitgebreid in de hele Sche-
veningse kuststrook.  
Het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid doet verkenningen 
en beleidsanalyses voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Dit instituut heeft in maart 2009 een onderzoek verricht naar de 
beïnvloeding van de mobiliteit door o.a. het betaald parkeren. Het 
betaald parkeren leidt in veel gevallen tot vermindering van het 
autogebruik en in sommige gevallen tot meer gebruik van het OV 
en de fiets. In Scheveningen zal het autogebruik van de dagtoerist 
verminderen met ruim 20% (zie bijlage “Geschatte vermindering 
autogebruik van de dagtoerist”) en het zoekverkeer zal verdwij-
nen. Er zijn dus minder auto’s op de weg, die korter rijden. 
Het betaald parkeren met een maximum parkeerduur (winkelstra-
ten 2 uur) brengt bovendien een scheiding aan tussen de belang-
hebbenden en de dagtoerist. De dagtoerist is alleen te vinden op 
de inprikkers en de wegen naar parkeergarages zolang daar waar 
nog plek is. De doorstroming op de kruisingen wordt dan zonder fysieke maatregelen vanzelf ver-
beterd. 
Wij pleiten om die reden voor een zo snel mogelijke invoering van het betaald parkeren. 
 
De parkeerlus. (blz. 34, 51 en 61) 
Eenrichtingsverkeer invoeren langs de 
bestaande en mogelijk nieuwe par-
keergarages.  
Betaald parkeren, P&R en DVM heeft 
effecten op het gedrag van mensen. 
Een goed systeem van informatie 
voorkomt dat mensen doorrijden en 
dan te laat ontdekken dat garages vol 
zijn. Een permanente maatregel zoals 
éénrichtingsverkeer is overbodig voor 
de dagtoerist en geeft alleen maar last 
voor alle andere weggebruikers, voor-
al voor de mensen die wonen langs 
het parkeercircuit. Zij moeten de par-
keerlus volgen om hun huis te berei-
ken. 
Verbeterde doorstroming. (blz. 34) 
Verbeterde doorstroming wordt vol-
gens de gemeente bereikt door het 
verminderen van kruisend verkeer en 
het scheiden van parkeerverkeer en 
doorgaand verkeer.  
De kuststrook kent alleen bestem-
mingverkeer want na Scheveningen is de zee. De scheiding van de dagtoerist en de anderen in 
het verkeer wordt bereikt door de invoering van het betaald parkeren. Het dagtoerisme wordt zo 
beperkt tot de inprikkers en de wegen naar de parkeergarages. In de woonstraten hebben deze 
dagjesmensen niets te zoeken en daar komen zij dus niet. Het verminderen van kruisend verkeer 
door fysieke maatregelen betekend in de praktijk dat een permanente keuze wordt gemaakt tussen 
het verkeer van de dwarsverbindingen en inprikkers. Zo’n permanente keuze is ongewenst en 
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schadelijk of voor het toerisme of voor de plaatselijke middenstand en de sociale contacten tussen 
de verschillende Scheveningse wijken onderling.  
De Scheveningseweg/Prins Willemstraat. (blz. 34 en 49) 
De ingrepen in de verkeersstructuur zijn erop gericht het autoverkeer naar de verschillende deel-
gebieden op drie routes te concentreren. Hierbij staat genoemd de Scheveningseweg voor dorp.  
De praktijk is echter dat het verlengde van de Scheveningseweg de Prins Willemstraat voor 70% 
wordt gebruikt als dwarsverbinding en 30% gebruikt als inprikker. Dorp heeft vooral belang bij goe-
de contacten met de andere wijken van de kuststrook, daarom zijn de dwarsverbindingen met deze 
wijken van groter belang dan de inprikker Scheveningseweg. Deze weg is qua profiel ongeschikt 
om als inprikker te fungeren. Slaat een auto ergens linksaf dan wordt de weg voor de achterop 
komende auto’s versperd. Gebruik deze laan vooral als wandel- of fietsroute en het autoverkeer 
van de Scheveningers zelf, maar propageer deze weg niet als de inprikker van Dorp. 
De Fuik. (blz. 34) 
De fuik bij het Zwarte Pad reduceren.  
Reduceren ? Een duurzame oplossing moet daar komen. Een nieuwe parkeergarage bij de tram-
keerlus heeft straks weer hetzelfde effect tenzij die garage alleen bestemd is voor bepaalde doel-
groepen van belanghebbenden. 
De Boulevard. (blz. 34 en 49) 
De beslissing, dat op de Boulevard permanent eenrichtingsverkeer komt, is al genomen bij de 
aanvaarding van het plan Morales.  
Er is ruimte gemaakt voor de wandelaars, fietsers en skaters, maar buiten het badseizoen zullen 
die hier niet komen. Scheveningen wordt opgescheept met deze beslissing zonder te kijken naar 
milieu- en verkeerseffecten in het achterland, de druk op de andere  dwarsverbindingen en schade 
voor de ontwikkeling van Haven, Dorp en Bad. Verderop meer hierover. 
 

