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1. INLEIDING 

Op dinsdag 6 september 2022 heeft de gemeente Den Haag een informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen 

voor de mogelijke herbouw van de Van Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat en het toevoegen van ongeveer 55 

woningen. Tijdens de bijeenkomst zijn omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd over de plannen voor 

de Van Hoogstratenschool, de samenwerking tussen de Van Hoogstratenschool en Kinderopvang 2Samen in een 

Kindcentrum en de toevoeging van ongeveer 55 woningen. Het doel van de avond was om te zorgen dat alle 

belanghebbenden over dezelfde informatie zouden beschikken en om te vernemen hoe er over de mogelijke plannen 

wordt gedacht. 

De bijeenkomst vond plaats in de Nutsschool Bezuidenhout aan de Merkusstraat 19 en er waren ongeveer  

80 deelnemers aanwezig. Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers hun mening gegeven en zijn er vragen gesteld. 

Ook zijn er schriftelijk opmerkingen meegegeven op de posters ‘zorgen en wensen’. De foto’s van deze posters zijn als 

bijlage bij dit verslag gevoegd. Het projectteam van de gemeente is erg blij met de grote opkomst en kijkt gezien het 

doel van de avond terug op een geslaagde bijeenkomst. 

2. PROGRAMMA VAN DE BIJEENKOMST 

Het programma van de avond zag er als volgt uit: 

1. Welkom 

2. Toelichting plannen Van Hoogstratenschool 

3. Vragen 

4. Thematafels 
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3. SAMENVATTING TOELICHTING VAN DE PLANNEN 

3.1 Onderzoek naar haalbaarheid van de plannen  

De Van Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat 21 in Bezuidenhout is toe aan vernieuwing. Het schoolgebouw is 

verouderd en de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en Kinderopvang 2Samen willen graag 

samenwerken in een nieuw Kindcentrum. Daarom werkt de gemeente aan een Nota van Uitgangspunten om het 

schoolgebouw en het gebouw van Kinderopvang 2Samen te slopen en opnieuw te bouwen. BSO Pien DAK zal haar 

huidige locatie aan de Theresiastraat 310 in de toekomst verlaten. In de plannen schuift het toekomstig Kindcentrum op 

richting de Theresiastraat, de gemeente heeft voor de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten als uitgangspunt 

genomen om 55 nieuwe woningen toe te voegen aan de kant van de Spaarwaterstraat. 

Ongeveer 34 sociale huurwoningen zijn bestemd voor jongeren die bijvoorbeeld uit een (jeugd)zorginstelling of 

doorstroomwoning (Leger des Heils) komen en op zichzelf gaan wonen. Dit is een doelgroep uit het Doorbraakplan. Ze 

staan op een wachtlijst voor een gewone huurwoning. Ze zijn na een periode van zorg of begeleiding klaar om 

zelfstandig te wonen en hadden anders een sociale huurwoning toegewezen gekregen, maar voor hen is nu geen 

woonruimte beschikbaar. Deze jongeren hebben een baan, volgen een opleiding of hebben een andere dagbesteding 

en kunnen zich door een stabiele woonplek verder ontwikkelen. De woningen zijn niet bestemd voor statushouders.  

De selectie van de toekomstige bewoners vindt plaats door de gemeente in samenwerking met instanties waar de 

jongeren vandaan komen. Er wordt gekeken naar het gedrag en betaalgedrag, de mogelijkheden om zelfstandig te 

kunnen wonen en huur te kunnen betalen. Ook wordt gekeken naar eventueel verleden met een verslaving. Als de 

jongeren er wonen gelden dezelfde regels als voor andere bewoners van de wijk. Daarnaast wordt uitgegaan van circa 

21 betaalbare koopwoningen of middel dure huurwoningen. 

Het plan om de Van Hoogstratenschool te slopen en opnieuw te bouwen staat in het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs (IHP) 2020-2030 (RIS304176, februari 2020) en tevens in de wijziging van 2022 (RIS311845 Voorstel van het 

college inzake vaststelling wijziging integraal huisvestingsplan onderwijs Den Haag 2020). Kinderdagopvang Pien Dak 

heeft zelf al verhuisplannen en verhuist volgens de huidige planning zomer 2025 samen met de Nutsschool 

Bezuidenhout uit de Merkusstraat naar de Rooseboomstraat.  

