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Behoud Theresia Kerk
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 2 november a.s., richten wij
ons - naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het
thema ‘Behoud Theresia Kerk’. Gasten aan tafel zijn:
Therese Flemminks (initiatiefneemster), DAVL studio, een raadslid
en de Ontwikkelaar.
De toekomst van de Theresiakerk zal in de komende maanden worden beslist in de
gemeenteraad van de gemeente Den Haag. De kerk staat sinds 2007 leeg.
Van 2007 tot 2012 heeft de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) samen met de gemeente gezocht
naar een nieuwe religieuze en/of maatschappelijke invulling voor de kerk. De werkgroep
Herbestemming Theresiakerk kwam in 2009 met een ontwerp van de Architecten van DAVL
Studio. Noodgedwongen moest Vestia zich terugtrekken als investeerder.
In mei 2016 diende Kavel BV daadwerkelijk de aanvraag voor sloop- en nieuwbouw in bij B&W
van Den Haag. De gemeente dwong Kavel BV de sloopaanvraag terug te trekken totdat een
eventuele bouwvergunning zou zijn verleend. In 2016 besloot B&W de bouwvergunning te
verlenen, met enkele aanpassingen. Belangrijkste aanpassing was, dat de 17 woningen in het
bezit zouden komen van ARCADE en verhuurd zou worden als sociale woningen.
B&W vroeg aan de gemeenteraad akkoord te gaan met de wijziging van de bestemming
van maatschappelijk (kerk) naar woningen/commercieel.
Maart 2019 vergaderde de Commissie Ruimte van de gemeenteraad over het verzoek van B&W
het bestemmingsplan ten gunste van het nieuwbouwplan te wijzigen. De commissie
kwam - in meerderheid - tot de conclusie, dat de bewoners van Rustenburg-Oostbroek vanaf
2011 onvoldoende waren betrokken bij de herontwikkeling van de Theresiakerk.
Besloten werd het Bewonersinitiatief een half jaar te gunnen om een haalbaar alternatief te
ontwikkelen. Tot die tijd besloot de Commissie Ruimte een wijziging van het bestemmingsplan
niet te willen behandelen.
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee uur
durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke,
maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina
. Televisie: Den Haag TV,
Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

