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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.

www.denhaag.nl/binckhorst

Trefpunt Binckhorst officieel open!
Vanaf vrijdag 19 april is het Trefpunt Binckhorst officieel
open. Het Trefpunt bevindt zich in het Trefpunt
Rotterdamsebaan.
U kunt hier terecht voor algemene informatie over de
gebiedsontwikkeling van de Binckhorst.
Openingstijden
Het Trefpunt Binckhorst is open op woensdag en vrijdag van
12.00 tot 17.00 uur.
Adresgegevens
Trefpunt Binckhorst
Binckhorstlaan 340, 1e etage
2516 BL Den Haag
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Monitor gebruiksruimte Binckhorst
Van het omgevingsplan is een interactieve kaart
beschikbaar. Via deze kaart kunnen
geïnteresseerden verkennen of er nog voldoende
gebruiksruimte aanwezig is voor hun initiatief.
Ook is er informatie te vinden die nodig is om te kunnen toetsen
of een initiatief voldoet aan de planregels van het
omgevingsplan.
De interactieve kaart van omgevingsplan Binckhorst met de
monitor (beschikbare) gebruiksruimte vindt u hier.

Woongebouw De Binck op Binck Eiland opgeleverd
Het voormalige gebouw van de Sdu drukkerij heeft sinds
kort een tweede leven. Het stoere kantoorgebouw is
getransformeerd naar 73 appartementen.
De Binck is een gebouw met karakter. Met bijzondere plafonds,
een indrukwekkende hal en zeer hoge ramen rondom. Hiermee
is het eerste nieuwe woongebouw van Binck Eiland een feit.
Hier vindt u meer informatie over De Binck.
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Herinrichting Saturnusstraat
Begin dit jaar is voor de panden van Secrid en Apollo14 de
Saturnusstraat opnieuw ingericht.
Omdat de voormalige expedities van deze panden niet meer
worden gebruikt, zijn de kruizen op de weg verwijderd en
vervangen door parkeerplaatsen en groenvakken. Ook is er in de
straat ruimte gemaakt voor ‘vrije plekken’ waar lokale
ondernemers een creatieve invulling voor konden bedenken. De
Hightea table (zie foto) is hier een voorbeeld van. De tafel staat
op een ‘Perzisch Tapijt’ dat is aangebracht door The Hague
Street Art.

Herinrichting Melkwegstraat
Eind 2018 is de Melkwegstraat, tussen de Zonweg en de
Saturnusstraat, opnieuw ingericht.
De stoep is verbreed, er zijn bomen aangeplant en het water van
de Binckhaven is beter zichtbaar gemaakt. Het enige wat nog
moest gebeuren was een laatste laag nieuw asfalt (de toplaag).
Omdat het hiervoor in de winter te koud was, is dit werk
uitgevoerd in de nacht van 11 op 12 april. Vervolgens is de
belijning aangebracht. De nieuwe Melkwegstraat is hierdoor
klaar voor de verdere ontwikkeling naar een gemengd woon
werk gebied.
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Verlengde Zuiderkroonstraat
Afgelopen maart is de aanleg van de verlengde
Zuiderkroonstraat gestart.
Dit is een nieuwe straat tussen de Wegastraat en de Zonweg die
een verbinding gaat vormen tussen de Binckhaven en de
Begraafplaatszone. De bereikbaarheid van beide gebieden zal
hierdoor sterk verbeteren. Er worden veel nieuwe bomen geplant
en het water wordt verbreed. Door de nieuwe weg komt de
Street Art op het pand van Stedin, met het verhaal van de
Binckhorst, mooi in beeld (zie foto).
De buitenruimte rondom het pand van Autohaag Zeeuw is
daarnaast al deels opgeknapt, maar zal na aanleg van de
verlengde Zuiderkroonstraat helemaal afgerond worden. Naar
verwachting wordt de nieuwe straat voor de zomer opgeleverd.
Het ontwerp kunt u hier downloaden.

Stichting Trix gaat nieuwe toekomst tegemoet in de
Binckhorst
‘Stichting Trix’ vertrekt noodgedwongen vanuit haar
vertrouwde plek aan de tweede haven in Scheveningen.
In samenwerking met de gemeente Den Haag is een nieuwe
locatie gevonden aan de Mercuriusweg 1A. Deze is per 1 mei
2019 ingericht. Stichting Trix biedt maatwerk en deskundigheid
op het gebied van maatschappelijke integratie van jongeren met
een meervoudige problematiek in Den Haag.
Lees hier meer over de verhuizing van Stichting Trix.

De Binckhorstlaan wordt steeds mooier
De tunnel van de Rotterdamsebaan is gebouwd en de toerit
is in beton gegoten. Ook boven de grond wordt er inmiddels
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gewerkt aan de nieuwe inrichting. Stukje bij beetje krijgt de
nieuwe Binckhorstlaan meer vorm.
Sinds maandag 1 april tot eind mei 2019 wordt vanuit het project
Rotterdamsebaan ook aan de ventweg van de Binckhorstlaan,
tussen de Mercuriusweg en de Uranusstraat, gewerkt. Op dit
deel krijgt de ventweg zijn definitieve inrichting. Ook het voet en
fietspad worden hier aangelegd.
Lees hier meer over de vernieuwde Binckhorstlaan.

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.

td35.tripolis.com/public/online/p_IehX_CPEN53jgC4oz39g/BwxwJZYiaqd9_rtimR5HIA/view.html
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