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VRIENDEN VAN DEN HAAG DOEN  BEROEP OP GEMEENTERAAD TEGEN 
HOOGBOUW BIJ VUURTOREN 

De stichting Wijkoverleg Scheveningen Dorp en de vereniging Vrienden van Den Haag 
hebben in een brief aan de Haagse gemeenteraad een beroep op de raad gedaan de 
buitenproportionele hoogbouw naast de Scheveningse vuurtoren te stoppen.

Het Wijkoverleg en de Vrienden roepen de raad op om bij het verlenen van tweede 
vergunning voor het project, alles in het werk te stellen om het eerder bereikte compromis 
van vijf woonlagen alsnog te realiseren.

De raad was in meerderheid tegen dit hoge gebouw met 6 lagen appartementen. Dit heeft 
echter niet geleid tot een raadsbesluit, omdat de wethouder aangaf dat een dergelijk 
besluit tot een financiële claim kon leiden. Eerder stelde het college echter dat er geen 
risico van een claim bestond. Dat roept de vraag op hoe dwingend deze claim eigenlijk is. 

Eerder hebben de Vrienden en het Wijkoverleg in een juridisch traject de eerste 
vergunning bestreden. Hun bezwaren werden echter zowel bij de bestuursrechter als bij 
de Raad van State op formele gronden verworpen. Met name omdat de rechter niet op de 
stoel van de politiek gaat zitten en de raad voldoende geïnformeerd was om anders te 
kunnen handelen.

Jacob Bijl, vice voorzitter van de Vrienden zegt: “Er was altijd al een meerderheid in de 
raad voor 5 woonlagen. Dit was een compromis tussen de projectontwikkelaar en de 
vertegenwoordigers van betrokken burgers. Laat de raad tonen dat inspraak van 
betrokken burgers nog steeds serieus genomen wordt”.

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid 
van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden.
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Als bijlage is de volledige tekst van de e-mail aan de gemeenteraad toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Casper de Weerd, 
prencommunicatie@vriendenvandenhaag.nl  – 06 1005 9754.
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