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www.komp-u-ter-hulp.nl 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag 

AWB/Bezwaar  

Postbus 12600 

2500 DJ Den Haag 

 

 

30 augustus 2019 

 

Betreft omgevingsvergunning Trompstraat 3, 5 tot en met 5C 

 

Geachte dames en heren, 

 

Naar aanleiding van de aangevraagde omgevingsvergunning d.d. 8 juli 2019 laat ik u weten 

dat namens de belanghebbenden, waaronder de stichting Komp u ter hulp zelf, de te verlenen 

vergunning aangevochten zal worden c.q bij toekenning, de Raad van State uiteindelijk 

gevraagd zal worden om die te vernietigen. 

 

Met vriendelijke groet. 

Ton Mertens 

Voorzitter 

 

 
Stichting Komp u ter hulp 

Piet Heinstraat 42 

2518 CJ Den Haag 

Tel. 070-212.70.93 
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Het komt er op neer dat van de 71 appartementen er voor 35 geen parkeervoorziening 

aanwezig is. Er wordt gesteld dat bewoners uitgesloten worden van belanghebbende parkeren. 

Hoe is dat vormgegeven bij parkeerbeheer indien er toch een aanvraag binnenkomt? 

Waarom wordt er ontheffing gegeven van de parkeernorm terwijl in het gebied de 

parkeerdruk de 90% overschrijdt. En dat terwijl de gemeente in 2016 expliciet heeft 

aangegeven dat er in zo’n situatie geen vrijstelling verleent mag worden? 
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Hoe worden de wel beschikbare plaatsen verdeeld? 

De eerste huurders wel en de rest vist achter het net? 

En mag iemand wel een 2
e
 vergunning aanvragen voor die 270 euro per jaar. 

Indien dat zo is, zal zich mogelijk het volgende scenario ontwikkelen. 

De parkeerplaatsen zouden gehuurd moeten worden voor 90 euro per maand. 

Die worden vervolgens doorverhuurd aan bedrijven, zoals notarissen etc. 

En de bewoner vraagt vergunning voor een 2
e
 auto en betaalt die dan ook. 

Met als gevolg dat er 36 auto’s meer zullen staan dan verwacht. 

 

Daarnaast zijn er nog een aantal argumenten om de vergunning te weigeren vanwege de 

leefbaarheid in de wijk die toch al onder druk staat. 

Niemand is blij met een woning van 30m2 

De huurders zullen het node accepteren omdat er niets anders is. 

Het betekent wel dat ze het alleen maar als een springplank zien naar iets beters 

Dat wordt dus een duiventil en dat betekent ook, dat er vanwege de te verwachten vele 

wisselingen er veel mutatieonderhoud dient te gebeuren om het aan de volgende huurders te 

kunnen slijten. 

De gewenste sociale samenhang zal er ook niet komen omdat die mensen daar gewoon weg 

willen. 

 

Omdat er uiteindelijk toch 35 auto’s meer, linksom of rechtsom, op straat komen zal de chaos 

rond de Dizzy Duck (coffeeshop) toenemen. 

Konden bezoekers eerst nog wel hun auto op een enkele vrije plek neerzetten, zal dat na de 

bouw onmogelijk zijn en tot verkeersopstoppingen leiden. 

 

De oplossing is echter simpel. 

Maak van die 30m2 hokken, woningen van 60 m2 en dat scheelt 30 parkeerplaatsen. 

 

Hieronder de doelstelling van de stichting van  waaruit blijkt dat die statutair gemachtigd is 

namens belanghebbenden op te treden. 
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Naam en Zetel 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Komp u ter Hulp. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. 

Doel 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel: 

 a. het bevorderen van een volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving van 

maatschappelijk kwetsbare groepen zoals minderheden, jongeren, vrouwen op het 

gebied van cultuur, onderwijs, werkgelegenheid en andere gebieden alsmede het 

inzetten van personal computers (PC's) als middel om armoede te bestrijden; 

 

     b. het verstrekken van ondersteuning aan de doelgroep  inzake inbreng, begeleiding en 

vertegenwoordiging namens hen over zaken die direct de levensomstandigheden 

betreffen, waarin inbegrepen de inrichting van de openbare ruimte en het tegengaan 

van de vestiging van ongewenste al dan niet controversiële voorzieningen in de 

directe omgeving voor zover deze de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de 

doelgroep in min of meerdere mate zouden kunnen schaden en/of schade voor have 

en goed valt te verwachten en dat voor kinderen in het bijzonder; 

 


