VERSLAG VAN INFORMATIE BIJEENKOMST #3 PROJECT DE SCHALOEN
DEN HAAG
Informatie avond voor huurders en omwonenden Schaloenstraat project De Schaloen d.d.
27 augustus 2019
Circa 450 uitnodigingen zijn verstrekt aan huurders en omwonenden van het project. Zowel aan
huurders van Staedion in het project, huurders van Staedion aan de zuid- en noordzijde van het
project, huurders van woningcorporatie Haaglanden aan de Loevesteinlaan, bewoners van de
bestaand wooncomplex aan Loevesteinlaan/Erasmuslaan en bewoners aan de Polanenhof.
Middels een aanwezigheids registratie is bekend wie aanwezig waren met adressen en email
gegevens.
Tijdens de inloopavond zijn ca. 40 bewoners aanwezig geweest. Merendeel van de aanwezigen
bewonen de huurwoningen van Staedion die gesloopt gaan worden. Een enkele bewoonde de
senior huurwoningen van Staedion en enkele bewoners woonde in de Polanenhof of woningen
van corporatie Haagwonen. De huurder van de woning van de kerk was ook aanwezig.
De vragen van de huurders van Staedion gingen meer over het proces van verhuizen, wanneer
gesloopt gaat worden, of ze terug konden komen. Deze bewoners zijn of worden deze weken
bezocht door Staedion-vertegenwoordigers die uitgebreid het gehele verhuisproces toelichten
en op individuele vragen kunnen ingaan. Deze bewoners hadden geen problemen of
opmerkingen over de nieuwbouw met torens zelf.
Een enkele bewoner van het senior complex aan de zuidzijde van het project (Lichtenbergweg
122) gaf aan dat hij wel problemen heeft met de hoogbouw aan de Lichtenbergweg zijde. Hij
heeft nu nog vrij uitzicht op groen en dat wordt bij nieuwbouw appartementen. Hij is ook bang
dat er minder lichtinval in zijn woning zal zijn. Sustay en Staedion zullen voor alle bewoners van
de senioren woningen een extra aparte informatie middag organiseren om e.e.a. verder toe te
lichten. Alle bewoners van het seniorencomplex waren ook middels brief uitgenodigd.
De bewoner(s) van de woning bij de kerk zal gedurende het gehele bouwproces van enkele jaren
omringd zijn door werkzaamheden. Daar zullen zij gedurende enkele jaren overlast van hebben.
Sustay heeft toegezegd dat, zodra meer bekend is over de planning en de wijze van werken door
de aannemer, met deze bewoner(s) nog apart een afspraak gemaakt gaat worden om de
overlast te minimaliseren.
Aan de aanwezige bewoners is verder gemeld op welke wijze verdere informatie aan hen zal
worden versterkt via informatie avond (en klankbordgroep). Vooraf zal dan worden kenbaar
gemaakt op welke onderdelen van de agenda zij worden geraadpleegd.
Tot zover de belangrijkste vragen en opmerkingen.
Een verslag van de bijeenkomst, met al zoveel mogelijk de antwoorden, zal middels een
nieuwsbrief worden verstrekt aan de huurders en omwonenden van het project.
Tijdens deze bijeenkomst heeft zich 1 bewoner voor de klankbordgroep gemeld. Er is nog geen
representatieve samenstelling voor een klankbordgroep. In de volgende bewoners bijeenkomst
in januari 2020 zal daar nog extra aandacht voor worden gevraagd.

