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Beste omwonenden van het Willem Dreeshuis, 

 

Afgelopen weekend ben ik samen met een aantal bewoners, wethouder Balster en een paar collega’s in 

de Bomenbuurt en in het Willem Dreeshuis geweest. We hebben ter plekke gesprekken gevoerd. In 

deze brief delen wij de besproken onderwerpen ook met u.  

 

Wat voorafging 

De gemeente en haar partners zijn dringend op zoek naar woonplekken in Den Haag waar we mensen 

een thuis kunnen bieden. De gemeente heeft samen met eigenaar Vestia besloten om in eerste 

instantie 60 mensen hier een woonruimte aan te bieden. Het Willem Dreeshuis heeft in het 

bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’ en is daarom geschikt voor 60 mensen uit de 

maatschappelijke opvang die onder begeleiding van LIMOR wonen. LIMOR is een zorgaanbieder die 

ervaring heeft met maatschappelijke opvang. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan om van het 

Willem Dreeshuis een woon-/werkgebouw te maken. Hier kunnen 119 zelfstandige sociale 

huurappartementen worden gerealiseerd. Ook is er ruimte voor lokale ondernemers en een 

ontmoetingsplek voor de buurt 

 

Wie zijn in fase 1 de nieuwe bewoners? 

In de eerste fase krijgen 60 mensen een woonplek in het Willem Dreeshuis. De mensen die voor deze 

woonruimte in aanmerking komen, kunnen met persoonlijke begeleiding wonen. De nieuwe bewoners 

volgen een studie, doen vrijwilligerswerk en/of hebben een baan. Het enige wat ze nog niet hebben is 

een eigen woonruimte. Om de overgang naar zelfstandig wonen zo goed mogelijk te laten verlopen 

ontvangen de nieuwe bewoners in de eerste periode persoonlijke begeleiding van LIMOR. 

 

Werkzaamheden aan het Willem Dreeshuis 

Op 31 mei heeft LIMOR de sleutel ontvangen van de locatie. Zij werken hard om de kamers, waar 

nodig, op te knappen. De kamers worden geschilderd en de keukens krijgen een inductiekookplaat met 

afzuiging. LIMOR zorgt ook voor een basis inrichting met o.a. nette gordijnen. Buiten worden 

voldoende fietsenrekken geplaatst en er zijn sleutels bij gemaakt voor de overdekte fietsenstalling 

zodat straks alle bewoners op eigen terrein hun fiets kunnen stallen. Op het binnenterrein van het 

Willem Dreeshuis staat een rookruimte. Op het parkeerterrein staan nu nog enkele voertuigen van 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

10132954 

 

2/2 

buurt- en wijkbewoners. De bezitters van de auto’s die nu op het terrein staan worden vriendelijk 

verzocht om ergens anders een parkeerplaats te vinden, het parkeerterrein wordt afgesloten.  

 

Selectiegesprekken bewoners en planning van de verhuizing 

De afgelopen week is de derde en laatste ronde gestart van de selectiegesprekken met de nieuwe 

bewoners van het Willem Dreeshuis. Deze gesprekken vinden zo veel mogelijk in het Willem Dreeshuis 

plaats zodat de nieuwe bewoners een goed beeld krijgen van de plek waar zij zullen gaan wonen.  

De nieuwe bewoners zitten op dit moment in een doorstroomlocatie, waar zij begeleiding ontvangen 

en/of hebben afgerond om weer zelfstandig te kunnen wonen. Ze komen zeker niet rechtstreeks van de 

hotels waar dak- en thuislozen werden opgevangen. De gemeente heeft de geregistreerde mensen die 

in de hotels verbleven op kunnen vangen in bestaande opvanglocaties en er is vervangende 

hotelopvang gevonden voor de mensen die nog niet in de opvang terecht konden. Om deze reden 

hebben we iets meer tijd gekregen voor een zorgvuldige selectie van bewoners en inhuizing. We 

verwachten dat de eerste bewoners in de laatste week van juni zullen arriveren. 

 

Omgevingsoverleg en participatietraject 

De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst voor diegene die zich hebben aangemeld voor deelname in 

het omgevingsoverleg wordt deze week verstuurd. Deze bijeenkomst alsook het omgevingsoverleg 

zullen plaatsvinden onder leiding van Paul Cornelissen. Start omgevingsoverleg, vooralsnog 4-

wekelijks, eind juli/begin augustus. Na de zomervakantie start ook het participatieoverleg. Dit overleg 

gaat over de definitieve situatie in het Willem Dreeshuis. Als u heeft aangegeven dat u daar interesse in 

hebt dan ontvangt u daar binnenkort meer informatie over. 

 

Meer informatie  

Deze informatiebrief ontvangt u omdat u aangegeven heeft op de hoogte te willen blijven over de 

ontwikkelingen van het Willem Dreeshuis. Er wordt op dit moment gewerkt aan een informatiepagina 

op www.denhaag.nl/segbroek, waar u informatie kunt vinden over de plannen rondom het Willem 

Dreeshuis. De gemeente brengt u op de hoogte wanneer deze pagina beschikbaar is, als ook wanneer 

het mogelijk is het Willem Dreeshuis te bezoeken. Nieuwe updates zullen we dan op deze pagina 

plaatsen.  

 

Voor vragen neemt u contact op met de gemeente via het algemene e-mailadres van het project: 

info.willemdrees@denhaag.nl. Of belt u met 14070. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Annette A. de Graaf 

Stadsdeeldirecteur Segbroek 
 

http://www.denhaag.nl/segbroek

