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Het tijdelijke kantoorpand in de tuin van het Catshuis.
Hier met vier verdiepingen. Dat worden er inmiddels
vijf. © Rijksvastgoedbedrijf

Kabinet blaast
omstreden
verhuizing van
ambtenaren naar
tuin Catshuis af:
‘Goed nieuws voor
Haags groen’
De omstreden tijdelijke verhuizing van
het ministerie van Algemene Zaken
naar het terrein van het Catshuis in de
Haagse wijk Zorgvliet gaat definitief
niet door. Dat bevestigen bronnen rond
het kabinet.
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Vanwege de zware protesten van
omwonenden en het unanieme verzet van
de lokale politiek heeft het kabinet
besloten om op zoek te gaan naar een
andere locatie in den Haag. De pakweg
tweehonderd ambtenaren van het
departement van premier Rutte moeten
verhuizen omdat het Binnenhof voor een
periode van zeker vijf jaar een grondige
renovatie ondergaat.

Lees ook

Enorm kantoorpand in

beschermde tuin van Catshuis?

Geen denken aan, zegt Haagse…

PREMIUM

,,Als de voltallige gemeenteraad van de
stad Den Haag zich in een motie zo
duidelijk tegen deze verhuizing naar de
tuin van het Catshuis keert, dan kan dat
natuurlijk niet genegeerd worden’’, zo
verklaart één van de Haagse bronnen.

Aantasting
Voor de tijdelijke huisvesting van de
ambtenaren van Algemene Zaken zou in
de tuin van de ambtswoning van premier
Mark Rutte, een tijdelijke kantoorpand van
vijf verdiepingen worden gebouwd.
Daarvoor moesten onder meer zes bomen
wijken en zou de historische
toegangspoort gedemonteerd moeten
worden. 

Haagse slagerij: vleeswaren lagen in

alle supermarkten van Nederland
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woning: ‘Ik hoop dat die bewoner nooit

meer terugkomt’
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VIDEO 2
Den Haag voert opkoopbescherming in,

kopers moeten eerst vier jaar in eigen

huis wonen

3
Intens verdrietig en massaal afscheid

van Shailesh (14) die omkwam door

koolmonoxide: ‘Schat van een kerel’
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4
Intocht in Scheveningse haven toch

met QR-code: ‘We doen er alles aan om

de Sint een feestelijke dag te geven’
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5
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Dit is goed nieuws

voor het groen in Den

Haag

Bewoners van de wijk Zorgvliet en
belangenorganisaties dreigden in mei al
naar de rechter te stappen. Ze noemden
de komst van de ‘kantoorpuist’ een
aantasting van het groen in Zorgvliet dat
de gemeentelijke status van beschermd
stadsgezicht heeft. Twee maanden later
keerde ook de gemeenteraad zich
unaniem tegen het plan. Een groot
kantoorpand, een parkeerterrein voor
dertig auto’s en een fietsenstalling in de
tuin van het Catshuis zag ze niet zitten.

Robert Barker van de Partij voor de
Dieren is ‘heel blij’ dat het kabinet eieren
voor z’n geld heeft gekozen. ,,Super! Dit is
goed nieuws voor het groen in Den Haag’’,
zegt de aanjager van het politieke verzet
tegen het tijdelijke kantoorpand. ,,We
hebben de aantasting van het groen en de
historische waarde van het gebied met z’n
allen gestopt. Dat is een mooi succes.”

Nog even dit…

In deze onzekere tijden is de behoefte aan
betrouwbare informatie minstens zo groot
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als aan ontspanning. Het AD, het grootste
multimedia nieuwsmerk van Nederland,
biedt deze unieke combinatie als geen
ander. Want bij het AD is het glas altijd
halfvol en wordt er zonder poespas, maar
altijd met fatsoen, geschreven. Want wij
zijn de krant voor de mensen die mee
willen doen, in plaats van langs de zijlijn te
staan schreeuwen. 

Je leest het AD al voor 1,20 per week.

Meer informatie
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De zwart-witfoto’s, die lezers soms
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‘Opa, is mijn vader vroeger uit jouw buik

gekomen?’

PREMIUM

LIEVE RACHEL
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