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2021 
 
 
2020 
* inspraak in 89tal schriftelijke vragen voortgangsrapportage OCC/Amare 
complex. 
* toezegging door de gemeente dat de monumentale Hemsterhuisstraatbrug 
weer draaibaar gemaakt wordt; hiermee wordt een initiatief beloond dat is 
ondersteund door vele burgerorganisaties en aanliggende buurten! 
* deelname werkbespreking gemeenteraad met betrekking tot 
toegankelijkheid 
* zienswijze bouwplannen Gedempte Gracht/Spui 
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* commentaar aan raadsleden mbt nota Toegankelijkheid 
* overleg Rekenkamer en burgemeester Remkes met betrekking tot  
onderzoek Rekenkamer naar planbegeleiding Amare door gemeente Den 
Haag en de lokale bestuurscultuur hieromheen 
* Notitie aan de raad mbt bedrijfsplan Amare 
* Zitting rechtszaak SOS tegen gemeente Den Haag mbt 
omgevingsvergunning Kerkplein Rijksmonument onder passeren van advies 
Monumentencommmissie 
* Overleggen als deelnemende organisatie in Haags Monumenten Platform 
* Herinnering college aan raad mbt bespreken SOS voorstel Teldersweg 2019 
* Beroep bestemmingsplan Koekamp samen met Bomenstichting Den Haag 
* Bezwaar Edisonstraat/Columbusstraat en inspraak welstandsbesprekingen 
* artikel DHC over jongere bouwkunst ‘Post 60’ 
* overleg en correspondentie met nieuw hoofd afdeling welstand en 
monumentenzorg mbt welstandsbeleid, dakopbouwen, procedure en 
beschermde stadsgezichten 
* bezwaar omgevingsvergunning Prinsegracht (‘de drie stoepen’) 
* participatie kwaliteitsverbetering Centrum Noord Klankbordgroep 
* Voorlopige Voorziening en beroep panden Gedempte Gracht Spui Levi 
Lassen 
* inspraak welstand en gesprek initiatiefnemer mbt optoppen Brouwersgracht 
* bezwaar Noorderbeekdwarsstraat/Weimarstraat 
* initiatief behoud en herstel gemeentelijk depot Vissershavenstraat 
* bezwaar gevelvernieuwing Paviljoensgracht 133 
* zienswijze herinrichting Plaats 
* bezwaar handhavingsverzoek Noordwal 
 
 
 
2019 
* toezegging in raad dat alternatief plan met Behoud Haags Groen voor 
ondertunneling Teldersweg als raadsadres ingediend april 2018 wordt 
meegenomen in de te ontwikkelen varianten. 
* ondersteuning bewonersorganisatie Nieuw hart voor de wijk bij 
herbestemming Theresiakerk Escamplaan/Dierenselaan 
* lid kontaktgroep aanpak Noordwal, Prinsessewal Piet Heinplein met 
bewonersorganisatie Westeinde Kortenbos, Zeeheldenbuurt 
* inspraak woonagenda Den Haag, OCC 
* inspraak welstandscommissie Gedempte Gracht/Spui, OCC, Sonate torens 
* indiening zienswijze Beukstraat 27 
* raadsadres OCC en exploitatieproblemen 
* initiatiefplan om Hemsterhuisstraatbrug weer draaibaar te maken met 
Stichting Haags Joods Erfgoed, Stichting Haags Industriëel Erfgoed, 
Willemsvaart, Salonboot, Dooievaart, Vrienden van Den Haag, 
Bewonersorganisaties Groene Eland en Kortenbos. 
* zienswijze beeldkwaliteitsplan Binckhorst 
* inspraak aanpassing Monumentenverordening Den Haag 
* bezwaarprocedure en crowdfunding jurdische kosten tegen sanering 
Koekamp ism Bomenstichting Den Haag 
* samenwerkingsverband opengraven haagse grachten 
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* bezwaar opdeling de Drie Stoepen Prinsegracht 
* toetreding tot Haags Monumenten Platform 
* samenwerking met BAS (Bescherming Architectuur Statenkwartier) 
* ondersteuning Behoud Theresiakerk Apeldoornselaan 
* bezwaren tegen kappen krimlindes Paleisplein gehonoreerd! 
* brief aan de gemeenteraad mbt bestemmingswijziging ‘De Volharding’ tot 
hamburgertent 
* samenwerking met Bomenstichting Den  Haag en bewoners rondom 
Madurodam tegen uitbreiding van Madurodam ten koste van de 
Scheveningse Bosjes. 
 