Daarnaast heeft de gemeente vanuit haar woonbeleid (Urgentieprogramma sociale woningbouw) en het Doorbraakplan 

Huisvesting Zorgdoelgroepen en Statushouders (RIS310115) de wens om woningen toe te voegen op deze plek.  

 

 

Wat is het plan? 

• De Van Hoogstratenschool wordt 

vernieuwd naar een Kindcentrum, deze 

bestaat uit: 

• 9 groepen met een 

uitbreidingsmogelijkheid naar 

13 groepen; 

• Een gymzaal; 

• Een Kinderopvang en BSO voor 

Kinderopvang 2Samen. 

• Er komen ongeveer 34 sociale 

huurwoningen  

• Daarnaast is er ook ruimte voor ongeveer 

21 betaalbare koopwoningen of middel 

dure huurwoningen 
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Voor de nieuwbouw van de Van Hoogstratenschool en Kinderopvang 2Samen verandert de situatie qua parkeren niet. 

Net als op dit moment kunnen voor zowel de medewerkers als bezoekers van de school en het kinderdagverblijf de 

autoparkeerplaatsen in de openbare ruimte worden gebruikt. De fietsparkeerplaatsen die nodig zijn voor de school en 

het kinderdagverblijf worden op het eigen terrein gemaakt. Voor de bewoners en bezoekers van de nieuwe woningen 

komen parkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen op het eigen terrein. Op basis van het eerdergenoemde programma 

van de woningen voldoet het aantal van 17 autoparkeerplaatsen aan de Nota parkeernormen Den Haag 2021 

(RIS309940). Het aantal fietsparkeerplaatsen voor de woningen moet in overeenstemming met Bouwbesluit zijn. 

3.2 In welke fase bevindt het project zich? 

De gemeente is gestart met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (hierna: ‘NvU’) met als uitgangspunt het 

vernieuwen van de Van Hoogstratenschool en het gebouw van Kinderopvang 2Samen naar een Kindcentrum, en het 

toevoegen van 55 woningen. In de NvU staat aan welke voorwaarden een bouwplan moet voldoen. De NvU vormt de 

basis voor het ontwerp en de verdere uitwerking van het project. Het besluit op de Nota van Uitgangspunten is nog niet 

genomen, het college neemt een besluit over de NvU.  

Het staat u vrij om tijdens het NvU-traject uw visie op het programma met ons te delen. Hier is ruimte voor in de 

bijeenkomsten gerelateerd aan de NvU. De gemeente zal uw opmerkingen beoordelen, dit betekent echter niet per 

definitie dat de gemeente in het NvU-traject opnieuw een afweging gaat maken of woningen op deze plek geschikt zijn, 

of dat uw opmerkingen leiden tot planaanpassingen. In het NvU-traject wordt onderzocht hoeveel woningen inpasbaar 

zijn en op welke plek. Meer informatie over participatie is opgenomen in paragraaf 3.3 van dit verslag. 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 6 september jl. ging de gemeente in gesprek met buurtbewoners en andere 

belanghebbenden om hun ideeën, wensen en zorgen te verzamelen.  

De gemeente is geen eigenaar van het gebouw van Kinderopvang 2Samen. Om het huidige plan te kunnen realiseren zal 

de gemeente afspraken maken met Kinderopvang 2Samen.  
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3.3 Communicatie en participatie 

Er zijn een aantal onderwerpen waarover omwonenden en andere belanghebbenden mee kunnen praten: 

• Openbare ruimte 

• Meedenken over de inrichting van de voetgangersverbinding tussen de Spaarwaterstraat en 

Theresiastraat, zowel groen als indeling 

• Meedenken over de inrichting van het groen in en rondom het plangebied 

• Mobiliteit 

• Ophalen van knelpunten, wensen en zorgen over de verkeerskundige oplossingen voor de aansluiting van 

de nieuwe voetgangersverbinding tussen de Theresiastraat en Spaarwaterstraat:  

• Schoolplein  

• Meedenken over klimaatbestendige en geluid beperkende inrichting van het schoolplein 

