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Beste buurtbewoner(s), 

 
Deze brief ontvangt u, omdat u direct omwonende bent of heeft aangegeven op de hoogte te willen 

blijven van de ontwikkelingen van het Willem Dreeshuis In deze brief informeer ik u over nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Eerder informeerde ik u dat Het Willem Dreeshuis (aan de Morsestraat 19) een nieuwe functie krijgt. 

In het vroegere verzorgingshuis komen 119 zelfstandige huurwoningen, met een ontmoetingsplek en 

ruimte voor ondernemers uit de buurt. Op dit moment wordt het Willem Dreeshuis bewoond door 60 

mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Zij wonen hier  

(tijdelijk) onder begeleiding. Zodra de nieuwe functie in werking is gesteld, zullen deze bewoners er 

zelfstandig blijven wonen. Tot die tijd blijft het Willem Dreeshuis een zorglocatie. 

 

Aanvraag afwijking bestemming  

Officieel heeft het Willem Dreeshuis een maatschappelijke zorgbestemming. Omdat het Willem 

Dreeshuis een woonbestemming krijgt, wordt een verandering van de bestemming aangevraagd voor 

het hele gebouw. De eigenaar van het Dreeshuis, Stichting Vestia woningcorporatie, gaat deze week de 

aanvraag voor het veranderen van de bestemming indienen. Op de website 

www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-regelgeving/gemeenteberichten.htm vindt u 

meer informatie over de publicatie van de aanvraag en uw rechten als bewoner of omwonende. 

 

Gesprek met bewoners en omwonenden 

In de afgelopen maanden is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de invulling van het 

participatietraject. Mede door het onderzoek zijn er signalen naar voren gekomen dat een aantal 

bewoners en omwonenden graag verder praat over de situatie en de toekomst van de buurt. Om te 

luisteren naar wat er leeft en ideeën en behoefte te horen, gaat de gemeente samen met bewoners en 

omwonenden in gesprek. De bijeenkomst wordt in april georganiseerd. Binnenkort ontvangt u hier 

meer informatie over. Heeft u zich opgegeven voor het participatietraject, dan ontvangt u een aparte 

brief met informatie.  
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Omgevingsoverleg  

Tijdens het omgevingsoverleg wordt de huidige situatie van het Willem Dreeshuis met de omgeving en 

partners besproken. Een aantal buurtbewoners, de politie, de gemeente, een school uit de buurt en de 

organisatie die de bewoners van het Willem Dreeshuis begeleidt (Limor), zijn hierbij aanwezig. De 

betrokkenen van het omgevingsoverleg hebben opgemerkt dat de situatie rondom het Willem 

Dreeshuis stabiel is. De betrokkenen hebben daarom gezamenlijk besloten om het omgevingsoverleg 

één keer per twee maanden te laten plaatsvinden. 

 

 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres 

info.willemdrees@denhaag.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Annette A. de Graaf, 

Stadsdeel Segbroek 

 