 
 
2018 
* Inspraak bij raad en welstand nieuw ingediend plan OCC Spuiforum 
* Inspraak en overleg bewoners Bezuidenhout mbt verdichtingsplannen 
Boekweitkamp januari 2018. 
* SOS Den Haag verhuist van de Oude Molstraat naar het Spaarneplein, de 
New World Campus.  
* inspraak bij Welstand bouwplan Haagsche Bluf en cultuur historische 
waarden maart 2018. 
* rechtszitting tegen afgifte omgevingsvergunning OCC/Spuiforum maart 
2018. 
* inspraak Welstand mbt bouwplan woontorens Schedeldoekshaven februari-
maart 2018 
* alternatief plan met Behoud Haags Groen voor ondertunneling Teldersweg 
als raadsadres ingediend april 2018. 
* Bezwaar en Voorlopige Voorziening tegen bomenkap Scheveningseweg 
augustus 12018 
* Bezwaar en Voorlopige Voorziening tegen aanleg en verplaatsing tramlijnen 
Scheveningseweg augustus 12018 
* Kritieknota op Packagedeal OCC aan raad en bestuur september 2018 
* Kick-off tegen Agressieve expansie Openbaar Vervoer ten koste van Den 
Haag september 23018 
* Bezwaar en voegen bij Voorlopige Voorziening tegen komst Israëlische 
Ambassade in Willemspark aan Plein 1813 september 2018 
 * Lid Klankbordgroep kwaliteitsverbetering verkeersafwikkeling centrum 
noord gemeenten den Haag 
* kontaktvergadering met diverse burgerorganisaties om standpunten uit te 
wisselen en ervaring in te brengen. Focus: verkeer, verdichting, groen als 
aspecten die de leefbaarheid en kwaliteit van onze stad onder druk zetten. 
* werkbespreking voor commissie Ruimte mbt problematiek OCC 1 oktober 
foyer raadszaal Spui 
* alternatieve PUK aangeboden aan raad en bestuur samen met 
bewonersvereniging Zorgvliet mbt sloop nieuwbouw Johan Willem Frisolaan 
3. 
* Inbreng aanpak Hemsterhuisstraatbrug (rijksmonument) samen met 
bewonersorganisatie Westeinde Kortenbos en Zeeheldenbuurt. 
* inspraak Plein 1813, OCC 
* inspraak welstandscommissie Spui 277, Prinsegracht, OCC, Sonate torens 
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* gang naar de rechter met Vereniging Vrienden van Den Haag mbt 
ongemotiveerde ophoging woontorens Schedeldoekshaven Sonate 
* gang naar de rechter met Vereniging Vrienden van Den Haag mbt verlening 
vergunning voor twee rijksmonumenten met negatief advies 
monumentencommissie zonder contrair advies. 
 
 
 
2017 
* inspraak raadscommissie en raad mbt zienswijze planontwikkeling 
Gedempte Gracht/Spui naast de Nieuwe Kerk 
* publicatie ‘Valkenboskerk, de laatste kerk van Rustenburg Oostbroek’ 
pleidooi voor herbestemming van de kerk 
* zienswijze Kapelweg, tweede horeca-vestiging in Westbroekpark 
* inspraak raadscommissie en werkbespreking mbt procedure en 
transparantie vergunningsverlening en publicatie, functioneren 
adviescommissie bezwaarschriften maart 2017 
* publicatie ‘Zwartboek OCC Spuiforum” aanbieding aan de burgemeester en 
gemeenteraad 
* bezwaar en aanvraag voorlopige voorziening tegen gebruik 
omgevingsvergunning OCC dat afwijkt van wens huurders en gemeente als 
opdrachtgever 
* bezwaar raad van state bestemmmingsplan World Forum en Zorgvliet mbt 
beschermd stadsgezicht juni 2017 
* voorlopige voorziening tegen bouw OCC/Spuiforum juli 2017. 
* bezwaren Planuitwerkingskader Uitbreiding Madurodam februari 2017 
* bezwaren aanleg calamiteitenspoor naast/op funderingen en kelders 
rijksmonumenten Kerkplein en onvoldoende engineering op schadegevolg 
* inspraak raadscommissie mbt planontwikkeling herinrichting Koekamp mei 
2017. 
* inspraakronde: nieuwe ‘opgewarmde’ welstandsnota september 2017 
* inspraak resultaten Denktank Behoud Bomen Scheveningseweg oktober 
2017. 
* met bewonersvereniging opstellen PUK JW Frisolaan 3 om sloop en 
verdichting in Zorgvliet halt toe te roepen. PUK resulteert in uitspraak dat 
gemeenten niet gaat meewerken aan plan. Bewoners en SOS bepleiten om 
beleid internationale zone op te frissen. Oktober 2017. 
* inspraak op tussenrapportage OCC/Spuiforum november 2017. 
* inspraak welstand bouwplan Prinsegracht en cultuur historische waarde-
toets november 2017. 
* inspraak welstand bouwplan Spui op hisotrische waardentoets en inspraak 
welstand woontorens Schedeldoekshaven november 2017. 
* inspraak raad op kwaliteit en investering OCC in relatie tot gemaakte 
kontraktafspraken en bouwstop door opdrachtnemer december 2017. 
* Onderhoud met Bomenstichting Den Haag en Directie HTM over 
alternatieven aanleg Scheveningseweg december 2017. 
 