Voor bovenstaande onderwerpen is het participatieniveau ‘raadplegen’ van toepassing. Bij raadplegen gaat het om het 

verzamelen van ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden bij een project/traject. Op basis 

hiervan besluit de gemeente hoe het traject verder ingestoken wordt. Het kan dus zijn dat de gemeente anders besluit 

dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn. Er worden nog vervolgbijeenkomsten ingepland waarin uw 

reactie wordt gevraagd op bovenstaande onderwerpen. Voor alle overige onderwerpen geldt overigens dat u tijdens de 

informatiebijeenkomsten, of daarbuiten, uw ideeën, wensen en zorgen aan de gemeente kenbaar kunt maken. De 

vervolgbijeenkomsten zijn nog niet ingepland en vinden plaats voordat de Nota van Uitgangspunten wordt afgerond. De 

gemeente zal verslagen maken van de bijeenkomsten en deze met u delen. 

3.4 Planning 

Een indicatieve planning wordt gedeeld. Waarbij ervan uitgegaan wordt dat de NvU begin volgend jaar wordt afgerond.  

 

HAAGS PARTICIPATIEKOMPAS 
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3.4 Zienswijze en bezwaar 

Het project bevindt zich op dit moment in de NvU-fase. Nadat deze fase is afgerond gaat de NvU ter besluitvorming 

naar het college van B&W. Het college besluit of zij akkoord gaat met de NvU en stuurt de NvU ter kennisname naar de 

gemeenteraad. Na behandeling in de gemeenteraad stelt het college de NvU vast. Nadat de NvU is vastgesteld zal de 

gemeente een zogenaamd Projectdocument en een Grondexploitatie opstellen. Met het vaststellen van het 

Projectdocument wordt de definitie- en voorbereidingsfase afgesloten en kan gestart worden met de uitvoeringsfase. 

Het hoofddoel van het Projectdocument is te komen tot een bestuurlijk besluit om tot uitvoering van het project over 

te mogen gaan binnen de dan vastgestelde kaders en uitgangspunten. De gemeenteraad stelt het Projectdocument 

vast. 

Daarna worden de plannen verder uitgewerkt in een ontwerp en wordt een bestemmingsplanwijziging aangevraagd, of 

een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegd. De plannen passen namelijk niet binnen het huidige bestemmingsplan. 

Voor een NvU en Projectdocument geldt geen officiële bezwaartermijn. Wel is het mogelijk een zienswijze in te dienen 

en/of in te spreken in de gemeenteraad wanneer deze documenten daar worden behandeld. Ook zal de gemeente 

omwonenden informeren en betrekken bij haar plannen in de NvU fase.  

Voor de terinzagelegging van het Omgevingsplan (bestemmingsplan) en de Omgevingsvergunning (bouwen) gelden 

officiële bezwaar- en beroepstermijnen. 
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4. SAMENVATTING OPMERKINGEN EN VRAGEN UIT DE ZAAL 

Tijdens de plenaire sessie zijn de plannen met behulp van een presentatie toegelicht door de projectleider. Tijdens deze 

plenaire sessie zijn diverse vragen gesteld door de aanwezigen welke hieronder zijn samengevat. In hoofdstuk 3 van dit 

verslag zijn de antwoorden op meeste van deze vragen verwerkt. 

4.1 Procedure en Nota van Uitgangspunten 

• Hoe is dit plan tot stand gekomen? Waarom komen er woningen naast de school op dit kleine stukje grond? 

Waarom geen dokterspost? Waarom geen andere voorzieningen? Waarom geen parkeerplaats? Is er geen 

geschiktere plek te vinden? 

• Wat is de status van de plannen van de gemeente? Wat is zeker en wat staat er nog ter discussie? Is er nog een 
kans dat er geen woningen komen?  

• Welk onderzoek is er gedaan ter ondersteuning van deze plannen? Wat zijn de belangenafwegingen? 

• U houdt geen rekening met alternatieve scenario’s. 

4.2 Participatie 

• Waarom kiest de gemeente voor het participatieniveau raadplegen? Waarom laat de gemeente dit 

participatieproces niet gewoon vallen? 

