VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST PLEIN 1813 VOOR OMWONENDEN, op hoofdlijnen.
26 april 2018, 19.00-20.30 uur
Aanwezig 39 personen
Projectmanager Bart Kerner(BK) heet iedereen welkom, legt het doel van de avond uit (informatie over
herinrichting buitenruimte Plein 1813) en geeft de indeling van de avond aan. BK benadrukt dat we het
dus niet over het pand van de ambassade van Israel gaan hebben, dat is een particulier project.
Verslag van vanavond wordt later toegestuurd, evenals de presentatie die gegeven wordt. Beiden
worden ook op de website van de bewonersorganisatie Archipel & Willemspark geplaatst.
BK: aanleiding is het treffen van veiligheidsmaatregelen in de openbare ruimte op Plein 1813, door de
komst van de ambassade van Israël. Plein 1813 is Rijksbeschermd stadsgezicht. Dat betekent dat de
Gemeente voorzichtig omgaat met de herinrichting van het plein, binnen strakke kaders. De beslissing
voor installatie inrij beperkende veiligheidsmaatregelen ligt niet bij de Gemeente, maar bij de Driehoek
(Politie, Burgemeester, Officier van Justitie) op basis van een advies van NCTV (Nationaal
Coördinator Terrorisme en Veiligheid). De gemeente moet hieraan gevolg geven.
Kort moment voor eerste vragen:
 Wie betaalt deze maatregelen? A: de Gemeente.
 Wordt de NCTV achteraf ingeschakeld? A: Dat verschilt, meestal vooraf zoals nu, maar door
gewijzigde dreiging kan een advies worden gegeven, of kan een ouder advies worden
bijgesteld.
 Waarom krijgen de Britten nu opeens maatregelen, terwijl dat eerst niet zo was? A: De
directie Veiligheid van de gemeente heeft dit geadviseerd aan het college van burgemeester
en wethouders. Verwacht wordt dat de beveiligingsmaatregelen op niet al te lange termijn
zullen moeten worden getroffen; het is dan beter om die in het werk alvast mee te nemen.
 Is er nooit overwogen, om net als bij de USA ambassade, een ambassade voor Israel buiten
Den Haag te plaatsen? A: Een staat is in de keuze van zijn ambassade en residentie vrij.
Voor de gemeente is de verkoop van het betreffende perceel door het rijk aan de staat Israël
een gegeven.
BK introduceert Eugène Sauren (stedenbouwkundige) en Tjitte De Jong (landschapsarchitect) voor de
presentatie; deze is bijgesloten.
Presentatie gaat in op historie en vormgeving Plein 1813 door de jaren heen. Veiligheidsmaatregelen
moeten op minimaal 30 meter afstand van de gevel van de villa. Dit zou betekenen dat de
inrijbeperkende maatregelen precies tussen de bomen moeten worden geplaatst waardoor de
boomwordtels worden beschadigd. Dit is schadelijk voor de bomen. Daarom kiest gemeente als
uitgangspunt dat de groenzone aan de pleinkant breder wordt gemaakt; daar kunnen de
veiligheidsmaatregelen komen. De bomen hebben nu eigenlijk al te weinig ruimte en zo kan de
gemeente ze meer ruimte geven. Vandaar het voorstel voor een extra groenstrook met maatregelen
die gecamoufleerd zijn in een haag. Parkeerhavens schuiven op, betekent meer ruimte voor wortels
van bomen en bladerdak. Ook is dit beter voor de afwatering van het Plein 1813. Voordat dit definitief
kan worden besloten worden er binnenkort eerst proefsleuven gegraven om precies de wortels van de
bomen te lokaliseren.
Vragen na presentatie:
 Hoe hoog wordt de Haag? A: Naar verwachting 70 cm tot 1 meter hoog.
 Wat komt erin? A: Nog niet bekend.
 Verdwijnen er parkeerplaatsen? A: De bedoeling is dat er geen parkeerplaatsen verdwijnen,
ze worden alleen opgeschoven.
 De parkeerplekken voor touringcars, kunnen die niet weg? A: Nee, die kunnen niet weg. Dat
is een beleidsmaatregel voor meerdere plaatsen in Den Haag, daar kunnen we met dit project
niets aan veranderen.
 Het wegdek van de Alexanderstraat is slecht, wordt hier ook wat aan gedaan? A: De
Alexanderstraat ligt buiten de grenzen van dit project, maar er wordt wel afgestemd met
planningen van andere projecten, zoals die van tramlijn 1 in de Alexanderstraat.

