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Datum 

2 februari 2023 

 

Onderwerp 

Planning herinrichting Bezuidenhout-Oost 2023 en uitnodiging 

inloopbijeenkomst 

  

Beste bewoner, 

 

De gemeente werkt aan het verbeteren van de stad, waardoor deze mooier en schoner wordt. Bij u in 

de buurt werken we aan de herinrichting van Bezuidenhout-Oost. Het deel ten zuiden van de 

Theresiastraat is bijna klaar. Deze mijlpaal hebben we gevierd met een feestelijke oplevering van het 

De Silleplein op 24 november 2022. In 2023 is het deel ten noorden van de Theresiastraat aan de 

beurt. In deze brief staat de planning per straat. Deze planning kan worden aangepast als het 

bijvoorbeeld heel hard gaat vriezen. Van aannemer Heijmans krijgt u nog een brief met meer 

informatie vlak voordat ze in uw straat beginnen met werken.  

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst 14 maart 2023  

Op dinsdagavond 14 maart is er een inloopbijeenkomst. Het projectteam van de gemeente en de 

aannemer kunnen u meer vertellen over de werkzaamheden en vragen beantwoorden. 

 

Locatie: Wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25 

Tijdstip: 18.30 – 20.30 uur 

 

Planning van de werkzaamheden in 2023 

- De Moucheronstaat (V): vanaf 16 januari tot half maart. 

- Cornelis van der Lijnstraat (W): vanaf maandag 30 januari tot half april.  

- Cornelis Houtmanstraat (S): vanaf 27 februari tot half mei. 

 

De exacte planning voor de Theresiastraat inclusief het De Eerensplein, de Rijklof van Goensstraat, de 

Joan Maetsuyckerstraat, de Spaarwaterstraat en de Gerard Reijnststraat is nog niet definitief. De 

bewoners en gebruikers van de panden in deze straten krijgen hierover een brief zodra er ook voor 

deze straten een planning is.  
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Bomenkap en groen 

In februari worden in verschillende straten bomen gekapt en of verplant. Dit doen we voordat het 

broedseizoen begint. In het broedseizoen (15 maart - 15 juli) mag er niet gekapt worden. Voor de 

bomenkap in de Bezuidenhout-Oost is een kapvergunning verleend. Voor iedere boom die wordt 

gekapt, wordt een nieuwe boom in de wijk terug geplant. 

 

Tegen de kap van de prunussen in de Spaarwaterstraat is een hoger beroep ingediend bij de rechtbank. 

In afwachting van de behandeling van dit beroep worden deze bomen nog niet gekapt. 

 

Meer informatie?  

Via de BouwApp houdt de aannemer u op de hoogte van de werkzaamheden. U vindt de BouwApp in 

de Google Play Store of de App Store onder ‘Herinrichting Bezuidenhout Oost fase 3’.  

Aannemer Heijmans heeft iedere woensdag van 8.30 uur tot 9.30 uur een vragenuurtje in de 

bouwkeet in de Willem van Outshoornstraat.  
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Vragen over de uitvoering? Jean Paul Lock, de omgevingsmanager van Heijmans is te bereiken via 

bezuidenhout-oost@heijmans.nl of op 06-29156937. 

 

Vragen aan de gemeente?  

Dan kunt u terecht bij het projectteam van de gemeente Den Haag via bezuidenhout-oost@denhaag.nl. 

De planning kunt ook vinden op htpss://bereikbarestad.denhaag.nl.  

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag via 

www.denhaag.nl/contact of op telefoonnummer 14070 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 

uur) 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Debora Lootsma 

Stadsdeeldirecteur Haagse Hout 
 