• Een buurtbewoner geeft aan dat hij echt over alles mee wil kunnen praten. Kies voor meer uitgebreide participatie 

over het programma.  

4.3 Woningen en wie er komen wonen 

• Zijn er ook woningen beschikbaar voor alleenstaande ouders? 

• Komen er statushouders te wonen? 

• Komen er jongeren te wonen met verslavingsproblematiek? 

• Waar komen de jongeren vandaan en welke overlast brengen zij met zich mee? Hoe waarborgt de gemeente dat er 

geen overlast ontstaat? 

4.4 Ruimtelijke studies en de toekomstige situatie 

• Kan de bestemming van dit gebied zomaar worden aangepast? 

• Kan de ligging van de tuinen van de omliggende woningen ook worden meegenomen in de tekening?  

 

 

 

• De synagoge in de buurt wordt 

permanent beveiligd; hoe werkt dat in 

de toekomst als er meer omwonenden 

komen? 

• Wat vinden de ouders van de kinderen 

die naar de van Hoogstratenschool gaan 

van de verbouwing? 

• Voor de woningen moet het parkeren op 

eigen terrein opgelost worden. 

• Wij wonen er heel mooi. Maar we 

ervaren veel overlast. Geluid en slopen. 

Jullie nemen onze ruimte af. 

• Teletubbieland is recent opnieuw 

ingericht, zonde van investering indien 

dat opnieuw aangepast moet worden. 

• Het Wijkberaad Bezuidenhout geeft aan 
niet tegen woningen te zijn, maar er 
komen al veel woningen in de wijk. 
Waarom kan er in die andere projecten 
geen ruimte gemaakt worden voor 
woningen? Het Wijkberaad wil graag 
samen met de gemeente kijken hoe we 
dit kunnen oplossen. Maatschappelijke 
grond is heel schaars. Fixeer je niet op 
deze postzegel voor woningen en 
gebruik de maatschappelijke functie 
voor maatschappelijke voorzieningen. 

• Als de nieuwe voetgangerspassage er 

niet komt dan voorzie ik een 

verkeersprobleem met de huidige 

planopzet. 
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5. SAMENVATTING VAN DE REACTIES AAN DE THEMATAFELS 

Er waren drie thematafels ingericht om na de plenaire presentatie vragen te kunnen stellen aan de betrokken 

ambtenaren. 

5.1 Algemeen 

• Kunt u zorgen dat voor deze bijeenkomsten bewoners fysiek een uitnodiging in de brievenbus ontvangen? 

• Hoe wordt deze avond en het gespreksverslag daarvan verwerkt in de NvU en in de besluitvorming? Welke status 

heeft deze avond en dat verslag? 

• Kan er een planning gedeeld worden waarin de bezwaarmomenten voor iedere project- of vergunningsfase 

duidelijk is weergegeven? 

• Zorgen over intimidatie tijdens bijeenkomst, ik mocht niet zeggen dat ik voor nog meer sociale woningen zou willen 

pleiten. 

5.2 Ruimtelijke kaders 

• Wat wordt de bouwhoogte van de woningen op de hoek Spaarwaterstraat, niet persé een zorg, maar wel verzoek 

om duidelijkheid over de bouwhoogten in het algemeen. 

• Waarom 34 sociale huurwoningen en clustering van dus 34 jongeren, hoe ga je hiermee om qua mogelijke overlast 

richting buurt en naastgelegen Kindcentrum? Waarom niet iets minder woningen voor de Doelgroep en meer 

betaalbare koop of huurwoningen? 

• Kunt u bevestigen dat auto parkeren niet in de openbare ruimte of in de parkeergarage van het Spaarwaterhof 

wordt opgelost? Indien op eigen terrein dan zijn 17 parkeerplekken voor 55 woningen veel te weinig. Krijgen deze 

mensen dan geen parkeervergunning op straat? 

• Zorg over het volume van de nieuwe bebouwing en het feit dat daarover geen participatie mogelijk is. 

• Het idee is geopperd dat we binnen dit plan juist meer parkeerplaatsen zouden moeten realiseren en dat een deel 

hiervan dan verkocht/verhuurd kan worden aan geïnteresseerde omwonenden. Men ervaart parkeerdruk op straat 

en volgens deze omwonende zou dit een oplossing kunnen zijn en zou er animo voor zijn vanuit de buurt.  

