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Binckhorst in Beweging
Raadsbehandeling Omgevingsplan Binckhorst
Op 6 maart is het Omgevingsplan Binckhorst en de
Gebiedsaanpak 2018 in het college vastgesteld.
Op donderdag 24 mei 2018 vanaf 19.30 uur vindt de technische
werkbespreking plaats van de raadsvoorstellen Omgevingsplan
Binckhorst en Actualisatie Gebiedsaanpak Binckhorst. Deze
bijeenkomst is openbaar maar er kan tijdens de bijeenkomst niet
ingesproken worden. De inhoudelijke behandeling van beide
voorstellen is op 31 mei 2018 gepland, mensen die een
zienswijze hebben ingediend kunnen dan inspreken.
Lees verder ›
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Opening Apollo 14 - de nieuwe startup locatie
Op 17 mei is het nieuwe startup pand Apollo 14 door wethouder
Karsten Klein feestelijk geopend! Gevestigd in dé startup hub
van Den Haag, de Binckhaven. Met de CabFab, de Besturing,
Kompaan en Mama Kelly zijn alle ingrediënten aanwezig voor
een bruisend gebied waar innovatie centraal staat. En daar is nu
een prachtige locatie in de Binckhaven bijgekomen. In Apollo 14
kunnen startups niet alleen betaalbare ruimte huren, maar krijgt
ook het Haagse ‘doing business & doing good’ een gezicht.
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Als internationale stad van Vrede en Recht is Den Haag dé
hotspot voor (internationale) startups en scale-ups die zich
richten op innovaties voor een betere wereld, de zogeheten
global challenges. In deze Impact Economy draait alles om
“Doing good and doing business.” De gemeente Den Haag
verhuurt Apollo 14 aan innovatieve en creatieve ondernemers
die middels technologische en sociale innovaties bijdragen aan
een betere wereld. Hier kun je je krachten bundelen met andere
impact makers, door op één toffe en inspirerende plek aan
innovaties te werken. Past jouw onderneming in dit profiel? Dan
is Apollo 14 de plek voor jou! Voor meer informatie:
www.apollo14.nl. E-mail: impacteconomy@denhaag.nl

Bier en Braad Festival
Op zondag 17 juni 2018 van 12.00 tot 20.00 uur wordt voor de
derde keer het Bier en Braad Festival georganiseerd. Vaderdag
is de perfecte dag voor deze nieuwe editie van het Bier & Braad
Festival bij brouwerij Kompaan aan de Saturnusstraat 55! Kom
naar de Haagse brouwerij in de Binckhorsthaven en laat je
verrassen door lekkernijen van de foodtrucks en de toffe
producten van de stoere-mannen-markt. Alles uit de directe
omgeving van Den Haag. Een Haags gebrouwen biertje, een
Bincks gebraden worst en knallende live-optredens. Wat wil een
stoere vent nog meer?
Kijk op www.bierenbraadfestival.nl en
facebook.com/bierenbraadfestival

Ontwikkelingen in de Trekvlietzone
De gemeente Den Haag ontwikkelt de Binckhorst tot een
innovatief, duurzaam woon-, werk- en verblijfsgebied. Eén van
de deelgebieden van de Binckhorst is de Trekvlietzone. De
Trekvlietzone wordt begrensd door de Trekvliet, de
Binckhorstlaan, de Jupiterkade en de Mercuriusweg. De korte
afstand tot het centrum en de ligging langs de Trekvliet maakt dit
gebied bijzonder geschikt om er te wonen en/of te werken. In de
Trekvlietzone komen daarom woningen en werkruimtes. De
gemeente vernieuwt de buitenruimte, waarbij er meer groen
komt en de kwaliteit van het water beter benut wordt. Ook het
Kasteel Binckhorst ligt in het gebied; op de plek waar nu nog een
kantoorgebouw staat zal, na afronding van de sloop van het
kantoorpand, een park worden aangelegd.
Naast het pand voor het kasteel zijn er in de Trekvlietzone
inmiddels een aantal andere panden gesloopt zoals op de foto
goed zichtbaar is. Deze werkzaamheden vinden plaats in het
kader van de nieuwbouwontwikkelingen in de Trekvlietzone.
Daarover zal eind van dit jaar meer nieuws bekend zijn.

