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Scheveningen, 31 mei 2018

Onderwerp: Geen sushifestival Westbroekpark 8 juni 2018, evenementenbeleid en marktenbeleid

Geachte heer Revis,
Uit de media vernamen wij dat er op 8-10 juni 2018 een sushi-festival plaats vindt in het Westbroekpark.
We hebben hiervoor geen vergunning aangetroffen bij de gemeentelijke publicaties. We maken
bezwaar tegen dit sushifestival 2018.
Het houden van dit festival is in strijd met de op 23 november 2017 door de Gemeenteraad vastgestelde
Visie Westbroekpark, Scheveningse Bosjes, incl. Waterpartij.
Zie de notulen van deze Raadsvergadering:
“Wethouder Revis (VVD): Indien u instemt met het raadsvoorstel, dan kiest u ervoor om de visie van de
Denktank, die ook de visie van de bevolking van Den Haag op dit gebied verwoordt, op te nemen in de
gebiedsvisie Internationale Zone en die als uitgangspunt te nemen voor verdere uitwerkingen in het
gebied. U draagt tegelijkertijd in hetzelfde raadsvoorstel het college op een uitvoeringsplan te maken.
Dat zullen we doen op basis van de uitgangspunten in deze visie.
Wethouder Guernaoui (Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag): Wat betekent die visie voor het Sushi
Festival? Dat is namelijk het derde grote evenement. Het is niet als uitzondering benoemd in deze visie.
Wethouder Revis (VVD): U zegt het zelf al en dat is precies zoals het is. De Denktank heeft hier keuzes
gemaakt en geeft aan dat er plaats is voor twee grote evenementen. De Denktank zegt ook dat als deze
twee evenementen zouden stoppen, ze liever geen evenementen daarvoor terugziet. Dat is de visie van
de Denktank en die wordt overgenomen middels het raadsvoorstel.”

Op 4 april 2017 maakten verschillende organisaties, en kort daarna ook omwonenden bezwaar tegen
het houden van het eerste sushifestival op 9 juni (zie bijlage 1). Dit evenement is gehouden zonder dat
er een vergunning voor is gepubliceerd.
Op 26 september 2017 is een deel van de organisaties en omwonenden uitgenodigd bij de
Adviescommissie Bezwaarschriften (zie bijlage 2 onze pleitnota, die niet compleet is afgedrukt bij het
verslag). De commissie adviseerde het college in gesprek te gaan met bezwaarmakers. Dat is niet
gebeurd. De commissie schreef ook dat er geen concreet zicht op herhaling is. Nu blijkt er toch een
sushifestival plaats te vinden in 2018, en is er tot op heden geen vergunning gepubliceerd.
Wij maken bezwaar om dezelfde redenen als vorig jaar april, zie onze brief, samenvattend:
- deze derde markt/evenement doorkruist het beleid van de gemeente van vele jaren dat er niet meer
dan twee grote evenementen plaatsvinden in het kwetsbare park, zoals recent nog bevestigd door het
aannemen van de Visie op Westbroekpark en Scheveningse Bosjes
- dit festival vindt plaats midden in het broedseizoen
- dit festival verhindert het genot van het park door de vele normale bezoekers uit de hele stad, zie
foto’s, klik op druk bezocht door alle nationaliteiten
Concluderend vragen we u daarom, evenals vorig jaar, het volgende:
•
•
•

•

Sta geen markten toe in het Westbroekpark
Beperk de evenementen in het Westbroekpark tot maximaal twee passende evenementen, bijv.
de twee die er al zijn, de Parade in juli en foodtruckfestival Trek in september
Houd de toegang en de grasmat en het hele park intact tot de Parade en het Internationale
Rozenfestival voor de gewone bezoekers van het park. Houdt dus geen evenementen vóór de
Parade/Rozenfestival en in het broedseizoen (15 maart-begin juli, / einde schooljaar)
Overleg jaarlijks bijtijds (in november) met omwonenden en belanghebbenden, met als
onderwerp evaluatie vorig seizoen, de bespreking volgend seizoen enz.

Wij verzoeken u derhalve geen vergunning af te geven voor een sushifestival in juni 2018, en gaan
graag met u in gesprek over een meer structureel beleid t.a.v. evenementen of markten in het
Westbroekpark,
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