• Bewoners gaven aan dat zij tijdens de haal/brengmomenten van kinderen voor de huidige school, kinderopvang en 

BSO drukte ervaren van auto’s in de Cornelis Houtmanstraat.  

• Er is vrees voor geluidsoverlast vanaf het schoolplein, ook voor de aangrenzende tuinen. Door de positionering in 

combinatie met toegenomen hoogte, vermoed men dat het gebouw als een klankkast gaat functioneren, richting 

de woningen. 

 

 

 

 



Pagina 10 van 14 

• Vrees dat het gebouw te hoog wordt en dat o.a. ten koste gaat van privacy voor aangrenzende percelen. 

• Zorgen over de geplande voetgangerspassage. Gedachte is dat onveilige situaties en stilstaande auto’s midden op 

de weg aan Theresiastraat gaan toenemen. Theresiastraat is tweerichtingsverkeer. Aan de Spaarwaterstraat 

gebeurt het nu al. Straks gaat dat aan de doorgaande weg gebeuren.  

• Het maakt niet uit wat voor doelgroep er komt, maar ik krijg met dit plan veel minder zonlicht. Kan woonlaag met 

woningen niet boven de school, dan valt schaduw verder weg.  

• Jammer dat plenaire sessie niet ging over inhoud van doortrekken verbinding. We maken ons zorgen over he halen 

en brengen van kinderen e.d. bij de school. Dat is onderwerp waar participatie volgens presentatie over zou 

moeten gaan.  

• Waarom geen huisarts of tandarts, waarom geen andere voorzieningen. Waarom niet meer informatie over 

besluitvorming? 

5.3 Doorbraakplan en wonen 

• Waarom kunnen deze doelgroep/woningen niet in de woningbouwopgave van de wijk worden meegenomen?  

• Is de concentratie van 34 uitstromers niet veel bij elkaar? 

• Dit gebied is qua zorgdoelgroepen overbelast. Waarom hier en niet de zorgwoningen in één van de andere 

projecten zoals SoZa. We hebben het hier al zwaar, we hebben Middin voor moeders met een licht verstandelijke 

beperking en bij de Synagoge is een Joodse woongemeenschap gevestigd. 

• Dit gebied heeft geen behoefte aan kleine woningen voor zorgbehoevende. We willen voor behoefte van de wijk. 

We hebben gebrek en behoefte aan grote woningen. Waarom in Bezuidenhout. Gezinnen met meer dan twee 

kinderen trekken hier weg. Laat die kleine hokken maar ergens anders komen, waarom dit stukje. Dat is zo 

willekeurig. 
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6. SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN OP DE POSTERS 
Tijdens de bijeenkomst konden mensen zorgen en wensen op een aantal posters schrijven, een foto van deze posters is 

als bijlage bij dit verslag gevoegd. Hieronder ziet u een samenvatting van de reacties. Sommige opmerkingen zijn door 

meerdere aanwezigen gemaakt, daar is in onderstaande opsomming geen rekening mee gehouden. Op de voornoemde 

posters is wel inzichtelijk hoe vaak een bepaalde opmerking is gemaakt. 

6.1 Zorgen 

a. Procedure en de Nota van Uitgangspunten: 

• Financiën staan voorop, er is geen oog voor andere criteria ten behoeve van een zorgvuldige afweging. 

• Disproportioneel plan, geen oog voor kwaliteit. 

• Hogere dichtheid van mensen met al te weinig voorzieningen. 

• Wanneer komen er voorzieningen? 

• Wat vinden de ouders van de kinderen op de van Hoogstratenschool van de plannen? 

b. Woningen en wie er komen wonen: 

• Te veel mensen op een te kleine oppervlakte. 

• Veiligheid gezien de doelgroep. 

• Vrijheid van commissie om gewenste doelgroep te plaatsen. 

• Er is al een zorgdoelgroep in de Spaarwaterstraat. 

• Goede plek voor genoemde doelgroep. 

