
Reactie op bewonerspetitie Calandriacomplex, Lobattostraat en omgeving 

Beste bewoners van het Calandriacomplex, 

Allereerst mijn excuses voor de late officiële reactie op jullie petitie. Uit jullie petitie blijkt dat de 

leefbaarheid in en om het Calandriacomplex onder druk staat. Dit heb ik ook begrepen uit signalen 

van de politie en meldingen met individuele bewoners.   

Een aantal leefbaarheidsproblemen spelen zich af op het binnenterrein van het complex. Dat is 

privéterrein. Dat heeft als consequentie dat de beheerders, eigenaren, bewoners en gebruikers van 

het complex deze leefbaarheidproblemen zelf zullen moeten oplossen. De gemeente kan daarbij wel 

ondersteunen 

Een aantal leefbaarheidsproblemen zich af in de openbare ruimte rond het complex. Daar is de 

gemeente aan zet. 

In deze brief informeer ik jullie over wat het stadsdeel vanuit een ondersteunende rol heeft gedaan 

voor de leefbaarheidsproblemen op het binnenterrein. En ik antwoord ook op de vragen en 

oplossingen die jullie zelf hebben aangedragen. 

Leefbaarheidsproblemen op het binnenterrein 

Een aantal leefbaarheidsproblemen speelt zich af op het binnenterrein. Dit binnenterrein is privé-

eigendom. Dat betekent ook dat de eigenaren en gebruikers van het terrein deze problemen zelf 

samen op moeten lossen. Al snel bleek dat het beheer van het terrein erg ingewikkeld is geregeld. Er 

zijn veel VvE’s die elk zeggenschap hebben over een stuk van het binnenterrein. Vanuit het stadsdeel 

heb ik contact gelegd met een aantal partijen en uiteindelijk twee bijeenkomsten georganiseerd. Een 

in november en een in december. Bij beide bijeenkomsten zijn de beheerders van het complex en 

ook de ontwikkkelaar Mybond aanwezig. Vanuit de gemeente waren de chef handhaving, de Haagse 

Pandbrigade, en de gebiedsregisseur aanwezig.  Aan de ene kant om te waarborgen dat als het op 

vrijwillige basis niet gaat, de partijen die nodig zijn voor een niet vrijwillige basis al weten wat er 

speelt. En ook om ervan te leren voor gebieden in Laakhavens die nog ontwikkeld gaan worden. En er 

waren ook twee politiestudenten aanwezig.  

De politiestudenten hebben de situatie op het terrein onderzocht. Zij hebben een presentatie 

gemaakt over de problemen en ook mogelijke oplossingen. Deze is gepresenteerd aan de 

beheerders.  Conclusie was dat het belangrijk was om het terrein goed af te sluiten, zodat het voor 

iedereen duidelijk is dat je er alleen mag komen als je er woont, werkt of klant van een bedrijf bent. 

Camerabewaking te plaatsen of beveiligers de ronde te laten doen. En ook het afval te verwijderen. 

Er staan ook veel auto’s die niet meer kunnen rijden of nooduitgangen blokkeren. Daarvoor zal de 

eigenaar indien bekend moeten worden aangeschreven en verzocht om de auto te laten verwijderen. 

Mybond zal hierin het voortouw nemen en ook Atrium vragen om de uitvoering te doen. Atrium zal 

een voorstel maken voor een huishoudelijk reglement, zodat het voor iedereen die gebruik maakt 

van het terrein duidelijk is aan welke regels die zich moet houden. Mybond heeft intussen in 

december het eigendom van bijna alle percelen verworven. Dus dit bedrijf heeft dan ook vrijwel de 

gehele zeggenschap over de te nemen maatregelen. En Mybond en Atrium zullen dus plannen 

moeten maken om de maatregelen uit te voeren en ook het daarbij behorende financiële plaatje aan 

alle VVE’s voorleggen.  

