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Den Haag, 3 december 2020 
 
 
Onderwerp: De sleutel 
 
Geachte raadsleden, 
 
Een hartenkreet op persoonlijke titel.  
 
In de Binckhorst is -alle mooie plannen ten spijt- het proces van gentrificatie volop 
gaande. Dat maak ik op uit de vergadering van de Commissie Ruimte op 15 november jl. 
De meeste van u zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de Binckhorst en 
maken zich terecht zorgen, maar ik bespeur ook collectief het gevoel van 
machteloosheid. Dat gevoel herken ik. 
 
Mijn persoonlijke thema is de toekomst van werk(gelegenheid) in het gebied en de 
mogelijkheden die ik -als ondernemer in de Binckhorst- zie om de toenemende kloof 
tussen arm en rijk in Laak een stukje kleiner te maken. Die ideeën heb ik op 22 januari 
2020, vanuit mijn betrokkenheid bij de BINCK PraktijkAcademie, ingebracht toen de 
Raad in Laak op bezoek was. Daar werd collectief enthousiast op gereageerd. Diverse 
partijen ‘van links tot rechts’ zijn ook persoonlijk een kijkje wezen nemen, want van 
meet af aan was er een co-creatieruimte op het oog die al sinds begin 2018 leeg staat (op 
de begane grond bij Het Trefpunt van de gemeente). Daarna is het vanuit de Raad in 
Laak stil gebleven.  
 
Op 15 november zijn in de Commissie Ruimte tot drie keer toe vragen gesteld over de 
status van de co-creatieruimte. Het antwoord bleef uit. Wat is er aan de hand?  
 
Vanaf januari heb ik doorgewerkt, in het vertrouwen dat de gemeente haar afspraken 
nakomt. Ook betrokken ambtenaren ondersteunen het idee. Informeel kregen we alle 
medewerking en de samenwerking op operationeel niveau was perfect. Het heeft er 
mede toe bijgedragen dat er intussen 10 organisaties interesse hebben getoond om een 
bijdrage te leveren aan de tijdelijke ontwikkeling, gebruik en exploitatie van KIP+, zoals 
de werktitel is geworden.  
 
In maart is er sprake geweest van een motie om het gebruik van de beoogde ruimte 
zeker te stellen, omdat toen al duidelijk was dat er voldoende animo was om in  
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september te kunnen starten. Die motie is uiteindelijk niet ingediend om reden ‘dat een 
en ander al in gang is gezet en er breed draagvlak is voor het idee’.                                   
       
In april hebben we vanuit I’M BINCK meegedacht met de gemeente hoe wij tijdelijk het 
gebruiksrecht kunnen krijgen van de ruimte. Maar het mantra ‘we hebben geen geld’ 
leidt ertoe dat de bal van de ene afdeling naar de andere wordt doorgeschoven.   
 
Sinds juni worden we aan het lijntje gehouden, met interne plannen die in september 
klaar zouden zijn. In augustus heb ik nog een poging gedaan om tijdelijk een lege 
bovenruimte in het pand te gebruiken, maar het antwoord van EZ was dat ‘sec 
huisvesting niet een taak van Economie is en dat kunnen wij dus niet verantwoorden’. 
Voor de korte termijn werd verwezen naar KIP/HEA-subsidie en ook daarover kan ik uit 
betrouwbare bron zeggen dat het allerminst zeker is dat de ruimte van de 
Kenniswerkplaats KIP na januari beschikbaar blijft.  
 
In september moest in ik in de nieuwsbrief lezen dat het hele pand dichtgaat tot januari. 
Navraag leerde ‘dat we er intern helaas nog niet uit zijn’. Het zal geen verbazing wekken 
dat de eerste organisatie al is afgehaakt, omdat we geen enkele toezegging kunnen doen. 
Dat voelt behoorlijk ongemakkelijk, omdat ook mijn eigen geloofwaardigheid en die van 
I’M BINCK in het geding is.  
 
Beste Raad, wees een Binck en doorbreek de status quo. Neem bij de eerstvolgende 
gelegenheid het besluit om mij persoonlijk de sleutel van de Binckhorstlaan 340 begane 
grond te geven, zodat de energie die er is niet verdampt. Hiermee kunt u daadkracht 
tonen en laat u ons niet de dupe worden van een gemeentelijke organisatie die nog niet 
kan omgaan met een integrale aanpak die de Omgevingswet vraagt. U doet er niet alleen 
mij, maar een heleboel andere mensen die zich inzetten voor werkgelegenheid in de 
Binckhorst, een groot plezier mee. Ik beloof u, met de hand op mijn hart, dat ik er geen 
misbruik van zal maken. 
 
Namens I’M BINCK PraktijkAcademie 
 
Irmgard Bomers 
 
 
Links voor achtergrondinformatie: 
* https://imbinck.nl/2020/02/19/praktijkacademie-in-beeld-tijdens-raad-in-laak/ 
* https://imbinck.nl/2020/11/16/enthousiasme-voor-een-co-workingsspace-groeit/ 
* https://accez.nl/samenwerken-in-kenniswerkplaats-kip/ 
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