V. De Haagse Nota Mobiliteit van 14 juli 2009.  

Deze nota is een nieuw verkeers- en vervoersplan voor de periode 2010-2020  Dit verkeersbeleid 
staat niet op zichzelf. Het mobiliteitsbeleid van het Rijk en de regio Haaglanden geven in hoofdlij-
nen de richting aan van het verkeersbeleid in de gemeente. Wij vragen ons af of dit wel zo is. 
Betreffende het autoverkeer het volgende:  
Het bundelen van het doorgaande autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen –de Internatio-
nale Ring en de inprikkers-  is het streven.  In de woonwijken hoort alleen autoverkeer te rijden, dat 
daar een daadwerkelijke bestemming heeft. De wijkontsluitingswegen krijgen de inrichting van 
“stadslanen” met een minder dominante positie voor het autoverkeer en prioriteit voor het langza-
me verkeer en OV.  
Het is vreemd en het wekt argwaan dat in deze nota geen bevestiging is te vinden van de ver-
keersparagraaf van het concept Masterplan Scheveningen-Kust. De nota maakt namelijk geen 
uitzondering voor de Scheveningse kuststrook terwijl hier toch belangrijke verschillen zijn met de 
andere delen van Den Haag. 
- De kuststrook kent geen doorgaand verkeer, want achter de kuststrook is de zee.  
- De kuststrook kent extreme verschillen in het verkeersaanbod. 
Speciale maatregelen zijn daarvoor nodig. De vorige nota mobiliteit 2001-2010 had het nog over 
verschillende regimes afhankelijk van de drukte op de wegen. Waar is deze benadering gebleven? 
Het is verder teleurstellend dat het Dynamische VerkeersManagement (DVM) zo weinig aandacht 
in de nota heeft gekregen. DVM is nu juist het enige geëigende middel om verkeer te informeren 
en sturen via die wegen die de wegbeheerder op dat moment geschikt acht. 
Reeds lang bestaan dergelijke systemen in de grote steden over de gehele wereld. Ook in Rotter-
dam en Amsterdam wordt DVM met goede resultaten toegepast. Op de grote aanvoerroutes wordt 
daar het verkeer reeds geïnformeerd over de doorstroming en binnen de stedelijke agglomeratie 
verwezen naar parkeermogelijkheden. Hierbij is het noodzakelijk de beschikbare plaatsen te mel-
den. Het is in de verkeerskunde een bekend feit dat weggebruikers niet zozeer aan het belang van 
de reistijd hechten maar eerder aan de betrouwbaarheid van hun route. 
Den Haag kan, juist als bestemmingsstad, profijt trekken van een goed DVM. Mede hierdoor kan 
het vestigingsklimaat van  de stad verbeterd worden. Voor het bereiken van de kuststrook is DVM 
een onmisbaar middel omdat in een oude stad als Den Haag de wegen snel aan hun maximum 
capaciteit raken 
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VI. De consequenties van het gemeentelijk beleid voor het achterland en de NW-hoofdroute. 