Vanuit het stadsdeel hebben we het dak- en thuislozenloket gevraagd om contact te leggen met de 

‘autoslapers’ om te bekijken of zij konden worden geholpen met onderdak, zorg, inkomen. Verder 

hebben we het buurtpreventieteams gevraagd om het Calandriacomplex mee te nemen in hun 



rondes. Ook hebben we Click Jongeren gevraagd om contact te leggen met de hangjongeren. Een 

aantal bleken te wonen in het complex en een aantal waren afkomstig uit andere wijken. Bedoeling is 

om hen over te halen om geen overlast meer te veroorzaken, zich aan de avondklok te houden en 

ook naar het jongerenwerk in hun eigen wijk te verwijzen. 

We begrepen dat er ook wat problemen in het complex zelf waren, daarvoor is gewezen op 

ondersteuning door de VVE balie 

In de bewonerspetitie noemen jullie ook een aantal concrete leefbaarheidsproblemen met mogelijke 

oplossingen. 

 

Locatie Probleem Oplossing 

Verheeskade 
 
Soort overlast: 
hangpersonen, 
geluidsoverlast, poepen, 
plassen bij de entree van het 
complex, blowen, onveilig 
gevoel door hangpersonen 
 

1. Hangpersonen (geen 
jongeren) in de steeg/ 
bij de entree van het 
complex, die voor 
geluidsoverlast en 
onveilig gevoel bij de 
bewoners zorgen. 
Mensen staan hier 
vaak in de avond te 
blowen, poepen en 
plassen. Kunnen ook 
eigenaren van de 
bootjes zijn die voor de 
overlast zorgen. 

 

1. Bord plaatsen tegen 
Samenscholingsverbod bij 
de Verheeskade ter hoogte 
van de Praxis en bij de 
entree van het Calandria-
complex.  
 
Meerdere keren surveillance 
door de politie voornamelijk 
in de avonduren tussen 
20:00 en 03:00 uur. 
 

Verheeskade/Calandstraat 
 
Soort overlast: 
verkeersgeluidsoverlast in 
de avonduren 

2. Veel verkeersgeluids-
overlast, zowel 
overdag als in de 
avonduren. 
Voornamelijk auto’s en 
motorfietsen  die veel 
te hard rijden op de 
openbare weg en 
auto’s  die constant 
naar elkaar toeteren in 
de avonduren en ‘s-
nachts. 

 

2. Een geluidsmeting doen.  
 
verlaagde maximumsnelheid 
aangeven. 
 
Drempels zetten. 
  
Toeterverbod in de 
avonduren. 
 
Camera’s plaatsen 

 

Lobattostraat/Verheeskade, 
Luloffstraat/Vd Kunststraat 
 
Soort overlast: hoog 
begroeide groen / onkruid 
op de openbare weg, langs 
de woningen 
 
 
 

3. Gras en openbaar 
groen langs de huizen 
worden niet regelmatig 
bijgehouden. Dit vormt 
overlast omdat het ten 
koste gaat van de 
straat zicht.    

3. Op regelmatige basis het 
gras laten maaien en het 
groen laten bijhouden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Verheeskade 

bord met een samenscholingsverbod plaatsen bij de ingang.   

 

Een samenscholingsverbod kan alleen in zeer uitzonderlijke situaties worden opgelegd.  

Een dergelijk bord plaatsen is niet aan de orde. 

 

De politie heeft aangeraden om het terrein af te sluiten, zodat er alleen personen op het 

terrein kunnen komen die er iets te zoeken hebben. Er staat nu alleen een bord met 

verboden toegang. Het aanwezige hek wordt niet gesloten.  De ontwikkelaar heeft beloofd 

om offertes op te vragen om camera’s te plaatsen, het hek goed af te sluiten en ook om 

bewaking rond te laten lopen. De ontwikkelaar moet met de beheerders, bewoners en 

gebruiken in gesprek over hoe de kosten daarvan eerlijk kunnen worden verdeeld.  

