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2. Toelichting plan
De gemeente onderzoekt of zij de Van Hoogstratenschool en kinderopvang aan de 

Spaarwaterstraat 21 in Bezuidenhout kan vernieuwen. De gebouwen passen niet meer bij de 

wensen en eisen van deze tijd. Ook kijkt zij of er nieuwe woningen bij kunnen komen aan de kant 

van de Spaarwaterstraat. Voor dit plan werkt de gemeente samen met de Stichting Christelijk 

Onderwijs Haaglanden (SCOH) en kinderopvang 2Samen.

De gemeente werkt aan een Nota van Uitgangspunten (NvU). Hierin staat aan welke voorwaarden 

een bouwplan moet voldoen. Tijdens het maken van de NvU gaat de gemeente graag in gesprek 

met omwonenden en belanghebbenden om hun ideeën en wensen te verzamelen. Deze bijdragen 

krijgen waar mogelijk een plek in de NvU.
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Toelichting presentatie

Deze presentatie betreft nadrukkelijk een concept opzet van de planvorming. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend. De plannen kunnen nog wijzigen, bijvoorbeeld op basis van de afspraken 

tussen gemeente, SCOH en 2Samen. Ook is er nog geen inhoudelijke communicatie met 

omwonenden en andere belanghebbenden geweest. Gemeente, SCOH en 2Samen werken op dit 

moment gezamenlijk aan de planvorming, onderlinge afspraken, communicatie en participatie en 

treden tegen die tijd gezamenlijk naar buiten met de plannen.

Het Wijkberaad en de gemeente spreken af dat deze presentatie tot die tijd alleen intern binnen het 

bestuur van het Wijkberaad gedeeld wordt.
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Plangebied
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Programma 

Het beoogde programma voor deze locatie is een combinatie van onderwijsvoorzieningen, 

kinderdagverblijf en woningbouw. Hiermee blijven de bestaande basisschool en een 

kinderdagopvang behouden in een zogenaamd Kindcentrum.

Het programma bestaat uit:

1. Een basisschool (met uitbreidingsmogelijkheid) met gymzaal en eigen buitenruimte

2. Een kinderopvang met eigen buitenruimte

3. 55 woningen, waarvan 34 sociale huurwoningen en 21 betaalbare koopwoningen



25 maart 2022 7

Urgentie wonen

• Wachttijd voor Woonnet Haaglanden is gemiddeld 7 jaar

• Woonagenda vraagt om extra woningen sociale huur en betaalbare koop

• Urgentieprogramma voor nieuwe locaties en extra plekken

• Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen en Statushouders: mensen die wachten op 

uitstroom uit een zorginstelling voor een zelfstandige woonplek

• Spreiding nieuwe locaties over stadsdelen wenselijk, niet alleen in Zuidwest
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Doelgroepen

Kindcentrum

• Dezelfde doelgroep als nu. KDV Pien Dak verplaatst naar een locatie buiten het plangebied

21 Betaalbare koopwoningen

• Woningen van circa 55 m² GBO

• Voorwaarden worden uitgewerkt in de NvU

34 Sociale huurwoningen

• Studio’s van circa 27 m² GBO. Voor jongeren die uit een zorginstelling komen en op zichzelf 

gaan wonen. Ze staan op een wachtlijst voor een gewone huurwoning. Zie ‘Doorbraakplan 

Huisvesting Zorgdoelgroepen en Statushouders’ (RIS 310115)
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Ruimtelijk concept
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Huidig vs. nieuw programma
Huidige programma

Primair onderwijs inclusief gymzaal
Kinderdagverblijf (2Samen)
Kinderdagverblijf (DAK)
Totaal: ca. 2760m2 BVO

Nieuwe programma

Primair onderwijs inclusief gymzaal
Kinderdagverblijf
34 sociale huurwoningen
21 betaalbare koopwoningen
Totaal: ca. 6200m2 BVO 
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Doorlopende wand
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Nieuwe openbare verbinding
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Herkenbare accenten
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Kindcentrum en wonen

onderwijs

wonen
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Aansluiting omgeving
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Aanzicht Theresiastraat
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Aandachtsgebied
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3.Proces en planning

De gemeente werkt op dit moment aan een Nota van Uitgangspunten (NvU). Hierin staat 

aan welke voorwaarden een bouwplan moet voldoen. De NvU vormt de basis voor het 

ontwerp. Het is nog geen concreet bouwplan.

Tijdens het maken van de NvU werkt de gemeente samen met SCOH en KDV 2Samen, als 

toekomstige gebruikers, aan de planopzet. Gemeente, SCOH en 2Samen gaan later in 

gesprek met omwonenden en belanghebbenden om hun ideeën en wensen te 

verzamelen. De gemeente neemt, waar mogelijk, de resultaten van de raadpleging mee bij 

het maken van de NvU.
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Planning

Let op, onderstaande planning en processtappen betreffen een optimaal scenario en geven slechts een indicatie, hieraan kunnen

geen rechten worden ontleend.

1. Opstellen Nota van Uitgangspunten Q1 2022 – Q2 2022

2. Communicatie en participatie Q1 2022 – Q2 2022

3. NvU ter besluitvorming Q3 2022

4. Opstellen Projectdocument Q3 2022 – Q1 2023

5. Ontwerp 2023

6. Start omgevingsplanprocedure 2023

7. Sloop/sanering 2024 - 2025

8. Start bouw 2024 – 2025

9. Oplevering vanaf 2026
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4. Communicatie en participatie

2021

• 13 oktober bijeenkomst Doorbraakplan

2022

• Februari vooroverleg wijkberaad Bezuidenhout

• April/mei bijeenkomst Doorbraakplan

• Bijeenkomsten met omwonenden, ondernemers, wijkberaad Bezuidenhout en andere 

belanghebbenden, in samenwerking met SCOH en 2Samen. Participatieniveau: Raadplegen



25 maart 202221

Belanghebbenden

• Omwonenden

• Bewonersorganisaties: Wijkberaad Bezuidenhout

• Bedrijven omgeving: 

• Winkeliers

• Winkeliersvereniging Theresiastraat

• Middin Spaarwaterstraat

• Joodse kinderopvang Tzemach Hasadeh

• Woningcorporatie/ontwikkelaar (zodra bekend)

• Kinderopvang DAK + ouders

• Schoolbestuur SCOH

• Kinderopvang 2Samen + ouders



25 maart 202222

Verspreidingsgebied 
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5. Vragen?

• Projectpagina www.denhaag.nl/spaarwaterstraat (volgt)

• E-mail spaarwaterstraat@denhaag.nl


