Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

16 maart 2018

Binckhorst in Beweging Nieuwsflits
Dit is een rectificatie van de nieuwsbrief die eerder vandaag is
verstuurd. Er ontbrak een artikel over de zonnepanelen op de Fokker
Terminal. De vorige nieuwsbrief mag u verwijderen. Excuses voor het
ongemak.
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Zonnepanelen voor de Fokker Terminal
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de plaatsing van 600
zonnepanelen op het dak van de Fokker Terminal. Een mooi
voorbeeld van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen in de Binckhorst. Als alle panelen
geplaatst zijn dan leveren de panelen zo’n 150.000 KWu per
jaar, dat is goed voor 65% - 70% van het jaarlijks stroomverbruik
van dit congrescentrum. Het project is een initiatief van de
Fokker Terminal, Rooftop Energy en de gemeente Den Haag, de
eigenaar van het pand.
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Agenda
Officiele opening

Herinrichting eerste deel Melkwegstraat is klaar

Melkwegstraat
19 maart

Medio 2016 is de Melkwegstraat verlengd tot aan de Maanweg.
Door de aanleg van het nieuwe stuk Melkwegstraat is de
Watersportvereniging De Vlietstreek in de Binckhaven een stuk
zichtbaarder geworden. Samen met De Vlietstreek is er een plan
gemaakt om de openbare ruimte opnieuw in te richten. De plek
is door het plaatsen van bomen, groen en robuust
straatmeubilair een fijne verblijfsplek geworden, met een
klimaatadaptief karakter (minder verharding). Verder is er een
nieuw hek en een nieuwe steiger aangebracht voor de
watersportvereniging.

I'm Binck
Netwerkbijeenkomst
21 maart

Op maandag 19 maart wordt deze herinrichting tussen 11.00 en
12.00 uur officieel in gebruik genomen.

Planning
Nog voor de zomer zullen de werkzaamheden voor fase 2
starten. Eind 2018 zal de vergroening van de gehele
Melkwegstraat klaar zijn.
In de ontwikkeling van de Binckhorst zijn de aanleg van nieuwe
infrastructuur en investeringen in de openbare ruimte een
belangrijke taak van de gemeente.

Lees verder ›

Kernwaarden Binckhorst door Binckse Krach
Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad de 'Kernwaarden
Binckhorst 2017-2030' vastgesteld. De Haagse Stadspartij had
daarvoor een motie ingediend. De Kernwaarden Binckhorst zijn
opgesteld door de Binckse Krach, een samenwerking tussen I’M
Binck, Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en
bewoners. In de motie is vastgelegd dat deze kernwaarden een
belangrijke leidraad moeten zijn bij het opstellen van de
Gebiedsaanpak en andere beleidsstukken over de Binckhorst.
Het is van belang dat de Binckhorst zodanig wordt ontwikkeld
dat het gebied zijn bestaande kwaliteiten en karakter vasthoudt.
De vijf kernwaarden
• Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied;
• Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad;
• Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie;
• Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging;
• De verrassende Haagse waterkant.
Daarnaast worden er twintig karakteristieke panden en
plekken in de Binckhorst gemarkeerd die als smaakmaker voor
de Binckhorst functioneren.
Voor meer informatie kijk op www.imbinck.nl of stuur een e-mail
naar info@imbinck.nl

Colofon
Voor vragen en suggesties
kunt u een e-mail sturen aan
gebiedsteam Binckhorst
binckhorst@denhaag.nl
Voor meer informatie over de
Binckhorst:
- www.denhaag.nl/binckhorst
- www.binckhaven.nl
- www.imbinck.nl

Buurtpreventie app voor de Binckhorst
Benny Laduk van Vuurrood Veiligheid en wijkagent Eric Borst
hebben ervoor gezorgd dat de Binckhorst aangesloten is bij de
Buurtpreventie app. Iedereen die deze gratis app op zijn of
haar telefoon heeft gezet heeft de mogelijkheid om verdachte
situaties via de app te melden. De app is dus niet alleen
interessant voor de ondernemers in de Binckhorst, maar ook
voor de bewoners van de wijk.
Twee verschillende groepen
De initiatiefnemers hebben twee groepen op de app
aangemaakt, te weten:
• Binckhorst algemeen (zone A)
• Binckhorstlaan (zone B)
De wijkagent is ook aangesloten bij deze app waardoor de
melding meteen opgepakt wordt en de melder rechtstreeks
een terugkoppeling ontvangt. De app biedt ook de mogelijkheid
om direct met 112 te worden doorverbonden. Doe dus uw
voordeel met deze gratis app en werk mee aan een veiligere
Binckhorst.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Benny Laduk (06
43131604) en/of www.veiligebuurt.nl/de-veiligebuurt-app

