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Noodopvang in voormalig ministerie SZW aan de Anna van Hannoverstraat 
 

Beste bewoner of bedrijfseigenaar, 

 

U ontvangt deze brief omdat u direct omwonende bent of een bedrijf heeft in de buurt van de Anna van 

Hannoverstraat in Den Haag.   

 

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag besloten, in overleg met het 

Rijk, om het pand aan de Anna van Hannoverstraat (voormalig ministerie SZW) tijdelijk beschikbaar te 

stellen voor noodopvang. Er worden tot het einde van het jaar zo’n 600 mensen opgevangen. De 

noodopvang start op korte termijn. Over het precieze moment wordt u nog nader geïnformeerd. De 

noodopvang vindt plaats onder regie en voor rekening van het COA. Vanaf 1 januari 2016 wordt het pand 

gereed gemaakt voor huisvesting van statushouders.  

 

Het gemeentebestuur van Den Haag wil op een goede en verantwoorde manier bijdragen aan de aanpak van 

het vraagstuk van de huisvesting van asielzoekers en statushouders. Daarom willen we u graag persoonlijk 

uitleggen wat we doen om ervoor te zorgen dat de opvang in uw buurt op een zorgvuldige manier gebeurt.  

 

De gemeente wil u graag gelegenheid geven vragen te stellen en met u in gesprek gaan over wat we 

gezamenlijk kunnen doen om de opvang een succes te maken. Hiervoor organiseren we een bijeenkomst:  

 

Datum  : Vrijdag 16 oktober  

Tijdstip : 17.30 tot 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur)  

Locatie  : Voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van 

Hannoverstraat 4 

 

 

We willen graag eerst de direct betrokkenen informeren. Deze uitnodiging is daarom persoonlijk. We 

verzoeken u deze brief mee te nemen naar de informatiebijeenkomst.  
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U kunt meer informatie vinden op onze website www.denhaag.nl. Specifieke vragen kunt u stellen via 

haagsehout@denhaag.nl. Wij nemen dan contact met u op. Ook is het mogelijk om te bellen met het 

gemeentelijke informatienummer 14070.  

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Joris Wijsmuller 

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 

Gemeente Den Haag 

 

 


