september 2011

1. Inleiding
Hierbij hebben wij het genoegen u de “Voortgangsrapportage WOM” van november 2018 aan te
bieden. In deze rapportage informeren wij alle voor de WOM belangrijke stakeholders over de
actitviteiten van de WOM en zal nader ingegaan worden op de voortgang van de werkzaamheden
door de WOM in de periode januari 2018 tot en met oktober 2018.
1.1 Status projecten
Projecten opgeleverd
Lange Beestenmarkt hoek Zuidwal
Lange Beestnemarkt 104 t/m 106
Boekhorststraat 47-49
Projecten in uitvoering
Bierkade 6
Stationsweg 82
Projecten in besluitvorming
Bierstraat 17 en 19
Bierkade 19, 19a, 19b
Paviljoensgracht 56/58 – Stille Veerkade 48
Zuidwal 15 / 16a
Projecten in studiefase
Dunne Bierkade 4b, 5
Stille Veerkade 9
Paviljoensgracht 133/133A
Kranestraat 94 en 94A

Afgeronde projecten

Projecten in ontwikkeling
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2. Voortgang Ontwikkelactiviteiten
3.1 Projecten opgeleverd
Het pand aan de Boekhorststraat 47-49 is in

opdracht van Staedion getransformeerd

Boekhorststraat 47-49

naar een nieuwe indeling voor de bedrijfs-

Oplevering: juli 2018

ruimte en vijf (sociale) huurappartementen.
Deze 2-kamer huurappartementen hebben
een duurzaam label A en hebben allemaal
een buitenruimte. De bestaande voorgevels
van nummer 49 en 51 zijn gerenoveerd en de
oude

Thaliagevel

op

nummer

47

is

gerestaureerd. Op donderdag 6 september
heeft de feestelijke opening

van de

Boomhuttenclub plaatsgevonden.

Gevel nr 47 voor ingreep

Lange Beestenmarkt hoek Zuidwal
Oplevering: oktober 2018

Eind oktober 2018 is het nieuwbouw-complex
aan de Lange Beestenmarkt hoek Zuidwal
opgeleverd en is gestart met de verhuur van
de elf appartementen in de vrije sector.

De 2- en 3 kamerappartementen
zijn
ongeveer 65-80m2 groot en hebben een
buitenruimte en individuele buitenberging.
De woningen voldoen aan de laatste eisen op
het gebied van energieprestaties.

Voor ingreep
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Lange Beestenmarkt 104-106
Oplevering: oktober 2018

In oktober 2018 is het nieuwbouwcomplex
aan de Lange Beestenmarkt 104 t/m 108 met
hierin acht appartementen opgeleverd.
Inmiddels worden de appartementen
verhuurd als sociale huurwoning.

Voor ingreep

In opdracht van de WOM was het zeer
achterstallig onderhouden pand gesloopt
om plaats te maken voor nieuwbouw. Alle
woningen hebben een buitenruimte die
grenst aan het rustige binnenterrein aan de
achterzijde. De woningen zijn voorzien van
energiezuinige CV ketels en er staan op het
dak van het complex zonnepanelen.
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3.2 Projecten in uitvoering

Bierkade 6a, 6c en Kranestraat 110

Dit historische en monumentale pand loopt
op de begane grond door tot in de
Kranestraat. Op de begane grond was in het
verleden een garage en bandenopslag
gevestigd. Daarboven wonen studenten.

In november is gestart met de herinrichting
van de begane grond tot horecaruimte, de
oplevering zal het 1e kwartaal van 2019
plaatsvinden.
Met het nieuwe restaurant “Yuzu” wat zich
hier zal vestigen, kan aansluiting worden
gevonden met de Avenue Culinair.

Impressie Yuzu

Stationsweg 82

Voor de Stationsweg 82 is een plan
ontwikkeld om te komen tot een nieuwe
indeling van de woning in twee zelfstandige
appartementen op de 1e en 2e verdieping en
een bedrijfs- c.q. winkelruimte op de begane
grond.

De woning op de 1e verdieping wordt een
vrije sector huurwoning met op de begane
grond een zogenaamde tuinkamer die direct
toegang geeft tot de tuin achter het pand.
De woning op de 2e verdieping wordt een
sociale huurwoning.
De werkzaamheden zijn momenteel in
uitvoering en naar verwachting zal de
oplevering medio december plaats vinden
zodat
begin
januari
kan
worden
aangevangen met de verhuur van de
woningen en de winkelruimte.
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3.3 Projecten in besluitvorming

Bierstraat 17 en 19

De WOM heeft plannen ontwikkeld om het
pand opnieuw in te delen tot twee
zelfstandige woningen. Ook zal er groot
onderhoud plaatsvinden.

Op de eerste verdieping komt een woning
welke voorzien is van een dakterras. Op de
tweede verdieping en zolder komt een
tweede woning, eveneens mét balkon.
Onlangs is hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd en de verwachting
is dat in het 1e kwartaal van 2019 gestart zal
worden met dit project.

