
Locatie Anna van Hannoverstraat/SZW: 
huisvesting statushouders 

De gemeente heeft in juni 2017 besloten het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat 4 te gebruiken voor de 

huisvesting van 175 alleengaande statushouders, in plaats van het in 2015 genoemde aantal 

van 350 statushouders, voor een periode van 5 jaar.  

Gewijzigde omstandigheden 
Ten tijde van de afspraken met het Rijk in 2015 bestond de groep statushouders hoofdzakelijk uit 
alleengaande personen, voornamelijk  mannen. Inmiddels is de samenstelling gewijzigd: ongeveer de 
helft van de nieuw binnenkomende statushouders zijn nareizende gezinsleden. De behoefte aan 
gezinswoonruimte is daarmee groter geworden en die aan onzelfstandige woonruimte voor 
alleenstaanden, juist minder.  
 
Locatie 

Het gebouw aan de Anna van Hannoverstraat staat in Bezuidenhout, 1 van de wijken van stadsdeel 

Haagse Hout. Van half november tot eind december 2015 is in het gebouw een tijdelijke noodopvang 

geweest. In het pand worden na een verbouwing 350 statushouders gehuisvest, deze mensen hebben 

een tijdelijke verblijfsvergunning. 

Planning 

De oplevering van de woningen staat gepland in december 2017.  

 

Communicatie met de buurt 

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven en met de gemeente te communiceren over 

de huisvesting van statushouders aan de Anna van Hannoverstraat: 

 In juni 2017 zijn omwonenden in Den Haag en Voorburg op 

de hoogte gesteld per brief en zijn zij uitgenodigd voor een 

gespreksbijeenkomst. 

 Mocht behoefte bestaan onder omwonenden om meer 

gespreksbijeenkomsten te organiseren naar aanleiding van 

de brief in juni, dan zullen nieuwe bijeenkomsten worden 

gepland.  

 Zodra de plannen gereed zijn, zal dit aan direct 

omwonenden bekend gemaakt worden. 

 Daarnaast wordt deze pagina actueel gehouden: zodra er 

meer informatie bekend is over de locatie, wordt dit 

toegevoegd aan deze pagina. 

 Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen – ook 

rond statushouders – in de buurt, kunt u zich aanmelden 

voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Als u kiest 

voor stadsdeel Haagse Hout, ontvangt u regelmatig het 

laatste nieuws over dit stadsdeel. Aanmelden kan via 

www.denhaag.nl/nieuwsbrief. 

 U kunt bij vragen of suggesties altijd per e-mail contact met 

de gemeente opnemen: statushouders.hh@denhaag.nl. 

Meer informatie 

https://www.denhaag.nl/nieuwsbrief
mailto:statushouders.hh@denhaag.nl


Wilt u meer weten over statushouders, bijvoorbeeld voor hoe lang mensen een verblijfsvergunning 

krijgen of hoe ze worden begeleid? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen: Statushouders in 

Den Haag, pagina met algemene informatie.  

 

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Statushouders-in-Den-Haag.htm
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