
Doe mee met het CID
Central Innovation District - economisch hart van de stad

Samen maken we de stad!

Uitnodiging
13, 14 en 15 oktober 2022



Deelgebieden 
in het CID

Het Central Innovation District (CID) gaat er de komende 20 jaar 
anders uitzien. Daarom vragen we u om met ons mee te denken 
over hoe het gebied er in de toekomst uit moet zien. 

Het CID is het gebied tussen en rond de stations 
Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van 
NOI. Hier mag en kan de stad groeien. Het wordt 
het economisch hart van de stad. Er komen 

nieuwe woningen, kantoren, scholen, winkels 
en plekken om te ontspannen. De plannen voor 
het gebied maken we graag met u, de mensen 
die er (gaan) wonen, werken, studeren en 
bouwen. En met mensen en organisaties die op 

een andere manier betrokken zĳ n bĳ  het gebied. 

Bijeenkomsten
Drie dagen lang organiseren we verschillende 
soorten bĳ eenkomsten over de plannen in 

het CID. Zoals een informatiebĳ eenkomst over 
openbaar groen of mobiliteit waar u uw vragen 
kunt stellen. Of een bĳ eenkomst waar we rond 
een maquette ideeën verzamelen voor een 

speciaal gebied. Ook zĳ n er bĳ eenkomsten waar 
we met elkaar verder praten over een project 

dat al gestart is. We nodigen u van harte uit 

om mee te denken over wat u belangrĳ k vindt, 
of hoe een buurt of plek er in de toekomst uit 

moet zien. Gewapend met uw ideeën, wensen 
en dromen werken we plannen de komende 
maanden uit tot defi nitieve plannen. 

Informatiemarkt
Wilt u niet naar een bĳ eenkomst, maar wel 

even binnenlopen voor meer informatie? 
Dat kan natuurlĳ k ook. Mĳ n collega’s en de 
ontwikkelaars van bouwplannen in het gebied 
ontvangen u graag op de informatiemarkt. 

U bent van harte welkom!
Al uw inbreng is waardevol. Samen maken we 
het gebied van de toekomst. Ik kĳ k ernaar uit u 

te zien tĳ dens een van deze dagen.

Bert Kassies

Programmadirecteur gebiedsontwikkeling CID

Gemeente Den Haag

Aanmelden bijeenkomst
Wilt u meedoen met 1 of meerdere 
bĳ eenkomsten? Meld u zich dan aan vóór 

3 oktober. Ga naar het aanmeldformulier 
op www.denhaag.nl/CIDdagen. Op de 

website vindt u informatie en video’s over 
de verschillende plannen, een overzicht 
van alle bĳ eenkomsten en hoe u mee kunt 

doen. Let op! Vol = vol. Voor 11 oktober 
ontvangt u van ons bericht. In dat bericht 

staat informatie over uw bĳ eenkomst. 

Lukt het niet om via de website aan te 

melden? Bel dan op maandag tot en met 
donderdag naar 14070 en vraag naar 
meneer S. Husen.

Speelhoekje voor kinderen
Terwĳ l u naar een bĳ eenkomst gaat, kan 

uw kind met lego spelen of knutselen in 
de speelhoek. 

De informatiemarkt is altĳ d open, 
aanmelden is niet nodig. Als u deze dagen 
helemaal niet kunt komen, houdt dan de 

projecten op de website in de gaten voor 
mogelĳ ke vervolgbĳ eenkomsten. 

Prijsvraag
Heb jĳ  een goed idee om het CID nu 
al mooier of gezelliger te maken? 
Doe mee met de CID Placemaking 
Prĳ svraag en win 7.500 Euro! 
Kĳ k op www.denhaag.nl/CIDdagen

U komt toch ook? Scan de QR code 
of meldt u aan voor een voor een 
bĳ eenkomst op onze website.

Denk en doe mee op 
13, 14, en 15 oktober



Donderdag 13 oktober 2022 
18:00 21:00

Zaal KB CID kwaliteitsplan

Vrĳ dag 14 oktober 2022
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

Informatiemarkt

CID atelier met 
maquette

Toekomst Beatrixkwartier-
Utrechtsebaan

Toekomst omgeving 
Laan van NOI Thema mobiliteit Thema groen

Toekomst Laakhavens Toekomst omgeving 
Den Haag Centraal      Toekomst omgeving Schenk 

(Groene Entree)

Zaal A Thema innovatie Thema voorzieningen-
onderzoek

Laakhavens 
Bestemmingsplan 
Escher Gardens

Zaterdag 15 oktober 2022 
09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

Informatiemarkt

CID atelier met 
maquette

Toekomst Beatrixkwartier-
Utrechstebaan

Toekomst omgeving 
Laan van NOI Thema mobiliteit Toekomst omgeving Schenk 

(Groene Entree)

Toekomst Laakhavens Toekomst omgeving 
Den Haag Centraal Thema groen

Zaal A Thema voorzieningen-
onderzoek

Laakhavens sportieve route 
(placemaking)

Programma bijeenkomsten

Doe mee met het CID
13 oktober van 18.00-21.00 uur | 14 oktober van 12.00-20.30 uur | 15 oktober 9.30-17.30 uur.

Locatie:
Donderdag - Kinderboekenmuseum, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag (op loopafstand van station Den Haag centraal). 
Vrĳ dag en zaterdag - The Globe, Waldorpstraat 15, 2521 CA Den Haag. Slechts 3 minuten lopen vanaf station Hollands Spoor. 

   Vragen stellen       Ideeën verzamelen  

Colofon
Gemeente Den Haag 
Telefoon 14070
cid@denhaag.nl

www.denhaag.nl/cid

Thema Placemaking 
(the game)

CID Placemaking Prĳ suitreiking

Programma onder voorbehoud.