 

Het stadsdeel heeft het buurtpreventieteam gevraagd om het terrein mee te nemen in hun 

ronde. Ook heeft het stadsdeel aan Click Jongeren gevraagd om met de jongeren in gesprek 

te gaan en hen over te halen om naar een jongerencentrum te gaan. 

 

2 Verheeskade/Calandkade 

Deze vraag is voorgelegd aan de beleidsmedewerker geluid. Zij laat weten dat zij het 

vervelend vindt dat u overlast ervaart. Het is echter niet voorkomen in een stedelijke 

omgeving langs belangrijke wegen overlast wordt ervaren.  Bij belangrijke aanpassingen in de 

infrastructuur wordt een milieu-effect-rapportage gemaakt. Daarin worden de gevolgen van 

een aanpassing van infrastructuur voor o.a. geluid in kaart gebracht. En ook welke 

compenserende maatregelen worden genomen. Voor de Neherkade is o.a. 

geluidsreducerend asfalt neergelegd.  

Er worden geen aparte geluidsmetingen gedaan. Voor het bepalen van geluidsoverlast wordt 

gerekend met jaargemiddelden. Het aantal verkeersbewegingen in een jaar. Voor 

wegverkeerslawaai gelden er voor bestaande wegen geen geluidsnormen. Om in de 

bestaande stad zicht te houden om een mogelijke toename van het wegverkeerslawaai, zijn 

gemeenten verplicht om elke vijf jaar het geluid te berekenen, en dat weer te geven op een 

geluidsbelastingkaart 

 

Dat is voor het laatst gedaan in 2016 en die kaarten zijn in 2017 vastgesteld en gepubliceerd: 

Geluidsbelasting in Den Haag 2016 (arcgis.com) 

https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31c20be4502d4b8dbdc705ab3dba48c1


(dit is een onderdeel van www.kaartendenhaag.nl) 
Zie ook hier: Den Haag - Geluidsoverlast door wegverkeer 
  
Vervolgens moeten gemeenten een actieplan geluid opstellen. 
In september is het ontwerp actieplan geluid Den Haag 2020-2023 ter inzage gelegd: 
Vrijgave voor inspraak Ontwerp Actieplan geluid Den Haag 2020-2023 (raadsinformatie.nl) 
(de zienswijze termijn is inmiddels afgelopen) 
  
De in dat ontwerp actieplan genoemde plandrempel is geen afdwingbare norm, maar een stip op de 
horizon. Daarbij zal het accent liggen op wegen waar nog geen geluidsreducerend asfalt ligt en waar 
oudere woningen aan liggen. 
 
Voor de bewoners aan en rond de Neherkade kan de beleidsmedewerker helaas niet veel bieden. De 
stad groeit, we proberen de gevolgen in toom te houden, maar de belangrijke wegen in de stad 
zullen druk zijn, ook juist om woongebieden te ontlasten. Voor de gezondheid kunnen we de mensen 
meegeven dat het aan te bevelen is om te slapen aan de stillere zijde van de woning, als die aanwezig 
is. 
En voor het verminderen van de piekgeluiden die vaak veel overlast veroorzaken, dan is handhaving 
van de maximumsnelheid aan te bevelen. 
  
Ook voor luchtkwaliteit geldt dat er wordt gemonitord, maar dat wordt ook gedaan met 
berekeningen. Voor luchtkwaliteit geldt wel een wettelijke norm waar Den Haag aan moet voldoen 
en zo ver ik weet voldoen we in den Haag aan die norm. 
 
Voor vragen over geluid of lucht kunt u een email sturen naar actieplangeluid@denhaag.nl. 
  
 

 
 

 

 

 

Groen en onkruid rond Calandria 

Lobattostraat/Verheeskade, 
Luloffstraat/Vd Kunststraat 
 
Soort overlast: hoog 
begroeide groen / onkruid 
op de openbare weg, langs 
de woningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gras en openbaar 
groen langs de huizen 
worden niet 
regelmatig 
bijgehouden. Dit 
vormt overlast omdat 
het ten koste gaat van 
de straat zicht.    

