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Motie: verminder verkeersproblematiek boulevard Scheveningen bij mooi weer 

Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni, ter bespreking van Voorstel van 

het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 

2019, 

 

constaterende, dat:  

▪ de boulevard op Scheveningen, zodra de zon enige van haar stralen laat zien en de 

temperatuur aangenaam is, al snel één grote overlast gevende verkeerschaos is; 
▪ aan het einde van een zomerse dag de chaos weliswaar vermindert, maar de boulevard dan, in 

combinatie met de doorgaande wegen op Scheveningen, niet zelden verandert in een 

racecircuit van te snelle auto’s en te hard ronkende motoren; 

▪ er daarnaast veel overlast is door onder andere harde muziek en gevolgen van lachgasgebruik, 

zoals achterblijvende lachgascapsules; 
 

overwegende, dat:  

▪ bewoners van rond de boulevard deze overlast, het racen van auto’s en motoren en de 

bijbehorende geluidsoverlast, al langer zat zijn en de mooie dagen van afgelopen week eens te 

meer hebben laten zien dat er nu echt iets moet gebeuren; 
▪ de afgelopen jaren al veel ideeën zijn geopperd door bewoners en raadsleden om de overlast op 

en rond de boulevard onder controle te krijgen, zoals - naast meer controle en handhaving - 

het afsluiten van de boulevard gedurende het zomerseizoen en/of boven een bepaalde 

temperatuur of het plaatsen van een slagboom en een betaalautomaat aan de 

Scheveningseslag, zodat men gedurende bijvoorbeeld de periode mei-oktober alleen tegen 

betaling met een auto of motor terecht kan op de boulevard; 
 

verzoekt het college: 

▪ effectieve verkeersmaatregelen te onderzoeken en te treffen op en rond de Scheveningse 

boulevard, zodat de overlast gevende problematiek van auto’s en motoren vermindert, 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Pieter Grinwis   Frans de Graaf  Peter Bos 

ChristenUnie/SGP  Haagse VVD  HSP 