Kalender
• 24 mei
Technische raadsbehandeling
Omgevingsplan Binckhorst en
de Gebiedsaanpak 2018
• 31 mei
Inhoudelijke
raadsvergadering
Omgevingsplan en
Gebiedsaanpak 2018
• 1 juni
Kavel- en Klusmarkt
• 13 juni
Netwerkbijeenkomst I'm Binck
• 17 juni
Bier & Braad Festival

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

Kavel- en Klusmarkt op 1 juni
In het Atrium van het Stadhuis vindt op vrijdag 1 juni van 18.00
tot 20.00 uur de jaarlijkse Kavel- en Klusmarkt plaats. Deze
markt is vrij toegankelijk. U vindt hier veel informatie over diverse
kavellocaties en kluswoningen. Maar ook over erfpacht,
bouwgroepen, Verenigingen van Eigenaren, over financiering,
etc.

Kavels voor bouwgroepen en individuele kopers in de
Trekvlietzone
In de Trekvlietzone in de Binckhorst, komen kavels vrij voor
fraaie woningen. Het gaat hier om 7 kavels voor woningen aan
de kade, 7 kavels voor woonwerkwoningen, 4 kavels voor
woningen aan het waterfrontpark en 2 kavels voor bouwgroepen.
De bouwgroepen kunnen in totaal maximaal 30 woningen
realiseren.
De woningen liggen tussen de Trekvliet en de Callistoweg. De
verkoop start eind dit jaar. Bouwgroepen die zich voor 31
augustus 2018 hebben laten registreren, kunnen zich inschrijven
voor dit project. Laat u informeren op de markt.

Lees verder ›

Herinrichting Melkwegstraat
De Melkwegstraat, tussen de Saturnusstraat en de Zonweg,
wordt heringericht. Om dit mogelijk te maken wordt allereerst het
bestaande asfalt verwijderd. Daarna zal er door Stedin de
aanwezige gasleiding worden verplaatst. Vervolgens wordt de
trottoir vernieuwd en wordt het asfalt vervangen. Aan de kant
van de Binckhaven zal er over de gehele lengte een bomenrij
worden geplant. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke looproute
en een goede verbinding tussen de Binckhaven en de
Begraafplaatszone.
Begin dit jaar werd al het deel tussen de Saturnusstraat en de
Maanweg aangepakt (zie foto).
Wanneer?
Naar verwachting starten de werkzaamheden eind augustus
2018. Medio november 2018 is de herinrichting van de
Melkwegstraat voltooid. Bedrijven in het gebied zullen met een
bewonersbrief nader geïnformeerd worden over de exacte data
van de uitvoering en de partijen die het werk gaan uitvoeren. De
bedrijven in de omgeving zullen ten tijde van de werkzaamheden
bereikbaar blijven.
Vragen?
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Davey
Kleine van de gemeente Den Haag via
davey.kleine@denhaag.nl.

Industrieel erfgoed en de fietsroute-app
De Binckhorst is aan het veranderen. Het ooit zo grauwe
industriële (haven)gebied wordt in de komende jaren
getransformeerd tot een stoere woon- en werkwijk en
stadsentree van Den Haag.
In dat kader heeft de SHIE samen met het Haags Historisch
Museum in 2013 een app samengesteld met de belangrijkste
historische gebouwen in de Binckhorst. Sindsdien is er veel
gebeurd en veranderd in het gebied. Reden genoeg om de app
te actualiseren en aan te vullen met nieuwe initiatieven en met
door nieuw onderzoek ontdekte historische

wetenswaardigheden. In de app staan 56 locaties waar aan de
hand van foto’s, video’s en tekst historische informatie wordt
gegeven. Daarnaast besteedt de app ook aandacht aan de
ontwikkeling van het gebied. De app is via deze website te
bekijken en te downloaden

