VAN DE WERKGROEPEN

HOOGBOUW
EYELINE & SKYLINE

De gemeente is bezig een nieuwe hoogbouwnota te schrijven. Ter voorbereiding daarvan hield de Commissie Ruimte van de
gemeenteraad een werkbespreking op 23 augustus. Ook de vereniging Vrienden van Den Haag was uitgenodigd om als
‘stakeholder’ deel te nemen aan deze bespreking.
Nadat enkele deskundigen en belanghebbenden uitvoerig het woord hadden gevoerd, heeft Jacob Bijl in een kort statement
de visie van de Vrienden gepresenteerd.
Niet hoger dan 8 lagen

den doen met voetgangers en fietsers bij de Malietoren en de
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een stedelijke plint, geconcentreerd op een paar plekken en

van veel woningen en een goed verblijfsklimaat. Met 200
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hoog).
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Harmonieert het een wel met het ander? Foto Jacob Bijl

Stadsgroen

1 Een plint in de architectuur is het onderste deel van een bouwwerk als dat anders uitgevoerd is dan het bovendeel.
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