Bierkade 19, 19a, 19b

Aan de Bierkade naast het havenkantoor van
De Ooievaart staat een pand met een
bedrijfsruimte op de begane grond en twee
appartementen daarboven die beide
verdeeld zijn over delen van de drie etages.
De drie etages worden zodanig heringedeeld
dat er drie zelfstandige
duurzaam
geïsoleerde wooneenheden ontstaan. Naar
verwachting zal begin 2019 begonnen
worden met de renovatiewerkzaamheden en
de oplevering in het 3e kwartaal van 2019
plaatsvinden.

Aansluitend
zal
de
begane
grond
getransformeerd worden tot een casco
horecaruimte met een aanbouw aan de
achterkant en een nieuwe gevelpui. De WOM
is voor deze horecaruimte opzoek naar een
goede invulling die aanvulling geeft aan de
Avenue Culinair.
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Paviljoensgracht 56/58 – Stille Veerkade 48

Het pand hoek Stille Veerkade 48 /
Paviljoensgracht 58 is in 2015 ingebracht
door de gemeente Den Haag en destijds
verworven
om
de
bestaande
huurovereenkomst
met
de
horecagelegenehid op de begane grond te
kunnen beëindigen. Oorspronkelijk was hier
een grillroom gevestigd.

De WOM is voornemens om het pand te
herontwikkelen tot een bedrijfsruimte op de
begane grond en een tweetal woningen
daarboven. Momenteel bevinden de plannen
zich in de ontwikkelfase.
De verwachting is dat in het 2e kwartaal van
2019 gestart kan worden met de
werkzaamheden en het project eind 2019
opgeleverd wordt.

Zuidwal 15 / 16a

De WOM heeft plannen ontwikkeld om dit
pand samen te voegen met de begane grond
van het naast gelegen pand Zuidwal 16A.

Momenteel wordt onderzocht of het
mogelijk is om van beide panden één woning
te maken op de begane grond en te voorzien
van een buitenruimte. Dit project is in de
ontwikkelfase.

7

3.4 Projecten in studiefase

Paviljoensgracht 133/133A

In 2017 is dit pand door de WOM aangekocht
van de gemeente Den Haag. Het pand
bevindt zich in een zeer slechte staat qua
onderhoud. De begane grond is ingericht als
een atelierruimte en op de eerste en
zolderverdieping bevindt zich momenteel
een woning.

Momenteel is de WOM bezig met het
verichten van een studie om dit pand te
renoveren.

Dunne Bierkade 4b, 5

In het begin van de Dunne Bierkade, gelegen
tussen woonhuizen, is een garage met een
achterliggend koffiehuis gevestigd. Om meer
aansluiting te vinden bij de Avenue Culinair
zal de WOM de garage en het voormalige
koffiehuis herontwikkelen.

De WOM voert op dit moment een studie uit,
er wordt onderzocht op welke manier wij de
gevel passend kunnen maken in het huidige
straatbeeld.
Tot die tijd is de WOM opzoek naar een
tijdelijke invulling voor deze ruimte.
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Kranestraat 94 en 94A

De Kranestraat 94/94A bevindt zich in een
zeer slechte staat. Zowel het interieur als het
casco moeten aangepakt worden. De begane
grond is ingericht als garage en op de eerste
en tweede verdieping bevindt zich een
woning.

Momenteel is de WOM bezig met het
verrichten van een studie om dit pand te
renoveren tot woning(en).

Stille Veerkade 9

Aan de Stille Veerkade 9 ligt een slecht
verhuurbare bedrijfsruimte, dit komt door
het gebrek aan daglicht. De bedrijfsruimte
had in het verleden een doorloop naar een
hotel aan de Wagenstraat dat de ruimte
gebruikte als koelcel en spoelkeuken.
Bij beëindiging van de huurovereenkomst
heeft de WOM een muur laten plaatsen
tussen beide percelen.

Momenteel wordt onderzocht of de
bedrijfsruimte behouden blijft of dat hier een
woning gerealiseerd kan worden.
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3. Communicatie
In de afgelopen periode heeft de WOM actief gewerkt aan het verbeteren van de communicatie
richting de bewoners van de wijken. De WOM is actief deel gaan nemen aan de
bewonersoverleggen in de Stationsbuurt en het Oude Centrum. Daarnaast tracht de WOM de
omwonenden sneller en uitgebreider te informeren over voorgenomen onderhouds- en
renovatiewerkzaamheden en wat voor gevolgen dat kan hebben voor betrokkenen. Ook de
website van de WOM wordt gebruikt als middel om de bewoners op de hoogte te stellen van de
voortgang van onderhouds- en renovatieprojecten van de WOM. De WOM is voornemens om
deze wijze van uitgebreid communiceren met de bewoners van de wijken voort te zetten.

Rondgang door de wijk met Burgemeester Krikke

10

Wijkkrant het Oude Centrum – Juli 2018
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Wijkkrant Hollands Spoor – Juli 2018

Nieuwsbericht op onze website
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