Veel interesse voor Apollo14
Er wordt hard gewerkt om een nieuw verzamelpand voor
startups aan de Saturnusstraat 14 te realiseren. Dit voormalige
pand van de KPN is inmiddels omgedoopt tot Apollo 14. Naast
de huurder Q42, een ontwikkelaar van onder andere apps en
websites, hebben inmiddels al diverse andere ondernemers het
huurcontract ondertekend. Op de gevel van het pand komt
spectaculaire Street Art. De officiële opening van Apollo 14 staat
gepland voor eind april 2018.
Zoek je kantoorruimte?
Ben jij of ken jij een impact startup die behoefte heeft aan

betaalbare en creatieve kantoorruimte midden in het centrum
van de startup-economy in Den Haag? Neem dan contact op
met het ImpactCity Team via impacteconomy@denhaag.nl

College stemt in met gebiedsaanpak en
omgevingsplan Binckhorst
In de collegevergadering van 6 maart jl. heeft het college van B
en W ingestemd met zowel de Gebiedsaanpak Binckhorst 2018
als het Omgevingsplan Binckhorst. Het Omgevingsplan is het
nieuwe juridische kader voor de ontwikkeling van de Binckhorst
en in de Gebiedsaanpak kan men lezen hoe de agenda er voor
de komende jaren uitziet. Zowel de Gebiedsaanpak als het
Omgevingsplan zijn tot stand gekomen in samenspraak met vele
betrokkenen en belanghebbenden. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zal de gemeenteraad
zich buigen over beide producten. De verwachting is dat dit
ergens in de maand mei zal gaan gebeuren. Beide stukken zijn
in te zien op het Raadsinformatiesysteem op de website van de
gemeente Den Haag.
Gebiedsaanpak (risnummer 299319)
Omgevingsplan (risnummer 299317)

Gâhwe High Tea Table in de Saturnusstraat
Bij het ontwerpen van de herinrichting van de Saturnusstraat zijn
een aantal ‘vrije’ plekken gereserveerd, waarbij er ruimte bleef
om ontmoetingsplekken in te vullen. Eén van deze plekken is nu
ingevuld met een bijzondere picknicktafel, de Gâhwe High Tea
Table. Waaraan je vorstelijk en op hoogte een drankje kunt
drinken en een praatje kunt maken. De tafel is gefinancierd door
de gemeente en is een ontwerp van Starling Structures uit de
Cabfab en kunstenaar Daan den Houter. Een echte verbindingsen ontmoetingsplek. Onder de gouden tafel bevinden zich
glinsterende zwarte klinkers, een blinkend geheel dus. De
goudverf van de tafel is speciaal ontwikkeld door de Vos Verf,
het ambachtelijke verfbedrijf een stukje verderop in de
Saturnusstraat. Starling Structures blijft ook verantwoordelijk
voor het onderhoud. Een mooi samenwerkingsproject voor en
door de Binckhorst!

(Foto Daan den Houter)

Nieuws uit de Trekvlietzone
Vooruitlopend op de nieuwbouwontwikkelingen vinden er diverse
werkzaamheden plaats in de Trekvlietzone.
• De afgelopen periode zijn de voormalige panden van PontMeyer
en Louwman gesloopt. Momenteel worden de betonvloeren
verwijderd. Om overlast van geluid en trillingen te beperken,
wordt hiervoor inmiddels een aangepaste methode toegepast.
Vervolgens zullen de funderingen en het puin uit de grond
gehaald orden en zullen er sanerings- en archeologische
onderzoeken plaatsvinden. Verder zal in de komende periode al
het vrijgekomen puin van de gesloopte panden verwerkt en
afgevoerd worden. Uiteraard wordt getracht om geluid, trilling of
stof zoveel mogelijk te beperken maar enige mate van overlast
kan helaas niet voorkomen worden.

• Medio maart begint de sloop van het Poortgebouw, dat staat aan
de Binckhorstlaan ter hoogte van Kasteel Binckhorst. Dit
voormalig kantoorpand wordt gesloopt om ruimte te maken voor

een groene, parkachtige inrichting en is mede bedoeld om het
zicht op het kasteel te herstellen.
• In april start de sloop van de panden aan de Binckhorstlaan
tussen de Fokker Terminal en Binck Twins, waar voorheen o.a.
de CARE en Gerritsen gevestigd waren.
• Naast sloopactiviteiten wordt er hard gewerkt aan de
nieuwbouwplannen voor de Trekvlietzone. Na het publiceren van
de tenders voor een tweetal locaties hebben een aantal
geselecteerde initiatiefnemers tot september de tijd om met een
voorlopig ontwerp voor de bouwplannen te komen. De definitieve
selectie zal eind december 2018 bekend worden gemaakt.
• Ook komen er zogenaamde KO kavels (kleinschalig
opdrachtgeverschap) in de Trekvlietvlietzone. Daar zal in de
komende periode meer nieuws over bekend gemaakt worden.

Aanmelden nieuwsflits
Heeft u deze nieuwsflits doorgestuurd gekregen en wilt u hem in
het vervolg zelf in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich
daarvoor aanmelden.
Lees verder ›
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