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Geacht college,

Wij zijn over het algemeen tevreden over het gepresenteerde voorontwerp voor de inrichting 
van het Spuiplein.

Platform STAD heeft hierover meerdere digitale bijeenkomsten georganiseerd waaraan ook wij 
deelgenomen hebben. Geleidelijk aan hebben de plannen zich ontwikkeld in een richting die 
ons aanspreekt.

Voor ons staat voorop dat dit plein de vele bezoekers van de omringende culturele instellingen 
een aangename verblijfsruimte moet bieden. Daarnaast vraagt dit versteende deel van de stad 
om meer groen en ook water. Daarmee worden klimaatdoelen gediend en tegelijk draagt het bij 
aan de verblijfskwaliteit. Ten slotte verdienen de studenten van het conservatorium en andere 
musici en kunstenaars de ruimte  om  te kunnen optreden op dit belangrijke  theaterplein.

Voor grote evenementen is dan hier geen ruimte. Daarvoor is elders in de stad al genoeg plek, 
op het Plein en het Malieveld. Groen en water zouden op het Spuiplein moeten wijken voor 
incidentele grote evenementen en daardoor zou men op alle andere momenten een plein met 
minder verblijfskwaliteit hebben. Niet alles is mogelijk op dit beperkte plein, dus moet er 
gekozen worden. Onze voorkeur is: groen, water en kleine evenementen, zoals hierboven 
beargumenteerd. Wij stemmen in met dit ontwerp maar wij zetten wel vraagtekens bij de half-
verharding van een deel van het plein. Dit is natuurlijk goed om regenwater op een natuurlijke 
manier af te voeren, maar roept wel vragen op over de toegankelijkheid voor buggy’s, rolstoelen
e.d. Er lopen veel mensen over het plein en dan moet het hele plaveisel slijtvast zijn en hufter-
proof. Het vasthouden van water kan ook anders georganiseerd worden – hard plaveisel en 
afvoer van het regenwater naar ondergrondse containers. Op het beperkte plein is er geen 
ruimte voor geparkeerde fietsen; dat moet elders georganiseerd worden.

Intussen is er een initiatiefvoorstel van Det Regts en andere raadsleden voor een groter gebied,
dat aansluit bij het Spuiplein,  ‘De Haagse Lanen’. Wij stemmen van harte daarmee in, om 
redenen van Haagse kwaliteit en van klimaat. Wij vragen echter wel om besluitvorming over het
Spuiplein niet te laten wachten op behandeling van dat initiatief, want het plein moet zo snel 
mogelijk klaar zijn voor alle bezoekers van Amare en de andere cultuurinstellingen er omheen. 
Het had eigenlijk al klaar moeten zijn bij de opening van Amare.

Met vriendelijke groet,

H. W. Bakker, voorzitter J. Bijl, vicevoorzitter 
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