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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag 
 
 
 

Onderwerp:  Gemeente volgt procedure bouwinitiatief Bloem & Daal niet! 

Datum:  1 maart 2017 
Bijlage: 3 

Geacht College, 

Op 12 januari 2016 heeft wethouder Joris Wijsmuller tijdens een buurtbijeenkomst in de 
Bergkerk de procedure voor het bouwinitiatief 'Bloem & Daal' aangegeven. In bijgevoegd 
verslag is die procedure geel gearceerd (bijlage 1).  

De wethouder heeft tegen de buurt gezegd dat het bouwinitiatief dient te passen bij de 
verdichtingsnota 'Agenda Ruimte voor de Stad'. Het College van B en W zou eerst een besluit 
moeten nemen of op grond van de uitkomsten van de 'Agenda Ruimte voor de Stad' op de 
locatie van 'Bloem & Daal' gebouwd moet worden. Alleen bij een positief besluit mag daarna 
pas de Nota van Uitgangspunten worden opgesteld (zie bijlage 1, verslag 12 januari 2016, 
blz. 5). 
 
Maar de projectleider van de gemeente is nu al bezig aan de Nota van Uitgangspunten, 
terwijl het College van B en W geen besluit heeft genomen over 'Bloem & Daal' in het kader 
van de 'Agenda Ruimte voor de Stad'. Dat is in strijd met de procedure van de wethouder. 

In de nota 'Agenda Ruimte voor de Stad' staat bij stadsdeel Segbroek dat er een sterke 
groene dooradering moet komen: Vergroen Segbroek is de opdracht. Verdichting is slechts 
mogelijk in de vorm van dakopbouwen (zie bijlage 2, Presentatie Agenda Segbroek 2040, dia 
3, 7 en 10). 

De Bloemenbuurt wordt de in 'Agenda Ruimte voor de Stad' aangeduid als een wijk waarin 
rust moet heersen en waarin de bestaande woonkwaliteit moet worden gehandhaafd (zie 
bijlage 3, Agenda Ruimte voor de Stad, blz.16). Volgens het Actiecomité Bloem en Daal NEE 
is daar geen plaats voor verdichting middels bouwplannen.                                                                                                                
De wijken waarin verdichting zou kunnen plaatsvinden liggen volgens de nota ‘Agenda 
Ruimte voor de Stad’ in de Centrale Zone van Scheveningen, in de Binckhorst, rond de 
knooppunten van de treinstations, in de Vlietzone en rond het Prins Clausplein (zie bijlage 3, 
Agenda Ruimte voor de Stad, blz.16). 

Graag wil het Actiecomité Bloem en Daal NEE het College verzoeken of de door wethouder 
Wijsmuller geschetste procedure alsnog gevolgd kan worden en dat het College van B en W 
eerst moet bepalen of bouwinitiatief 'Bloem & Daal' wel of niet voortvloeit uit de 'Agenda 
Ruimte voor de Stad'. Op grond van een aangenomen motie van de gemeenteraad d.d. 15 
december 2016 moeten de principes van de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ leidend zijn voor 
alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.  
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Binnen een maand zou het actiecomité graag het antwoord van B en W tegemoet willen 
zien. 

 

Hoogachtend, 

Actiecomité Bloem en Daal NEE. 

Het comité is opgericht door wijkbewoners die verontrust zijn over de bouw van een 
kolossaal en hoog appartementencomplex ‘Bloem & Daal’ in de Bloemenbuurt op de hoek 
van de Daal en Bergselaan en de Ranonkelstraat. 

 