 Hoe is de tijdsplanning? A: Het is de bedoeling om het kwadrant aan de zijde van nr. 4-5 af te
hebben voordat de ambassade in-huist. Zo worden tijdelijke maatregelen voorkomen.

 Krijgt de Sophialaan ook eenrichtingsverkeer? A: Sophialaan blijft twee richtingen, alleen op
het Plein 1813 zelf wordt het eenrichtingsverkeer.

 Hoe gaan de beveiligingsmaatregelen grenzend aan terrein bij de buren, daar zit geen 30
meter tussen. A: Dit is niet aan de gemeente, De staat Israël neemt hier zelf contact voor op
met de buren.
 Komt er een politiepost op palen voor de deur? A: Dat is niet aan de Gemeente om te
beslissen; bij de Britse ambassade heeft er een gestaan die vervangen is door
cameratoezicht.
 Wordt er ook nagedacht over zaken onder de grond, dit i.v.m. toekomstige verduurzaming van
het Plein 1813? Is er eventueel ruimte om onder het Plein 1813 parkeermogelijkheid te
creëren, dan kunnen de zij lobben ook vergroend worden. A: Aan het “wildparkeren” op de
lobben kan nu niet veel gedaan worden; het is daar openbaar gebied waar geparkeerd mag
worden. Beleidsmatig is bepaald dat deze parkeerplekken er moeten blijven. V.w.b.
toekomstige verduurzaming, wordt daar inderdaad rekening mee gehouden, echter niet in het
kader van ons project, maar in stadsbreed verband.
 Wordt er ook gedacht aan veilig oversteken voor de voetgangers, op dit moment is het nogal
gevaarlijk. A: Er wordt nagedacht over een doorlopende voetgangersroute over het Plein
1813, als dit mogelijk is wordt uiteraard het veilig oversteken meegenomen.
BK rondt af, legt uit dat de Gemeente graag een klankbordgroep wil betrekken bij de herinrichting van
de buitenruimte. In deze klankbordgroep nemen de volgende vertegenwoordigers zitting:
De heer Bas Steenks (namens AVN en Adviesraad Monumentale Bomen), Mevrouw Alexandra van
den Bosch (bewoners), Mevrouw Emilie Linssen (Stichting vrienden van Den Haag), De heer Derk
Hazekamp (Bewonersvereniging Archipel & Willemsbuurt).
Hebt u suggesties voor de klankbordgroep? Er zijn reactieformulieren die u kunt invullen, hierop staat
ook het e-mail adres: plein1813nrs4en5@denhaag.nl
Hert voornemen is om eind juni een nieuwe bijeenkomst te plannen waarin het ontwerp kan worden
getoond.
Vragen:

 Als ik niet in staat ben om bij de volgende bijeenkomst aanwezig te zijn, is het dan mogelijk de
plannen in te zien op het stadhuis? A: Dat kan via een persoonlijke afspraak met een van de
projectteamleden, via bovengenoemd e-mail adres. Ook voor andere vragen en opmerkingen
kunt u dat mailadres altijd gebruiken.

NB Na de bijeenkomst van 26 april jl., heeft de heer Van Beuningen zich op verzoek van een aantal bewoners
aangemeld als lid van de klankbordgroep. Deze groep komt daarmee op 5 leden.

