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VRIJGAVE VOOR INSPRAAK CONCEPT VO VOORLOPIG ONTWERP BUURTPARK MOZARTLAAN 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 
 
overwegende dat: 
- in 2018 is besloten om op het Wings-complex definitief geen woningen toe te voegen 

(RIS298685);  
- in samenspraak met buurtbewoners en andere belanghebbenden een alternatieve invulling van de 

locatie is bedacht, te weten een buurtpark bestaande uit de volgende onderdelen:  
• de jeu de boulesbaan blijft behouden op de huidige plaats; 
• het voormalige sportveld wordt heringericht tot een parkachtig gebied; 
• het onderhoud van dit buurtpark wordt verzorgd door de gemeente; 
• per saldo worden meer bomen toegevoegd aan de locatie; 

  
besluit:  
 
I. het bijgevoegde  concept Voorlopig Ontwerp van het buurtpark Mozartlaan voor inspraak vrij te 

geven; 
 

II. dat de inspraakperiode loop van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. 
 
Den Haag,  14 juli 2020 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris a.i., de burgemeester, 
 
 
 
 
Ilma Merx Jan van Zanen 
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Concept Raadsvoorstel Aanleg buurtpark Mozartlaan 
 
Buurtpark 
Op basis van deze uitgangspunten is in samenspraak met buurtbewoners en belanghebbenden een 
Voorlopig Ontwerp voor het wijkpark opgesteld (zie bijlage 1).  
 
Voormalig Wings-gebouw 
Het voormalig clubgebouw wordt verkocht. Het pand wordt als eerste aangeboden aan de (verenigde) 
huidige gebruikers. Mocht dat niet tot een daadwerkelijke verkoop komen dan zal het pand openbaar 
aangeboden worden voor verkoop, met als voorwaarde het continueren van de huidige huurcontracten 
voor tenminste 10 jaar. Het pand heeft een maatschappelijke bestemming. Hiermee wordt binnen de 
kaders van de afdoening van de eerder genoemde motie gehandeld. 
 
Financieel 
De aanleg wordt gefinancierd vanuit de begroting (€300.000,-), een bijdrage vanuit DSB 
Vergroeningsbudget 2020 (€180.000,-) en een subsidie vanuit DPZ/Stadsdeel Loosduinen (€20.000,-
). Beheerkosten worden gedekt uit structureel beheer op basis van areaaluitbreiding. De opbrengsten 
uit de verkoop van het voormalig clubgebouw vloeien terug naar de Algemene Reserve. 
 
Inspraakprocedure 
Met dit besluit tot vrijgave van het voorontwerp Buurtpark Mozartlaan start de inspraakprocedure. 
Het voorontwerp ligt van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 ter inzage. In deze periode zal er 
een brief aan belanghebbenden worden gestuurd met een verwijzing naar een informatie video op 
www.denhaag.nl  zodat mensen veilig ivm Covid19 het ontwerp kunnen bestuderen.  
 
Belanghebbenden kunnen het ontwerp ook inzien op: 

• www.denhaag.nl /bestuurlijke stukken via het RIS; 
• op het Haags Informatiecentrum (in het atrium van het stadhuis). 

 
Belanghebbenden kunnen hun reactie (zienswijze) tijdens de inspraakprocedure schriftelijk kenbaar 
maken. Dit kan door: 

• een zienswijze per e-mail te sturen naar buurtpark.mozartlaan@denhaag.nl onder vermelding 
van ‘zienswijze buurtpark Mozartlaan’; 

• een zienswijze per brief te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
12600, 2500 DJ Den Haag, onder vermelding van ‘zienswijze buurtpark Mozartlaan’. 
 

De inspraakreacties leiden mogelijk tot het aanpassen van het voorontwerp. Het definitieve 
voorontwerp wordt samen met de nota van beantwoording voorgelegd aan het college te vaststelling. 
Vervolgens wordt het voorontwerp uitgewerkt in een werktekening en kan het werk worden 
aanbesteed en uitgevoerd. 
 
Ook gedurende het vervolgproces wordt nauw contact onderhouden en worden alle belanghebbenden 
geïnformeerd over de ontwikkelingen op de daartoe geschikte wijze en momenten. 
 
 

http://www.denhaag.nl/
mailto:buurtpark.mozartlaan@denhaag.nl

