Hier leest u het laatste nieuws over de sloopvoorbereidingen aan de
Jonathanstraat, Schimmelweg, Doctor Schaepmanstraat en Van Meursstraat.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen
van de sloop van enkele woonblokken in
Spoorwijk. Het gaat om de aangegeven
blokken op het kaartje met de straten:
Schimmelweg, Jonathanstraat, Van
Meursstraat en Doctor Schaepmanstraat.
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Verhuizingen
Op dit moment verhuizen de laatste bewoners
met een regulier huurcontract. Veel bewoners
zijn al verhuisd. In die huizen wonen tijdelijk
anti-kraak bewoners. Zo houden we de buurt
bewoonbaar en leefbaar.
Planning van werkzaamheden
Vanaf begin juli zijn we gestart met de
voorbereidende werkzaamheden van de
sloop. Namens Haag Wonen voeren diverse
bedrijven deze werkzaamheden voor ons uit.
De medewerkers van deze bedrijven zijn
aanwezig in uw buurt. Van afkoppeling van
electra en water tot het doen van
asbestinventarisaties.
De komende periode worden hekken
geplaatst rondom de blokken. Dat doen we in
verschillende fases. We beginnen met blok B,
dan blok C en dan blok A.

We verwachten dat de sloop van de woningen
start vóór het eind van 2019. Volgens planning
is de nieuwbouw in 2021 klaar.

Nieuwbouw
Halverwege 2020 starten we met de bouw van
154 nieuwe woningen: compacte
eengezinswoningen, beneden-bovenwoningen
en appartementen.
Buurtbewoners gaven aan dat een eigen
voordeur een groter gevoel geeft van eigen
identiteit en sociale veiligheid. Daarom
bouwen we veel woningen met een eigen
voordeur. Dit heeft een positieve invloed op
de leefbaarheid in de wijk. En het oog wil ook
wat natuurlijk. De beroemde architect Hendrik
Berlage heeft een deel van het Laakkwartier
ontworpen. Nog steeds zie je veel invloeden
van Berlage in de buurt. Haag Wonen heeft de
nieuwe woningen laten ontwerpen in de stijl
van Berlage. U ziet het ontwerp hieronder.
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief? Stel ze gerust! Bel Haag Wonen
op (070) 250 70 70 of stuur een e-mail
naar info@haagwonen.nl

Dit is een tekening. Aan deze tekening kunnen
geen rechten worden ontleend.

Eigen Hendrik
Succesvolle samenwerking ROC Mondriaan,
Heembouw en Haag Wonen.
Op 10 juli vond de oplevering van de ’Eigen
Hendrik’ bij ROC Mondriaan in Den Haag
plaats. Studenten van de School voor Bouw en
Infra en van de School voor Metaal, Elektro- &
Installatietechniek bouwden op ware grootte
een woning na uit het nieuwbouwproject
Haagse Hendrik van Haag Wonen in Spoorwijk.
Heembouw gaat dit nieuwbouwproject
uitvoeren.
Eigen Hendrik bekijken
Na de zomer is er de mogelijkheid om deze
woning te bekijken bij het ROC Mondriaan,
samen met Haag Wonen. Dit kan op
woensdagmiddag 11 september 13.00 – 15.00
uur of donderdagochtend 12 september 10.00
- 12.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden
bij Marije Winter via m.winter@haagwonen.nl