Project Street Art Binckhorst van start!
Vanaf juni worden verschillende panden in de Binckhorst
aangekleed met Street Art. Hiermee wordt een aanzet gegeven
om de Binckhorst letterlijk op de kaart te zetten met een Street
Art route.
• De gevel van het startup pand Apollo 14 in Binckhaven wordt
binnenkort voorzien van een kunstwerk van Patrick Goos van
Artdrenaline. Aan de Fokkerhaven komt Street Art van het
team Bier en Brood in hun kenmerkende zwart-wit
kleurenpalet. (Bier en Brood is o.a. bekend van hun
gigantische, 26 meter hoge muurschildering op de gevel van
het Nederlands Danstheater).
• Kunstenaar Sophia den Breems neemt op dit moment de
zijmuur van het pand van het Leger des Heils aan de St.
Barbaraweg/hoek Binckhorstlaan onder handen. Het Teleport
Hotel wordt een Street Art hotspot, met een groeiend aantal
kamers die door Street Art kunstenaars van een
muurschildering zijn voorzien én met plannen om van de
pilaren bij de entree ook kunst te maken.
• Tijdens de I’M BINCK Netwerkbijeenkomst op 16 mei is
gestemd op 3 ontwerpen kunstenaar Erwin Verkade. Het door
een ruime meerderheid van de aanwezigen gekozen ontwerp
(zie afbeelding) wordt op het elektriciteitshuisje op de hoek
Melkwegstraat/Maanweg aangebracht.
• Op 17 juni, tijdens het Bier en Braad festival, geven
kunstenaars van The Hague Street Art een ‘real live’
demonstratie op kavel 1 (hoek Saturnusstraat/Melkwegstraat).
Ook is er op het festivalterrein op de Saturnuskade een
workshop Street Art voor kinderen én ouders!

The Hague Street Art (THSA) is in gesprek met pandeigenaren
en gebruikers in het gebied over de wensen en mogelijkheden
om het project uit te breiden. Wilt u uw pand in de Binckhorst ook
voorzien van een mooie mural? Er zijn nog mogelijkheden aan te
sluiten bij het project! Neem contact op met Leo Heusdens van

The Hague Street Art via mailto:leo@aight.nu

Grote zonnecentrale op dak Fokker Terminal

Wethouder Wijsmuller, Tom Verhaar van de Fokker Terminal en
Leendert Florusse van Rooftop Energy hebben gezamenlijk de
zonnecentrale officieel in werking gesteld van de vorige maand
geplaatste 600 zonnepanelen. De zonnecentrale, gerealiseerd
door Rooftop Energy, heeft een oppervlak van circa 1000m2.
Voor dit project heeft de Fokker Terminal een SDE subsidie
ontvangen van het Rijk waarmee zij meewerkt aan de
gemeentelijke duurzaamheidsambitie van Den Haag.
Lees verder ›

Met de Willemsvaart naar de Binckhorst
Vanaf mei starten de Binckvaarten; boottochten van Station HS
naar de volgende haltes: Poolsterstraat (Poolsterhaven),
Capriole, CabFab en Kompaan. De boottocht zal ongeveer 20
minuten duren. Een enkele reis kost € 3,50 per persoon. Er
wordt op aanvraag gevaren. Meer informatie of reserveren: bel
06-198 532 80 of mail naar info@willemsvaart.nl
• De eerste boot vertrekt 7.30 uur achter station HS
(Goudriaankade, hoek Fijnjekade)
• De tweede boot vertrekt 8.30 uur achter station HS
(Goudriaankade, hoek Fijnjekade)

• Om 10.00 uur leggen we aan bij paviljoen Kobus. Na een
kopje koffie/ontbijtje bij Kobus kun je varen naar Den Haag
centrum (Zieken en Station CS). Prijs is € 3,50 p.p.
• Bij voldoende interesse kan na 20.00 uur ook gevaren worden
(als bus 26 stopt) en kan de dienstregeling ook overdag
worden uitgebreid.
Lees verder ›

Privacy wetgeving - AVG en uw gegevens
U ontvangt deze Nieuwsflits omdat u zich eerder via onze
website heeft aangemeld of omdat u bij ons bekend bent als
ondernemer in de Binckhorst.
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt
de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.
Wij handelen conform de wetgeving van de AVG en zullen uw
gegevens niet anders gebruiken dan waarvoor zij bedoeld zijn,
namelijk u informeren over de ontwikkelingen in de Binckhorst
door middel van de digitale Nieuwsflits Binckhorst en/of de
jaarlijkse verzending van het magazine Binckhorst in beweging.
In voorkomende gevallen gebruiken we uw gegevens ook voor
het verzenden van een uitnodiging voor een inloop- of
informatieavond in de Binckhorst.
Bewonersbrieven die betrekking hebben op een specifieke
locaties in de Binckhorst worden altijd huis aan huis bezorgd.
Mocht u zich willen afmelden voor de digitale nieuwsflits of het
magazine Binckhorst in Beweging dan kunt u dat doen door een
mailtje te sturen naar binckhorst@denhaag.nl
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