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Huisvesting statushouders Jupiterkade 

 
Geachte mevrouw, meneer,  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft op 4 februari bekendgemaakt dat het 

terrein op de hoek Binckhorstlaan en Jupiterkade wordt gebruikt voor tijdelijke huisvesting van 

statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in Nederland mogen 

blijven. De direct omliggende omgeving heeft hierover van de gemeente op 4 februari een brief ontvangen.  

 

De afgelopen periode is gebruikt om de mogelijkheden voor huisvesting op deze locatie verder uit te 

werken. In deze brief informeer ik u graag over de voortgang en hoe de huisvesting eruit gaat zien.   

 

Jupiterkade 
Op de hoek van de Binckhorstlaan en de Jupiterkade ligt een braakliggend terrein. Dit terrein is eigendom 

van vastgoedbedrijf AM Vastgoed en wordt nu gebruikt voor opslag. Deze locatie wordt tijdelijk (voor 5 

jaar) ingericht met 30 tijdelijke woningen voor in totaal 120 statushouders. Op deze locatie komen alleen 

onzelfstandige woningen. Dat betekent dat per woning 4 personen gezamenlijk een keuken en badkamer 

delen. Hieronder ziet u een impressie van hoe de huisvesting er op deze locatie ongeveer uit gaat zien.  

 

Planning   

In augustus-september starten de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting worden de woningen in oktober 

2016 opgeleverd, zodat de nieuwe bewoners er in november van dit jaar kunnen komen wonen. Wie er 

precies komen wonen, is op dit moment nog onbekend. Dit is voor een deel afhankelijk van de 

doorstroming vanuit de asielzoekerscentra. Ongeveer 4 tot 6 weken voordat de nieuwe bewoners arriveren, 

is dit bekend.  

 

Integratie en omgeving  

De gemeente Den Haag biedt statushouders niet alleen onderdak. We willen ook dat de mensen zo snel 

mogelijk integreren, meedoen in de samenleving en een bijdrage kunnen leveren. Dat betekent dat de 

gemeente veel aandacht besteedt aan begeleiding bij het leren van de taal, kennismaken met de 

Nederlandse normen en waarden, het opstarten van een verplicht inburgeringstraject en begeleiding bij het 

zoeken naar werk, een opleiding of andere manieren van dagbesteding. Om mensen goed op weg te helpen 

is een ‘sociaal’ plan gemaakt. Dit plan is op www.denhaag.nl/statushouders in te zien. 
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Voor de dagelijkse ondersteuning en begeleiding op de locatie komt er een huismeester die toezicht houdt, 

het technisch beheer van de woonunits uitvoert en contactpersoon is voor de statushouders en de 

omwonenden.   

 

Vrijwilligerswerk  
Als u zich in wilt zetten voor de statushouders die op deze locatie komen wonen, kunt u zich aanmelden via 

www.denhaagdoet.nl. Op deze website kunt u zelf naar vrijwilligerswerk zoeken in de vacaturebank door 

de zoekterm 'vluchtelingen' te gebruiken. U kunt ook een profiel aanmaken op deze website zodat 

organisaties met passende vacatures u kunnen benaderen. 

 

Omgevingsoverleg 

Na de zomer wordt er een periodiek omgevingsoverleg gestart. Voor dit overleg worden betrokken 

organisaties en (vertegenwoordigers van) bewoners en ondernemers uitgenodigd om gezamenlijk te 

bespreken hoe het gaat op de locatie en eventuele verbeterpunten rondom de huisvesting te delen. Direct 

omwonenden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging om hieraan deel te nemen.  

 

Meer informatie 
Mogelijk heeft u op dit moment vragen over de huisvesting van statushouders bij u in de wijk. Dan kunt u 

deze sturen naar statushouders.laak@denhaag.nl. De informatie die op dit moment beschikbaar is, staat ook 

op de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/statushouders. U kunt zich ook abonneren op 

de digitale nieuwsbrief van de gemeente Den Haag. Als u kiest voor stadsdeel Laak, ontvangt u wekelijks 

het laatste nieuws over dit stadsdeel. U kunt zich aanmelden via www.denhaag.nl/nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Joris Wijsmuller  

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 
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Bijlage  

 

 
 

Impressie woonunits locatie Jupiterkade  

 

 

 