1. Op regelmatige basis het 
gras laten maaien en het 
groen laten bijhouden.  

http://www.kaartendenhaag.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/algemeen/geluidsoverlast-door-wegverkeer.htm
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/614190
mailto:actieplangeluid@denhaag.nl


 
 
 
 

 

Reactie 

 

Het gras rondom de gebouwen wordt regelmatig gemaaid. De afspraken hierover zijn vastgelegd in 

een ‘maaibestek’. Het ingenieursbureau Den Haag houdt daar toezicht op. De groenbeheerder heeft 

hier geen bijzonderheden over gehoord.  

Hij merkt wel op dat er een braakliggend gedeelte aan de 1
e
 van der kunststraat naast de 

gebedshuizen is wat door vertraging van de bouw aldaar erg lelijk is. Dit wordt wel 2x per jaar 

gemaaid maar hierin kan niet direct een oplossing worden gevonden. Dit stuk grond is eigendom van 

bestuur van de Hindoetempels. VVE van Blue Nile, een eindje verder op in Laakhavens West wil wel 

in gesprek met het bestuur van de Hindoetempels en ook Adeline, om te bekijken of dit groen 

misschien een mooiere invulling kan krijgen.  

De groenbeheerder is niet tevreden over de strook langs de parkeergarage aan de Calandstraat en de 

kwaliteit van de boomspiegels (vakje onder de bomen) deze krijgen dit jaar 2 extra beurten om onkruid 

tegen te gaan. Voorheen gebeurde dit vijf keer per jaar en nu 7x per jaar. De groenbeheerder is van 

plan om de strook langs de parkeergarage op te knappen. Daar is ook veel onkruid. Ik vraag nog na af 

er wat aan het onkruid kan worden gedaan. 

 

Overlast door garage en gesleutel aan auto’s 

 Overlast door garage, sleutelen en motoren testen in de avond. Klachten over geluids en 

milieuoverlast kunnen jullie melden bij de omgevingsdienst Haaglanden. 

 

Meldingsformulier overlast (TH) (odh.nl) 

 
De Omgevingsdienst Haaglanden verleent nl de vergunning en houdt ook toezicht op het naleven van 

de vergunning. In de bijlage zal ik het formulier voegen waarmee je meldingen kunt doen. Weet dat 

ik ook vanuit het stadsdeel aankaart dat de Konak garage erg veel kapotte auto’s op het 

binnenterrein heeft staan en ondanks verzoeken van beheerders deze weigert weg te halen. Als we 

zo van beide kanten aankaarten dat het bedrijf overlast veroorzaakt, dan is de kans groter dat dit ook 

sneller wordt opgepakt 

 

Hieronder informatie van de Omgevingsdienst Haaglanden 

Milieuklachten en overlast 

Bij de Milieuklachtentelefoon kunnen inwoners van de provincie Zuid-Holland terecht met meldingen en 
milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. 
De ODH controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. 

Instellingen en bedrijven die potentieel invloed hebben op de omgeving en waarvoor de vergunning is afgegeven 
door de Provincie Zuid-Holland kondigen ongewone voorvallen aan die mogelijk tot overlast kunnen leiden. 
Raadpleeg hiervoor onze publicaties. 

https://eloket.odh.nl/overlastmeldingformulier
https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/ongewone-voorvallen.html


HOE MELDT U UW KLACHT/OVERLAST? 

 Een spoedeisende klacht meldt u telefonisch via 0888 333 555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen 

per week beschikbaar 

 Inwoners van gemeenten binnen  Haaglanden kunnen hun klacht ook melden via het meldingsformulier 

overlast.  

 

 

Ik hoop de vragen zo te hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Caroline Keijzer, senior stadsdeelmedewerker leefbaarheid en veiligheid. 

0650829979 

 

https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/onze-opdrachtgevers.html
https://eloket.odh.nl/overlastmeldingformulier
https://eloket.odh.nl/overlastmeldingformulier

