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Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Beeklaan wil riante
tuin op braakterrein
Van onze Haagse redactie
DEN HAAG, dinsdag
Bewoners van de Weimarstraat, Beeklaan en Galileïstraat
zetten zich niet elkaar in om op de plek van een groot, voormalig
magazijn in hun buurt, dat al zeven jaar leegstaat, een enorme
stadstuin aan te leggen.
De buurtbewoners krijgen toegankelijk via twee smalle
hiervoor sinds kort zelfs steun poorten aan de Beeklaan en de
Galileïstraat", zeggen de bevanuit de gemeenteraad
„Het gebouw op 1700 vier- woners. „En het gebouw verkante meter grond is alleen paupert in rap tempo. Wij, als

buurtbewoners, zien er een
prachtige kans in voor een
stadstuin die voor iedereen
toegankelijk is. Opgezet en onderhouden door de buurtbewoners."

Versteend

Links, de VVD en de Haagse
Stadspartij pleiten er nu eveneens bij de gemeente voor om
in dit geval groen boven grijs te
laten gaan.
De omwonenden willen op
het riante binnenterrein een
stadstuin aanleggen waar kinderen kunnen spelen, buurtbewoners elkaar ontmoeten,
wandelen in een groene omgeving jen waar verschillende

Hoewel het plan op zeer veel
draagvlak in de buurt kan rekenen, is er echter één groot
probleem: het pand is eerder
dit jaar gekocht door een pro- dieren en planten een plekje
jectontwikkelaar die huizen vinden.
Bovendien
zouden er
op het binnenterrein wil neerzetten. Maar de buurt is al zo schooltuintjes moeten komen
'versteend', menen de bewo- en zou het parkje dé plek moeners. Een aantal politieke par- ten worden voor straat- en
tijen heeft zich echter het lot wijkfeesten.
van de ondernemende Hagenaars aangetrokken. Groen-
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