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Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

16 oktober 2018

Binckhorst in Beweging
De Binckhorst maken we samen! Doet u ook mee?

In deze nieuwsbrief

De komende periode organiseren we meerdere bijeenkomsten
om met belanghebbenden en belangstellenden te praten over de
plannen voor de Binckhorst. Uitgangspunten zijn de uitwerkingen
van het Omgevingsplan en de Gebiedsaanpak Binckhorst. We
gaan aan de slag met thema's zoals het Openbare
Ruimteplan. Maar ook sessies gericht op de
verschillende deelgebieden zoals de Begraafplaats- en
Spoorboogzone (in deze nieuwsbrief al een oproep om mee te
denken). Natuurlijk worden deze sessies zo veel mogelijk op
elkaar, en met andere activiteiten in de Binckhorst, afgestemd.

› De Binckhorst maken we
samen! Doet u ook mee?

Doet u ook mee?
Wellicht wilt u dan ook de afweging maken waar u, vanuit uw
interesse en belang, wel of niet bij betrokken wilt zijn. Op korte
termijn wordt inzichtelijk gemaakt over welke onderwerpen (en
met wie en wanneer) in gesprek wordt gegaan. Ook als u niet bij
een bijeenkomst kunt zijn, kunt u uiteraard altijd suggesties en
ideeën meegeven via binckhorst@denhaag.nl.

› Start inspirerende visie
Waterfrontpark Binckhorst

Stand van zaken omgevingsplan Binckhorst

› Aanmelden nieuwsflits

Op donderdag 18 oktober praat de commissie Ruimte verder
over het omgevingsplan Binckhorst. In deze technische
werkbespreking zal de systematiek van het omgevingsplan
verder worden toegelicht en kunnen raadsleden hun vragen kwijt
aan de ambtenaren die aan het plan gewerkt hebben.
Op maandag 5 november (onder voorbehoud) zullen
verschillende belanghebbenden aan de raadsleden laten zien
hoe zij met het omgevingsplan hun plannen ontwikkelen en hoe
wonen en werken in het omgevingsplan samen gaan. Hiervoor

› Stand van zaken
omgevingsplan Binckhorst
› Denk mee over MKB in de
Begraafplaats- en
Spoorboogzone

› Street Art Route Binckhorst
› Stand van zaken
Trekvlietzone

Agenda
18 oktober, 19.30 uur
Omgevingsplan Binckhorst:
technische bespreking in
raadscommissie ruimte,
stadhuis
31 oktober, 17.30 - 20.00
uur
Netwerkbijeenkomst bij Q42
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zullen zij gezamenlijk de Binckhaven (omgeving Saturnusstraat)
bezoeken.
Lees verder ›

Denk mee over MKB in de Begraafplaats- en
Spoorboogzone

De transformatie van de Binckhorst komt op stoom. De
gemeente maakt onderscheid tussen woongebieden (wonen)
zoals de Trekvlietzone en bedrijvengebieden (werken) zoals
de Binckhaven. Het gebied Begraafplaats- en Spoorboogzone
(het gebied tussen Binckhorstlaan - Supernovaweg - Zonweg) is
ook een bedrijvengebied. Dit is vanouds een gebied waar veel
MKB en/of maakbedrijven zitten. De gemeente wil dat milieu
behouden en verder versterken. Hierbij hoort een ingenieuze
regel in het nieuwe omgevingsplan: 'Wordt een vierkante meter
bedrijfshuisvesting gesloopt, dan komt die in de nieuwbouw
terug plus 1 werkplek à 20 m² per woning'.
Denk en praat mee! Meld je nu aan
De gemeente heeft het bureau WeLoveTheCity gevraagd om
samen met ondernemers, eigenaren en ontwikkelaars deze regel
praktisch handen en voeten te geven, zodat er daadwerkelijk
kansen voor ervaren en nieuwe maakbedrijven in dit gebied
ontstaan. Heb je ideeën en wensen en wil je meedenken over de
ontwikkeling van de Begraafplaats- en spoorboogzone? Je kan
je aanmelden voor de eerste bijeenkomst op 22 november vanaf
17.30 uur via binckhorst@denhaag.nl

in Apollo 14 (Saturnusstraat
14), zie www.imbinck.nl
5 november, 16.00 - 18.00
uur
Raadsleden bezoeken
Binckhaven ter voorbereiding
van de inhoudelijke
bespreking van het
omgevingsplan in de
raadscommissie
7 november, 17.00 - 21.00
uur
Bijeenkomst Waterfrontpark
8 november
Stadslab – IM Binck, zie
www.imbinck.nl
12 november
Ronde Tafel, zie
www.imbinck.nl
22 november, 17:30 uur
Bijeenkomst MBK gebied
(Begraafplaats- en
spoorboogzone)
12 december
Stadslab “Business Case” –
IM Binck www.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

Start inspirerende visie Waterfrontpark Binckhorst
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In de zone langs de Trekvliet, van Binckeiland tot het spoor, is
een Waterfrontpark voorzien. Het Waterfrontpark dient om het
toekomstig hoog stedelijk woonmilieu te voorzien van de
benodigde en uitnodigende buitenruimte. Het park moet voldoen
aan de ambities van duurzaamheid en klimaatbestendigheid.
Een aantrekkelijke buitenruimte voor bewegen en ontmoeten.
Omdat het park direct naast het centrum komt te liggen moet er
ook rekening gehouden worden met de relatie aan de ene
kant met de wijken Laak/Molenwijk/Schipperskwartier en aan de
andere kant met het Central Innovation District (CID) en de
Binnenstad.
Architectenbureau
OKRA Landschapsarchitecten BV heeft de opdracht gekregen
om de Visie op het Waterfrontpark te maken. Het eind product
wordt een inspirerende visie die een stip op de horizon biedt
voor de komende ontwikkelingen als ook tussentijds perspectief.
Eerste bijeenkomst
Stakeholders uit het gebied en belanghebbenden worden hierbij
uitdrukkelijk betrokken. Op 7 november 2018 wordt een eerste
gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Uitnodigingen volgen
binnenkort.

Street Art Route Binckhorst
De eerste fase Street Art Route Binckhorst is bijna klaar!
Op de foto: Binckhorstlaan 151 met een kunstwerk van Darry
Perier.
Lees verder ›
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Stand van zaken Trekvlietzone
De sloop van de panden tussen de Fokker Terminal en
BinckTwins is bijna afgerond. Hier komt een nieuw tijdelijk
parkeerterrein met ruim 200 plekken, bedoeld voor bezoekers
van de Fokker Terminal. Deze kunnen dan direct naast het
gebouw parkeren, en ongehinderd en veilig naar de ingang
lopen. Naar verwachting wordt dit nieuwe parkeerterrein begin
2019 in gebruik genomen. Het huidige parkeerterrein P3 aan de
Trekvliet zal dan niet meer gebruikt worden.
Stoer wonen dichtbij het centrum en aan het water!
In de Trekvlietzone komen 18 kavels voor particulieren en 2
kavels voor bouwgroepen te koop. Tot 1 december 2018 kunt u
zich registreren als bouwgroep. Lees meer op
www.ikbouwindenhaag.nl
Lees verder ›

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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