• Het aantal mensen uit de doelgroep lijkt zo hoog, wat zijn jullie ervaringen bij soortgelijke projecten? 

c. Ruimtelijke studies en de toekomstige situatie: 

• Vooroorlogse wijk die wordt verdicht/volgebouwd, zorg dat het karakter behouden blijft. 

• Denk aan de verkeersveiligheid in de Theresiastraat i.v.m. het brengen van kinderen naar school. 

• Onvoldoende parkeergelegenheid. 

• Nog meer drukte. 

• Te hoog, dicht bij de woningen, belemmerd woongenot. 

• Te uiteenlopende voorzieningen op een te kleine plaats (schoolkinderen en jongeren met een rugzak). 

• Graag meer tekeningen van de nieuwe situatie. 

• Verbouwen van uitzicht op de stad en het groen. 

• Meer geluidoverlast door hoge muren die het geluid weerkaatsen. 

 

 

• Minder zonlicht in huis/tuin en daardoor 

hogere energiekosten. 

• Meer opbouw van hitte in de zomer 

door meer bebouwing. 

• Meer geluid door speelplaats tussen 

hoge gebouwen. 

• Te veel hoge bebouwing op een relatief 

klein stuk grond. 

• Vermindering woningwaarde. 

• Kappen of reduceren van bestaand 

groen. 

• Sloop en nieuwbouw in samenhang met 

schoolvervanging. 

• Heien heeft barsten in huizen 

veroorzaakt bij de bouw van het 

Spaarwaterhof. 

• Grondwaterpeil zoals bij de bouw van de 

huizen in 1982 

Bezuidenhoutseweg/Houtmanstraat. 



Pagina 12 van 14 

6.2 Wensen 

a. Procedure en de Nota van Uitgangspunten: 

• Opnemen in de Nota van Uitgangspunten: verkeersveiligheid, mobiliteit, parkeerdruk, karakterbehoud 

vooroorlogse wijk, geluidsoverlast, bezonning. 

• Hoogtes volgens huidige bestemmingsplan. 

• Vooral doorgaan, superplan. Denk wel aan kaders voor de zorgdoelgroepen zoals een gedragscode 

ondertekenen en bij 3x niet naleven eruit. 

• Doorgaan met dit mooie plan. 

• Leegstaande kantoorpanden op de Bezuidenhoutseweg herinrichten voor zorgdoelgroepen. 

b. Woningen en wie er komen wonen: 

• Geen extra woningen, om te zorgen dat de wijk niet versteend maar juist meer groen krijgt. 

c. Ruimtelijke studies en de toekomstige situatie: 

• Graag een groen dak, belangrijk plan, gebruik het dak, ook voor zonnepanelen of recreatieruimte, combi 

tussen groen en recreatie. 

• Meer gemeenschappelijk groen, speelplaatsen en sociale voorzieningen. 

• Meer groen voor betere wateropnamen en tegengaangeluidoverlast en hitte in de zomer. 

• Meer ruimte voor voorzieningen die de wijk helpen, zoals fietsenstallingen. 

• Ik wil graag weten wat er met de Nutsschool gebeurt. 

• Groen dak op de school/woningen. 

• Speelplein aan de zijde van het Spaarwaterveld. 

• Behoud van bomen op het speelplein. 

• Zorg dat de uitstraling mooi past in de huidige architectuur. 
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7. VERVOLGSTAPPEN 
De gemeente maakt een verslag van deze informatieavond waarin de zorgen en wensen van aanwezigen over de 

gepresenteerde plannen worden vastgelegd. Dit verslag wordt gedeeld met de aanwezigen die een mailadres hebben 

achtergelaten. Ook de presentatie wordt met de aanwezigen gedeeld. De reacties die tijdens deze informatieavond zijn 

gegeven maken onderdeel uit van het NvU-traject. De gemeente zal een afweging maken of de reacties en 

opmerkingen verwerkt kunnen worden in de planvorming. Het verslag van deze, en volgende, informatieavonden 

maken onderdeel uit van de af te ronden Nota van Uitgangspunten. Een vervolgbijeenkomst wordt ingepland voor 

begin 2023. 

De gemeente vervolgt haar gesprekken met Kinderopvang 2Samen en SCOH.  
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