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Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

 
Aan de bewoners en/of gebruikers van dit pand 

 Ons kenmerk 

10190833 

Contactpersoon 

Wouter Nijsingh 

Dienst 

Stedelijke ontwikkeling 

Afdeling 

Directie projecten 

Telefoonnummer 

14070 

E-mailadres 

info.doorbraakplan@denhaag.nl 

 

 

 

 

Datum 

14 oktober 2021 

 

Onderwerp 

Ontwikkelingen Van Hoogstratenschool 

  

Beste bewoner(s), 

 
De gemeente heeft plannen om de komende jaren extra woonplekken te maken voor mensen die op 
wachtlijsten staan om uit te stromen uit zorg- en opvanglocaties. Via deze brief informeren we u wat 
dit mogelijk betekent voor uw buurt. 
 
Veel extra woonplekken gezocht 
Woningen zijn schaars en duur. Er zijn op korte termijn 1300 woonplekken in de stad nodig. Dit is een 
fors aantal, maar wel noodzakelijk om doorstroom mogelijk te maken. Veel mensen die nu in een zorg- 
of opvanglocatie wonen zijn in staat om zelfstandig te wonen maar kunnen dit niet omdat er 
onvoldoende woonplekken beschikbaar zijn. Hierdoor bezetten ze plekken in opvang en zorg, die dus 
niet beschikbaar zijn voor anderen. Gevolg: toename van wachtlijsten, hoge kosten en mensen die niet 
kunnen beginnen met hun (re-)integratie in de samenleving.  
Deze opgave loopt naast de flinke woningbouwopgave om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor 
starters, ouderen, studenten en gezinnen. 
 
Onderzoek naar nieuwbouw Van Hoogstratenschool 
De gemeente zet in op kleinschalige projecten die verspreid worden over de hele stad. Ook in uw wijk 
zijn er plannen om een aantal van deze woonplekken te maken. Het gaat dan om de Van 
Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat. 
 
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de school en het kinderdagverblijf nieuw te 
bouwen met daarbij betaalbare koopwoningen en een aantal sociale huurwoningen.  
 
Wie komen er wonen? 
De sociale huurwoningen die er eventueel komen, zijn bedoeld voor jongeren die nu nog in 
een locatie voor maatschappelijke opvang of een zorginstelling wonen. Ze zijn in afwachting van een 
gewone huurwoning. Ze hebben een baan, volgen een opleiding of hebben een andere dagbesteding en 
kunnen zich door een stabiele woonplek verder ontwikkelen. Voor deze woonruimte gaan ze huur 
betalen. De jongeren krijgen individuele- en groepsbegeleiding om te zorgen dat de overgang naar 
zelfstandig wonen goed verloopt. 
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Besluitvorming en planning   
De gemeente doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden van deze locatie. Zodra er meer 
informatie is over de plannen informeren wij u opnieuw. 
 
 
Heeft u nog vragen?  

Stuur dan een e-mail naar info.doorbraakplan@denhaag.nl 

 

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contact of op 

telefoonnummer 14 070 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur). 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Debora Lootsma 

Stadsdeeldirecteur Haagse Hout 
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