In november 2007 is in de ochtend van 10:30 uur tot 11:30 uur is door de bewoners van Scheve-
ningen geteld op de dwarsverbindingen tussen Bad, Dorp en Haven. Bewust is voor zo’n rustig 
moment gekozen om te kijken wat de gevolgen zouden zijn van het gemeentelijk beleid voor de 
NW-hoofdroute. Het was bovendien slecht weer. Als consequent al het lokale Scheveningse ver-
keer over de NW-hoofdroute wordt geleid dan is de toename iets meer dan 100%! De gemeente 
denkt veel te gemakkelijk over de verplaatsing van de verkeersstromen bij het maken van blokka-
des.  
Onderzocht moet worden wat de consequenties zijn tijdens de ochtend- en avondspits en bij top-
drukte in het zomerseizoen. (zie bijlage “Telling dwarsverbindingen/Capaciteit kruispunt Duin-
straat/Prins Willemstraat.”)  
 
VII. Het eenrichtingsverkeer op de Boulevard.  
Na onze brieven van 19 organisaties over de onwenselijkheid van het eenrichtingsverkeer op de 
Boulevard heeft ook het Gezamenlijk Ondernemersorganisatiesoverleg (GO) in een brief het vol-
gende standpunt bepaald: 
Wij , ondergetekenden, verzoeken u dringend om terug te komen op dit naar onze mening onge-
wenste en niet functionerende besluit.  Eenrichtingsverkeer op de Strandweg heeft vérgaande ge-

volgen voor de verkeersstromen in het achterland, welke absoluut niet wenselijk zijn. Niet gewenst 

door de diverse ondernemersorganisaties, en niet gewenst door de bewonersorganisaties. 
Dit besluit leidt onherroepelijk tot grote opstoppingen en een grote toename van verkeersbewegin-

gen vanwege absurde routes die lokaal verkeer moet gaan volgen en grote overlast veroorzaken 

voor de lokale bewoners en economie, o.a. doordat bewoners en ondernemers buiten de 60 echt 
drukke dagen, zeer beperkt tot zeer slecht bereikbaar zijn. 

Wij verzoeken u dringend om het besluit tot eenrichtingsverkeer op  de Strandweg te wijzigen in : 

1. voorkeur van de grote meerderheid 

Twee richtingsverkeer op de Strandweg, met de mogelijkheid om bij zeer drukke dagen de toe-
gangen tot de Strandweg af te sluiten met een flexibel systeem (pollers, hefboom) en alleen toe-

gankelijk te laten zijn voor bestemmingsverkeer (aanwonenden, hotelgasten, toeleveringsbedrijven 

en de ambulante hulpdiensten).  
2. alternatief 

De weg breedte van de Strandweg direct zo breed te houden dat er zonder (grote) extra kosten 

alsnog direct kan worden overgegaan op tweerichtingsverkeer. (d.m.v. het trekken van nieuwe 
belijningen) als de invoering van eenrichtingsverkeer inderdaad de nadelige gevolgen heeft die wij 

verwachten. 

De gemeentelijke overheid heeft in februari 2008 een beslissing genomen over de Nota van Uit-
gangspunten voor het Masterplan Scheveningen-Kust. Zo zijn de plannen voor de verkeersafwik-
keling op de Boulevard aanvaard zonder te kijken naar de verkeers- en milieueffecten voor heel 
Scheveningen en zonder te luisteren naar een grote meerderheid van de Scheveningse bewoners 
en ondernemers. De wereldstad aan zee verdient een minder rigide opstelling van de gemeentelij-
ke overheid voor de ontwikkeling van het tweede centrum van de stad. Deze opstelling is  schade-
lijk voor het investeringsklimaat dat voor een belangrijk deel afhankelijk van het particulier initiatief. 
Deze beslissing blokkeert nu verdere ontwikkelingen voor de badplaats.  
(De 30 bedrijven, instellingen en organisaties, die het met de heroverweging van het eenrichtings-
besluit eens zijn staan aan het eind van deze notitie vermeld.) 

