
 
 

Helaas, geen Zomer bijeenkomst 

Ook deze zomer heeft het bestuur moeten besluiten een geplande bijzondere 

bijeenkomst voor de wijk tot nader orde uit te stellen verband met de 

coronamaatregelen. Hopelijk zien we elkaar weer tijdens de traditionele 

Nieuwjaarsreceptie.  

 

Help het Onderhoud van de website Wijkoverleg Zorgvliet 
Zorgvliet.net is de website van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet met het laatste 

nieuws over onze wijk. Voor wie wil weten wat er speelt in de wijk. En voor 

alle Zorgvlieters die een steentje willen bijdragen aan het behoud van ons 

dierbare, maar fragiele Zorgvliet.  

Het bestuur heeft besloten de website technisch te verbeteren en daarvoor 

iemand in te huren. Tot nu toe deed Daphne Nicolai dat op voortreffelijke 

wijze waarvoor wij haar willen danken. 

 

Voor het bekostigen van de website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en 
eventuele juridische procedures vragen wij u een jaarlijkse bijdrage van €15 
per huishouden. 

Graag zien wij uw bijdrage van €15 tegemoet op 
NL25 INGB 0000 1874 59  

t.n.v. Stichting Wijkoverleg Zorgvliet  
 

Nieuwe Bestuursleden gezocht 

Wij zoeken een opvolger voor de penningmeester, secretaris en/of iemand 

die zich met communicatie via Nieuwsbrief of website bezig wil houden. 

Aanmelden kan via  secretariswijkoverleg@gmail.com.  

 

Wij wensen u nog een Prettige Zomer ! 

Het bestuur van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet 

Loïc Driebeek - penningmeester Carsten de Koning - voorzitter 
Jan Nicolaï        - lid    Dick Schoorèl  - secretaris 
Noud Veeger - lid   Bert Wolting  - lid  

  
 

 

 

     
 

Stichting Wijkoverleg Zorgvliet (SWZ) behartigt de belangen van de bewoners van de wijk 

Zorgvliet bij de gemeente Den Haag en andere instellingen. De Stichting probeert de 

leefbaarheid en het unieke karakter van Zorgvliet te behouden en waar mogelijk te 

verbeteren.  

Algemene Zaken naar het Catshuis terrein.  

Inmiddels heeft het Bestuur gesprekken gehad met het Rijksvastgoedbedrijf en 

Algemene Zaken over de komst van een heel ministerie met 220 man. Aangezien 

niet duidelijk gemaakt kan worden waarom het naastgelegen gebouw niet (deels) 

gebruikt kan worden, verzet het Bestuur zich hiertegen, gesteund door vele 

andere wijken en organisaties. Ook een onderhoud met twee wethouders over de 

zaak werd een ontluisterend en zelfs onplezierig gesprek. De vraag of een 

particulier persoon/bedrijf in een soortgelijke situatie ook toestemming zou 

krijgen voor de bouw van een ‘tuinhuis’ van 6000m2 op een van de meest 

historische en beschermde plekjes van Den Haag werd als insinuerend afgedaan. 

Uw bestuur vermoed van niet. Duidelijk is dat de vergunning wordt verleend 

onder ontheffing van bepaalde criteria. Het Bestuur is van plan dit aan te vechten 

bij de Raad van State, tenzij men een alternatief plan ontwikkelt zoals hierboven 

beschreven. Wij blijven voortdurend in gesprek met alle genoemde partijen en 

zullen u via de website op de hoogte houden.  

Overige Nieuwsberichten  
• Bezwaarprocedure tegen de nieuwbouw A.M.G. Schmidtschool loopt nog 
• Wij blijven verder nauwgezet de ontwikkelingen volgen rond de Martelaren van 

Gorkumkerk, panden aan de Stadhouderlaan, de uitbreiding van het 
Marriotthotel en de gebouwen op Johan Willem Frisolaan 3 en Johan de 
Wittlaan 15 en de ondertunneling van de Scheveningseweg. 
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