2016 
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* ‘WATDANWEL’ publicatie voor alternatieve inpassing, planvorming en 
onderhoud aan de natuur en parken Scheveningsebosjes, Waterpartij en 
Westbroepark 
* ‘Houd Madurodam Klein’: pleidooi om Madurodam op eigen terrein te laten 
uitbreiden of Madurodam een royale uitbreiding te gunen als trekker in de 
Binckhorst 
* deelnemer DENKTANK spoorvervanging Scheveningseweg 
* Zienswijze bestemmingsplan Het Oude Centrum 
* Zienswijze bestemmingsplan Doubletstraat Geleenstraat: pleidooi om 
raamprostitutie actief te ontmoedigen 
* bezwaar tegen gebruik Driehokjes en Kerkplein voor bebouwd terras tegen 
rijksmonument Berlage aan 
* bezwaar omgevingsvergunning verplanten 12 platanen aan de 
Schedeldoekshaven 
* de statuten voor de Stichting SOS Den Haag worden verbreed. Werkgroep 
Dooievaar+ –betrokken bij het stadsdebat over Spuiforum, nu OCC, treedt als 
werkgroep toe tot de Stichting. 
* bezwaar van rechtswege verleende vergunning OCC 
* bezwaar van rechtswege verleende kapvergunning 12 platanen 
Schedeldoekshaven 
* SOS-DAY videoconferentie met SOS New York, SOS Boston, SOS London 
en SOS Paris. 
* inspraak gemeenteraad mbt verplaatsing raamprostitutie Doubletstraat 
* inspraak en aanvullingen bij openbare behandeling OCC in Welstands- en 
Monumentencommissie 
* inspraak vestiging tweede horecavestiging Westbroekpark terwijl vcollege 
weigert horecapaviljoen te onderhouden 
* zienswijze bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum 
 
2015 
* maart 2015 oprichting Stichting SOS Den Haag met ANBI status. Stichting 
biedt een robuuster organisatie. 
* Tournooiveld: analyse herinrichtingsmogelijkheden en bestemmingsplan, 
voorlopige voorziening ivm strijdigheden omgevingsvergunningen tegen 
kappen en nieuwbouw parkeergarage. 
* Kanttekeningen ongekende bomenkap afgesloten TNO terrein Ypenburg 
* WOB verzoek bomenkap Neuhuyskade 
* inspraak gemeenteraad groennota 
* Groene Marktstraat: initiatiefplan bomen in de Grote Marktstraat. 
* Veenkade Toussaintkade: alternatieven voor vervangen fundering 
historische kademuren 
* inspraak gemeenteraadscommissie en raad mbt de horecanota: pleidooi 
voor een bewoonde, levendige binnenstad. 
* Zienswijze bestemmingsplan Wijnhaven Spuiplein  
* bezwaar omgevingsvergunning verminking NDT architect Rem Koolhaas 
* inspraak gemeenteraad herbestemming Prinses Julianakazerne 
* overleg initiatiefnemers tweede horecavestiging in Westbroekpark 
 
2014 
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* inspraak raadscommissie over restauratie landhuis Ockenburgh en herstel 
landgoed 
* Raadsadres groen: feit en fictie rond aanleg, zorg en onderhoud. 
* zienswijze bestemmingsplan Binnenhof 
* inspraak raadscommissie en gemeenteraad mbt omgevingsvergunnign 
parkeergarage Tournooiveld, kappen kastanjes en toekomstige herinrichting 
rijskbeschermd gezicht 
 
eind 2013 
* oprichting facebookpagina SOS Den Haag waarin mensen verenigd zijn om 
na te denken over groen, erfgoed, stadsbeeld en ruimtelijk beleid in Den 
Haag. Die pagina telt ene kleine duizend ‘likes’; het bereik fluctueert tussen 
de 2000 en 15000 personen per week. 
SOS Den Haag blijkt een podium dat een hoogwaardig en tijdloos stadsbeeld 
voor Den Haag nastreeft, een moderne bloeiende economie en cultuur heeft 
en waar groen –en passend groenonderhoud– een centrale plaats inneemt.  
SOS Den Haag neemt geen blad voor de mond, praat de bestuurders niet 
naar de mond en heeft daarom ook de warme belangstelling van veel 
teleurgestelde of ronduit boze hagenaars.  
SOS Den Haag werkt daarbij als podium dat een ander perspectief schetst. 
 
   
 