 

Wij hebben verder geconstateerd dat de Haagse gemeenteraad heeft vastgesteld, dat geen schop 
de grond in mag voordat voor heel Scheveningen een deugdelijk verkeersplan op tafel ligt. Als 
consequentie kan dat leiden tot een moratorium op het bouwproces.  
Wij pleiten voor een herbezinning van dit besluit. Wij zetten onze argumenten voor de variabele 
0,2-richtingen optie (bij drukte geen autoverkeer en op normale dagen tweerichtingsverkeer) op de 
Boulevard nogmaals op een rij: 
1.  Eenrichtingsverkeer heeft op drukke momenten tot gevolg dat op de Boulevard een stilstaande 
file komt te staan met draaiende motoren omdat in het havenkwartier de auto’s geen kant op kun-
nen De Westduinweg is zijn functie als inprikker een onneembare hindernis. De T-kruising Zee-
sluisweg/Westduinweg kan het verkeer niet verwerken linksaf is vrijwel onmogelijk, rechtsaf is 
mondjesmaat mogelijk.  
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2.  Eenrichtingsverkeer heeft op normale dagen tot gevolg dat in de daluren 200 tot 250 auto’s per 
uur meer in noordelijke richting over de drie andere dwarsverbindingen komen te rijden. De meeste 
van deze auto’s rijden waarschijnlijk de route Westduinweg/Duinstraat/Prins Willemstraat/Jurriaan 
Kokstraat. Het OV zal hiervan ook een enorme hinder ondervinden. 
Deze extra belasting voor het kruispunt 
Duinstraat/Scheveningseweg/Prins 
Willemstraat is te veel. Hier ontstaan ook 
op niet spitstijden lange files. (zie bijlagen 
“Telling dwarsverbindingen/Capaciteit 
kruispunt Duinstraat/Prins Willemstraat.”)  
3.  De milieueffecten van punt 1 en 2 zijn 
zeer schadelijk in beide gevallen ontstaan 
files die nauwelijks rijden. 
4.  De lange files op de drukke momenten 
op de Boulevard geven de badplaats een 
slecht imago. De dagtoerist maar ook de 
hoteltoerist van buiten Den Haag kiest de 
volgende keer voor een andere badplaats. 
5.  De twee Scheveningse centra Haven 
en Bad hebben een logische 
verbindingsweg. Dat is de Boulevard met 
het uitzicht op zee. De toerist, die aan-
komt in de haven wil deze weg gebruiken 
i.p.v. de dwarsverbindingen door het 
achterland. Deze dwarsverbindingen zijn 
voor de toerist een teleurstellende eerste 
indruk van Scheveningen. 
6.  Door het openhouden van de Boulevard  voor auto’s in 2 richtingen is het eenvoudiger Dorp 
autoluw te maken waardoor de doorstroming ook van het OV wordt bevorderd.  
7.  De afstand tussen de twee centra Haven en Bad is 2,3 km. De toerist die in Bad of in Haven 
verblijft moet de afstand altijd twee keer afleggen bij bezoek aan het andere centrum. Die afstand 
4,6 km is bij ons Hollandse weer in het tussenseizoen en de winter voor veel mensen onaantrekke-
lijk om te lopen of te fietsen.   
 
