
Vragen?
Indien u vragen heeft en bijvoorbeeld niet kan deelnemen in deze virtuele publieksbijeenkomst, kunt 

u ons mailen op het volgende emailadres: info@soza-denhaag.nl

U I T N O D I G I N G
V I R T U E L E 

P U B L I E K S B I J E E N K O M S T

In 2018 en 2019 heeft MRP SoZa b.v., een samenwerking van VORM Ontwikkeling en  
MRP Development, meerdere participatiebijeenkomsten georganiseerd voor de 
nieuwbouwplannen voor de SZ&W-locatie. Velen van u namen deel aan deze 
bijeenkomsten: in één van de plangroepen of wellicht door uw mening aan ons kenbaar te 
maken op de enquêteformulieren. Nu, bijna een jaar verder, willen wij het 
participatietraject afsluiten met een laatste bijeenkomst alvorens het College van B&W te 
informeren over úw mening.

21 april 2020 van 20:00u tot 21:00u21 april 2020 van 20:00u tot 21:00u

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij het nieuwe plan AnnA aan u toelichten en u meenemen 
in de planaanpassingen die gedaan zijn. In verband met het landelijke verbod op 
bijeenkomsten tot minimaal 1 juni a.s. met het COVID-19 virus zullen wij een virtuele 
participatiebijeenkomst gaan organiseren. Momenteel zijn we druk bezig met de 
voorbereidingen hiervoor. 

Hoe u deze bijeenkomst virtueel kunt bijwonen en/of eraan kunt deelnemen hoort u spoedig 
van ons. Houdt u daarvoor onze website soza-denhaag.nl in de gaten. 

Wij hopen op grote belangstelling op de 21e!

Met vriendelijke groet,

Jac Huijsmans     John Monden
namens MRP Development                  namens VORM Ontwikkeling



OVERZICHT PARTICIPATIETRAJECT

• Juni 2018 – Toekomstverkenning & informatiebijeenkomsten (resultaat: ID Card)
• 16 april en 6 mei 2019 – Publieksbijeenkomst: presentatie van Plan AnnA. De aanwezigen konden  
 met de initiatiefnemers van gedachten wisselen over o.a. wonen, verkeer en stedenbouw & 
 leefbaarheid. Op enquêteformulieren kon men haar mening achterlaten, waar na 3 plangroepen   
 zijn gevormd. 
• Mei – juni 2019 - drie plangroep-bijeenkomsten: we gingen aan de slag verdeeld over 3 avonden op  
 13 mei, 22 mei en 4 juni 2019. De drie onderwerpen waren: 
  1. Verkeer, Parkeren & Mobiliteit
  2. Wonen, Werken & Voorzieningen
  3. Stedenbouw & Landschap
• Publieksbijeenkomst: op 12 juni 2019 presenteerden wij de uitkomsten van alle plangroepen.   
 Hierna werd het Participatieverslag opgemaakt en verstrekt aan de Gemeente Den Haag.
• Publieksbijeenkomst: Op 10 juli 2019 werd door de Gemeente Den Haag een publieksbijeenkomst  
 georganiseerd waar de wethouders van zowel Den Haag als  Leidschendam-Voorburg aanwezig   
 waren om onder meer vragen te beantwoorden. 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het participatietraject hebben we ons plan AnnA aangepast. 
Dit plan wordt gepresenteerd op 21 april 2020 tijdens de virtuele bijeenkomst. Hiervan zal een eindverslag 
worden gemaakt en dit zal worden verstrekt aan het College van B&W. Dit eindverslag zal onderdeel zijn van 
het PlanUitwerkingsKader welke ter vaststelling aan het College zal worden voorgelegd. 

N A D E R E  T O E L I C H T I N G
Het oude kantoorgebouw van SZ&W -en haar omgeving- aan de Anna van Hannoverstraat in Den 
Haag krijgt een metamorfose! Hier huisde vroeger het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, maar met de nieuwe gebiedsvisie van de Gemeente Den Haag wordt dít een 
belangrijke plek waar wonen en werken samenkomen en waar station en stationsomgeving 
versterkt worden. Wij zijn daarom voornemens een plan te realiseren dat voorziet in de grote 
behoefte aan betaalbare woningen en duurzame kantoorruimte. 

Omdat u in de nabije omgeving woont, werkt of wellicht op een andere manier belanghebbende 
bent, willen wij u graag informeren over het plan AnnA en welke aanpassingen er sinds de laatste 
bijeenkomst in juni 2019 zijn gedaan. Deze aanpassingen of verbeteringen, zijn mede naar 
aanleiding van úw feedback gedaan: of deze nu positief, neutraal of negatief waren.  

Vanwege de impact op de gebouwde omgeving en haar bewoners kozen wij in 2018 en 2019 voor 
een aanpak met meerdere bijeenkomsten waar in totaal ruim 600 mensen aan hebben 
deelgenomen. In 2018 startten we met een toekomstverkenning en de laatste bijeenkomst was 
op 12 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst werden de uitkomsten gepresenteerd van de 
participatie. 

Sinds de laatste bijeenkomst in 2019 hebben wij niet stil gezeten. We zijn aan de slag gegaan 
met de uitkomsten van de werkgroepen en hebben onderzocht hoe ons plan AnnA kan worden 
ingepast in het grotere geheel, zoals de ambities die hiervoor in de Gebiedsagenda Laan van NOI 
staan omschreven. 

Daarom organiseren wij een virtuele publieksbijeenkomst op 21 april 2020, alwaar wij u het 
plan AnnA zullen presenteren en u mee zullen nemen in de gedane planaanpassingen. 

Met vriendelijke groet,

Namens het hele AnnA-team van VORM Ontwikkeling en MRP Development 


