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De afname van industriële activiteiten binnen
de Haagse economie en de draai naar de
dienstverlenende sector veroorzaakten veel
leegstand van fabrieken en werkplaatsen
in de jaren 90. Voor de reconstructie van de
Laakhaven betekende dat sloop op grote
schaal van het industriële erfgoed. Pas in het
eerste decennium na 2000 drong ook in Den
Haag door dat herbestemmen van industrieel
erfgoed ook mogelijk is.

HET DOOR DE BLF INGEBRACHTE
BEROEP SCHRIFT IS GEWONNEN.

Gemeente moet enkele onderdelen in
omgevingplan aanpassen.
Afgelopen week heeft de Raad van State
uitspraak gedaan over het omgevingsplan
Binckhorst. Deze uitspraak is gunstig voor de
zittende bedrijven in de Binckhorst. In het plan is
namelijk vastgelegd dat de bestaande bedrijven
in de Binckhorst hun activiteiten, die opgesomd
in een tabel in het omgevingsplan, ongehinderd
mogen voortzetten en uitbreiden.
Verder is vastgesteld dat verschillende regels in
het omgevingsplan fouten bevatten. Het gaat
om regels voor bestaande bedrijven waarvan de
gemeente ook heeft erkend dat die niet goed in
het plan zijn opgenomen. Deze zullen ook met
het nieuwe besluit moeten worden hersteld.
De BLF kan U hierin adviseren.
Indien U vragen heeft kunt U contact opnemen
met onze vice voorzitter Mr. Coen Verhaegh
tel 06 514 10 338 Bekijk hier de gehele uitspraak
van de Raad van State in PDF format.
GRATIS ENERGIESCAN VOOR BEDRIJVEN.
De firma Praeter mag namens de gemeente U
een gratis energie scan aanbieden ter waarde
van 500 euro. Voorwaarde is dat U zich nog dit
jaar aanmeld. Mail naar bastiaan@praeter.nl
Bekijk hier de brief
AFSLUITING UTRECHTSEBAAN.
De Utrechtsebaan zal vanaf begin januari voor
geruime tijd afgesloten worden. Bereikbaar
Haaglanden zal op woensdag 15 december een
online informatie bijeenkomst houden.
U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Het hergebruik van de historische gebouwen
levert diverse voordelen op zoals besparingen in
de bouwtijd en de bouwkosten door hergebruik
van bijvoorbeeld het casco van een gebouw.
Transformatie is daarnaast een vorm van
duurzaam...
Lees het hele artikel op de website
www.bedrijvenvereniging-blf.nl

door Koos Havelaar

WIJKSCHOUW BINCKHORST 2 NOVEMBER
Op dinsdag 2 november vond er voor de eerste
keer een wijkschouw in de Binckhorst plaats.
Ondernemers , bewoners en Gemeente liepen
gedurende bijna twee uur door de wijk.
Bijgaand kunt u het verslag lezen en de
Gemeente neemt op verschillende punten actie.
Omdat we niet op een avond de hele Binckhorst
konden verkennen, zal in het voorjaar van 2022
een vervolg schouw komen.
CONTACT MET GEMEENTE
Heeft U vragen over ontwikkelingen , projecten,
nieuwbouw , huur e.d. in de Binckhorst?
Stuur dan een mail naar binckhorst@denhaag.nl
of bel 14070

14 JANUARI - IMPACT MAKEN: HÈ, WAT?
In dit traject kun je samen met een groep
gemotiveerde jongeren praktisch aan de slag in de
Binckhorst, geïnspireerd en uitgedaagd door een reeks
boeiende gasten.
Mail voor meer informatie Kip.binckhorst@gmail.com

DE GEZICHTEN VAN
HET BESTUUR

