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Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging
Met deze nieuwsbrief wil de gemeente u zo goed mogelijk informeren
over de ontwikkelingen in de Binckhorst. U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van deze
ontwikkelingen.
De nieuwsbrief verschijnt meerdere keren per jaar. Indien u deze niet
langer wenst te ontvangen, kunt u dit onder aan deze nieuwsbrief
aangeven.

Omgevingsplan Binckhorst
Op donderdag 7 maart 2019 is het omgevingsplan Binckhorst in
werking getreden. Omdat door een aantal belanghebbenden
beroep is ingesteld bij de Raad van State is het plan nog niet
onherroepelijk.
Colofon
Voor vragen en suggesties
kunt u een email sturen aan
gebiedsteam Binckhorst
binckhorst@denhaag.nl
Voor meer informatie over de
Binckhorst:
 www.denhaag.nl/binckhorst

Binck Blocks  Het nieuwe wonen
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De innovatieve woontoren Binck Blocks van
projectontwikkelaar VORM, in samenwerking met LEVS
Architecten en FLUX Landschapsarchitecten, is in februari
door de gemeente uitgeroepen als winnaar van de tender
Trekvlietzone kavel 1A.

 www.binckhaven.nl
 www.imbinck.nl

Het gebouw komt langs de Binckhorstlaan waar de nieuwe
Rotterdamsebaan boven de grond komt. Het 115 meter hoge
gebouw wordt opgebouwd uit verschillende stadswijken met een
grote mix aan woonmilieus en woontypologieën. In totaal komen
er 200 woningen.
Ga voor meer informatie naar de website van LEVS Architecten.

Restaurant Rebelz
Op donderdag 21 februari jl. is het nieuwe restaurant ‘Rebelz
aan de Binckhorst’ feestelijk geopend.
Het restaurant bevindt zich in het Junoblok, een voormalig
kantoorgebouw dat is omgebouwd tot appartementen en nu dus
ook een restaurant huisvest.
In 2017 schreef ontwikkelaar Casa23 een prijsvraag uit voor een
horecapionier op de begane grond. Deze is door Rebelz
gewonnen. Rebelz is een sociale onderneming, onder leiding
van Karin Nijman. Bij Rebelz krijgen exgedetineerde vrouwen
een tweede kans. Ze worden in het restaurant opgeleid tot
bijvoorbeeld kok of gastvrouw. “In de zorg of het onderwijs
kunnen deze vrouwen niet terecht, omdat werkgevers in die
sectoren een verklaring van goed gedrag vragen. Dan blijft dus
de horeca over”, aldus Karin.
Naast de vestiging in de Binckhorst, heeft Rebelz een vestiging
in Rotterdam en Nieuwersluis.

High Tea Table
Op de hoek van de Saturnusstraat en de Melkwegstraat
staat sinds eind februari de tweede High Tea Table (ontwerp:
Daan den Houter) te stralen op een tapijt van Street Art
(ontwerp en realisatie Dario Goldbach).
De initiatiefnemers hebben de handen ineen geslagen om twee
kunstprojecten in de openbare ruimte samen te brengen tot één
geweldige ontmoetingsplek in Binckhaven.
Met dank aan Starling Structures en The Hague Street Art!
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De eerste (gouden!) High Tea Table staat in de Saturnusstraat
ter hoogte van De Besturing.

Vanaf eind maart eerste mobiliteitshub in Den Haag
De eerste mobiliteitshub van Den Haag is vanaf eind maart
in de Binckhorst te vinden en is een pilot van 6 maanden.
Met de nieuwe Hely Hub heb je al je deelvervoer binnen
handbereik. De bewoners en medewerkers in de Binckhorst
kiezen binnenkort via één app uit een ebike, elektrische bakfiets
of auto. Zo heb je voor iedere rit een geschikt vervoermiddel,
wanneer het jou uitkomt.

Meer lezen over deze mobiliteitshub aan de Saturnusstraat?
Klik dan hier.

Ruim baan voor de Erasmusweg
De gemeente Den Haag vernieuwt de Erasmusweg en
verbetert tegelijkertijd de bereikbaarheid en veiligheid. De
werkzaamheden zijn gestart op 11 maart 2019 en duren
tot halverwege 2020.
Tijdens de werkzaamheden is steeds een deel van de
Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor extra
reistijd, ook op andere hoofdroutes in Den Haag.
De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg tussen het centrum
en de A4. Het verkeer rijdt er vaak niet goed door. De weg
richting het centrum heeft 1 rijstrook en dat is te weinig. Ook is
de weg toe aan een opknapbeurt.
Voor meer informatie: www.denhaag.nl/erasmusweg.

Aanmelden nieuwsbrief
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u hem
in het vervolg zelf in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich
daarvoor aanmelden.
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