 

VIII. Cijfers gemeente in het milieueffectrapport zijn onjuist. 
Het plan MER zoals het op 15 september 2009 is aangeboden is een blamage voor de uitgever 
ervan. De basiscijfers, die het plan MER moeten onderbouwen zijn voor meer dan 90% onjuist. De 
daaruit afgeleide cijfers kunnen derhalve ook niet juist zijn en zijn niet bruikbaar om daaruit conclu-
sies te trekken. Ambtenaren van DSO en Haaglanden zijn hiervan tijdig in kennis gesteld. Hieron-
der vijf voorbeelden die deze bewering onderbouwen: 

 
1. Van Alkemadelaan/Maurits de Brauwweg linksafverbod niet ingebracht. 
2. Haringkade éénrichtingsverkeer niet ingebracht 
3. Stevinstraat/Gensestraat bijna alle auto’s gaan linksaf. Is niet juist. 
4. Nieuwe Parklaan/Wagenaarweg 40% van de auto’s komt van de Wagenaarweg. Is niet 

juist. 
5. Duinweg/Hogeweg belangrijke doorvoerroute. Is niet juist. 

 
Het lijkt er sterk op dat de opstellers dit plan MER niet synchroon hebben gelopen met het concept 
Masterplan zoals dat op 10 juli 2009 door de gemeente is aangeboden. 
De commissie VRO ziet hierover graag duidelijkheid, voordat de Commissie voor de MER haar 

advies kan uitbrengen. 
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IX. De politiek is aan zet. Wanneer komt de oplossing? 

De politiek moet zich in november uitspreken over de vernieuwing van de Scheveningse-Kust. 
Zonder de verkeersaspecten van het plan Morales bij de besprekingen te betrekken, zou zeer on-
verstandig zijn. Voortschrijdend inzicht  kan op termijn mensen anders doen besluiten. Laat deze 
gemeenteraad een verstandig besluit nemen zodat in maart 2010 niet een omstreden Masterplan 
Scheveningse-Kust inzet van een verkiezingsstrijd wordt. 
 
Scheveningen, 18 oktober 2009        
 
De commissie VRO 
 
 
Voor meer informatie: Hans van Leeuwen, Leuvensestraat 8, 2587 GE Den Haag, 070-3546777 
 
 
De volgende 30 bedrijven, instellingen en organisaties zijn het met dit dringende verzoek 

eens: 
 
BEHEERKANTOOR SCHEVENINGEN BV 
BELANGENVERENIGING GEVERS DEYNOOTPLEIN 
BELANGENVERENIGING PALACEPROMENADE 
BELANGENVERENIGING SCHEVENINGS HAVENGEBIED 
BEWONERSORGANISATIE HAVENKWARTIER  
BEWONERSVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN 
COMITÉ TOEKOMST SCHEVENINGEN-BAD 
DE PIER 
FORTIS CIRCUSTHEATER 
HOLLAND CASINO’S 
HOMMERSON CASINO’S 
KAMER VAN KOOPHANDEL  
KEIZERSTRAAT HISTORISCH WINKELHART 
KURHAUSPLEIN ONDERNEMERS 
MUSEUM BEELDEN AAN ZEE 
RESIDENTIE HOTELS 
STICHTING CENTRUM SCHEVENINGEN-DORP 
STICHTING PLATFORM SCHEVENINGS HAVENGEBIED 
STICHTING SCHEVENINGEN BAD 
STICHTING WIJKOVERLEG SCHEVENINGEN-DORP 
STICHTING WIJKOVERLEG STATENKWARTIER 
STICHTING WIJKOVERLEG ZORGVLIET 
VERENIGING BADHUISSTRAAT BELANGENGROEP 
VERENIGING BOULEVARD SCHEVENINGEN 
VERENIGING VAN 3,4 en 5 STERRENHOTELS 
VERENIGING VAN STRANDEXPLOITANTEN 
VNO-NCW KRING DEN HAAG 
WIJKBERAAD DUINDORP 
WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG 
WIJKVERENIGING VAN STOLKPARK 


