Voormalig zorgcentrum Duinrust
Vanaf het eerst moment dat Cardia besloot de locatie aan de Duinweg te sluiten zijn de wijkvereniging
en de omwonenden daarover geïnformeerd. De gemeente stelde een programma uitwerkingskader op
voor deze locatie, wat er op neer kwam dat de mogelijkheid werd geboden dat het bestaande pand
zou worden afgebroken en dat er een appartementencomplex voor in de plaats mocht komen dat aan
strikte eisen moest voldoen. Uiteindelijk is het gebouw gekocht door REB projects, die deze plannen
gaan uitvoeren. Op dit moment is de ontwerpfase achter de rug en zal een bouwaanvraag worden
ingediend. REB projects heeft op meerdere momenten overleg met de wijkvereniging gehad en
geluisterd naar ons commentaar. Binnenkort wordt er een informatie bijeenkomt georganiseerd voor
omwonenden en geïnteresseerden waarin de plannen gepresenteerd worden en er informatie over de
uitvoering wordt verstrekt.
Plannen voor de locatie Luzac Parkweg 9
Ook voor het pand waar Luzac was gevestigd zijn plannen, de projectuitvoering is in handen van De
Vries en Verburg. De ontwikkelaar gaat er vanuit dat het huidige pand, wat eertijds een
indrukwekkende villa was maar door de opeenvolgende laatste gebruikers is ontdaan van
oorspronkelijke details, niet geschikt is voor herontwikkeling en kiest voor sloop- en nieuwbouw. De
welstand heeft een positief advies gegeven op de beginselaanvraag ten aanzien van massa en
oppervlak. De projectontwikkelaar heeft haar plannen voorgelegd aan de naaste buren en de
wijkverenging en zal binnenkort een bouwaanvraag indienen. Vanuit de omwonenden zijn er nogal
wat bezwaren, enerzijds tegen de sloop en anderzijds tegen de nieuwbouw. Wilt u daar meer over
weten dan verwijzen wij u naar Mariana Ringnalda e-mail ringnalda@telfort.nl. Ook voor dit
project willen wij een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor omwonenden en
geïnteresseerden
VCL lustrum
Het VCL viert dit jaar het 18e lustrum en organiseert op 24 & 25 maart een VCL LATE NIGHT, op die
avonden zal het toneelstuk “Altijd wat” van Wim T. Schippers worden opgevoerd met aansluitend
verrassende acts over het VCL. Het VCL reserveert ook een aantal kaartjes voor haar buurtgenoten,
hou de website van de wijk in de gaten hoe u een kaartje kunt bemachtigen of stuur een berichtje
naar info@vanstolkpark.nl, zodat wij u op de hoogte kunnen houden.
Boom/struiken plantdag 14 maart Belvedèreduin!
Beheergroep Westbroekpark, Scheveningse Bosjes & Waterpartij organiseert zaterdag 14 maart
vanaf 10:00 uur het planten van bomen en struiken op het Belvedèreduin bij de kruising
Duinweg/Gerbrandyweg/Haringkade op het stuk waar populieren en iepen zijn weggevallen. In
overleg met een ecoloog is er gekozen voor diversiteit en soorten die passen bij die plek. In verband
met benodigd gereedschap, aanmelden voor 14 maart,
bij sven.walleze@denhaag.nl of dejongboon@gmx.net (ook als u mee wil helpen op andere dagen,
voor meer informatie over de beheergroep zie ook www.hethaagsegroen.nl).
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