Actiecomité Bloem en Daal Nee

Het is u inmiddels wel bekend dat het Actiecomité "Bloem en Daal Nee" al maanden bezig is
alles in het werk te stellen om de voorgenomen bouwplannen voor een 9-etages hoog
appartementencomplex op de hoek van de Ranonkelstraat en de Daal en Bergselaan te
stoppen. Door middel van deze vijfde nieuwsbrief willen wij als actiecomité een update
geven van de stand van zaken.
Waar staan we?
Begin september heeft het college van burgemeester en wethouders de uitkomsten van de
zogeheten 'Agenda Ruimte voor de Stad' gepresenteerd. In hoofdlijnen is hierin vastgelegd
hoe Den Haag er tot 2040 uit moet komen te zien. Volgens dit plan moet Den Haag er per
jaar 2.000 tot 2.500 woningen bij hebben om zo de groei van de bevolking in de stad op te
vangen. Aangegeven is dat in Segbroek in principe niet wordt verdicht. Hiermee wordt onze
primaire vraag, of op de hoek van Daal en Bergselaan en de Ranonkelstraat kan worden
gebouwd, in principe met nee beantwoord. Het zou voor ons heel goed nieuws zijn als het
college zich ook daadwerkelijk aan deze keuze houdt. De gemeenteraad moet nog een
besluit nemen over de plannen van het college.
Op donderdag 8 september jongstleden hebben wij weer een gesprek met de Wethouder
gehad. Ook de Algemene Vereniging Natuurbescherming (AVN) was hierbij aanwezig. De
AVN beoordeelt het bosje op het Stokroosveld als zeer waardevol. Het actiecomité en de
AVN hebben in het gesprek benadrukt dat door de herinrichting van de Sportlaan de
ecologische verbindingen worden aangetast en daardoor het belang van het bosje op het
Stokroosveld toeneemt. De Sportlaan zal 1,5 meter opschuiven in de richting van de Haagse
Beek ten gevolge van de aanleg van de ventweg voor de woningen van de Vogelwijk. Door
het opschuiven van de weg verdwijnt een rij grote bomen, wordt de Beekzone smaller en
neemt de overlast voor de Ranonkelflats toe. Ook de kap van de populieren langs de
Segbroeklaan vermindert de omvang van de ecologische verbinding.
Dit zijn nieuwe feiten die de oorspronkelijke "kansrijke" beoordeling van Bloem en Daal door
de gemeente in een nieuw licht zetten. De Wethouder constateerde in het gesprek dat dit
voldoende reden is voor een heroverweging.
Naar aanleiding hiervan is er op 28 oktober een vervolggesprek met de stadsecologe en de
projectleider van de gemeente geweest. Uit dit gesprek bleek dat de strijd nog allerminst
gestreden is. Vooralsnog gaat de gemeente gewoon door en blijft Bloem & Daal een kansrijk
plan noemen. Er is wel afgesproken dat er een nieuw onderzoek komt naar de betekenis van
de groenstrook.
De ontwikkelaar Kieboom en van Weezel hebben hun plan aangepast. Het gebouw is alleen
nog steeds even groot, maar is nu 2 meter opgeschoven in de richting van huize Uitzicht!!
Wat een onzin!
Voor het eind van het jaar houdt de ontwikkelaar nog een draagvlakbijeenkomst voor de
buurt.
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Wat moeten wij hiervan denken?
We hebben het gevoel dat we worden bedonderd!
Aan de ene kant zegt de Wethouder:
 Draagvlak is een voorwaarde voor het mogen bouwen.
 We gaan eerst de resultaten van de 'Agenda Ruimte Voor De Stad' afwachten.
'Agenda Ruimte Voor De Stad' zegt:
 Niet verdichten in Segbroek.
 Niet bouwen in het groen.
Dus dan moet Bloem en Daal van tafel, zou je denken?
Maar…..aan de andere kant mag de ontwikkelaar op zoek naar draagvlak zijn bouwplan
aanpassen en dit aan de buurt voorleggen.
Waarom moeten wij na 400 handtekeningen en een bomvolle Bergkerk weer opdraven om
te melden dat we het niet willen, dat er geen draagvlak is en dit dus verloren energie is?
Je zou bijna denken dat de Wethouder niet weet wat hij wil. Wij moeten hem dus nog één
keer goed overtuigen!
Wat gaan wij doen?
De ontwikkelaar is voornemens om zijn aangepaste bouwplan aan de buurt te presenteren.
Dit is het moment om nog een keer duidelijk te maken dat er geen draagvlak is. Wij roepen
dan ook iedereen op om naar de presentatie te gaan en je stem te laten horen dat dit
absurde plan niet mag worden uitgevoerd. Zodra de datum van de presentatie bekend is
zullen wij die door middel van een extra nieuwsbrief aan de hele buurt kenbaar maken. We
hopen dan op een mega grote opkomst!!
We gaan een mail aan de Wethouder sturen over de houding van de projectleider van de
gemeente. Hij ontkent dat er een nieuw feit is terwijl in het gesprek met de Wethouder
overduidelijk geconstateerd is dat door de herinrichting van de Sportlaan de
omstandigheden zijn gewijzigd en daardoor opnieuw bekeken moet worden of dit
bouwinitiatief wel kan.
Actiecomité "Bloem en Daal Nee"
Voor reacties en meer info email: bloemendaalnee@outlook.com
Zie ook onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/bloemendaalnee
en onze website: http://bloemendaalnee.digitalchallenge.eu

Steun ons initiatief om deze nieuwbouw te stoppen!
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