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Hulp bij hoge energiekosten
bijeenkomsten in de stad met 
tips  en voorbeelden hoe u kunt 
besparen . Vaak zijn er ook mede
werkers van de Helpdesk Geldzaken 
aan wezig voor hulp bij geldzaken. 
De gemeente bespaart zelf ook 
op energie. 

Veel inwoners, ondernemers en 
instellingen willen energie 
besparen of zoeken hulp bij het 
betalen van de energierekening. 
Op de website denhaag.nl/energie 
staat wat u zelf kunt doen en hoe 
de gemeente kan helpen. 

■ ■  Maakt u zich zorgen over uw 
hoge energierekening?’ Als u een 

laag inkomen heeft, kunt u energie
toeslag krijgen. Dit bedrag helpt 
om de energiekosten te betalen. 
Daarnaast kan de gemeente u 
helpen  bij uw geldzaken. U kunt 
hiervoor terecht  bij de Helpdesk 
Geldzaken. Er zijn ruim dertig  
locaties .

Wilt u energie besparen? Voor 
iedereen  in de stad zijn er passende 

bespaartips en regelingen. Zo kunt 
u via de Direct Bespaaractie van 
de  gemeente gratis energiebespa
rende maatregelen bij u thuis laten 
installeren. Een energiecoach komt 
bij u langs met tochtstrips, led
lampen en radiatorfolie. Hiermee 
gaat uw energierekening omlaag.
De komende maanden organiseren 
de gemeente en energiecoaches 

Meer informatie?
denhaag.nl/energie

Groot tuinafval 
gratis opgehaald

■  In het najaar gaan veel mensen 
in hun tuin aan de slag. Heeft u 
groot tuinafval zoals takken en 
struiken? Tot en met 4 november 
haalt de gemeente het gratis op 
tijdens de takkenroute.  
Maak een afspraak via 
www.denhaag.nl/afval of via 
14070. Van uw tuinafval 
wordt onder andere compost 
gemaakt. 

Energietoeslag voor  
huishoudens met laag inkomen

in totaal € 1.300. Als u recht heeft 
op de toeslag, dan krijgt u nog dit 
jaar alvast € 500 voor 2023. Dat is 
dus een voorschot. De rest van het 
bedrag volgt dan in 2023.
Wilt u hulp bij het invullen van de 
aanvraag? Ga dan naar een 
Servicepunt XL. Wilt u hulp bij uw 
geldzaken? Maak dan een afspraak 
met de Helpdesk Geldzaken via 
(070) 353 61 88.

■ ■ De kosten voor gas en stroom 
zijn enorm gestegen. Heeft u een 
laag inkomen? Vraag dan energie
toeslag aan via www.denhaag.nl/
energietoeslag. Daarmee ontvangt 
u extra geld om uw energiereke
ning te betalen. De energietoe
slag 2022 in Den Haag is eenmalig 
€ 900 per huishouden. Het kabinet 
verhoogt dat bedrag met € 500. Als 
u recht heeft op de energietoeslag 
krijgt u in totaal dus € 1.400 
voor 2022. Belangrijk: er komt ook 
een energietoeslag voor 2023 van 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Het laatste nieuws 
over Den Haag? 

Abonneer u op de nieuws-
brief van @denhaag.nl. 
Kijk op denhaag.nl/
nieuwsbrief. 

Afspraak maken  
bij de gemeente? 

Kijk op den haag.nl/afspraak.

Energie Ambassadeurs geven voorlichting over energiebesparing op de Haagse Markt.  frank jansen

Meer informatie?
denhaag.nl/energietoeslag

Hoger schooladvies 
na een jaar kopklas
2
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Meer informatie?
denhaag.nl/afval

 Bestaanszekerheid 
en kansengelijkheid
Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de Haagse samenleving. Beheersing van 
de taal, werk en gezondheid maken het verschil. Daarom investeert de stad gericht in 
preventie en in ondersteuning van mensen die dit het meest nodig hebben. Of het nu 
gaat om criminaliteit, veiligheid op straat of gezondheid, jeugdzorg, sport, onderwijs, 
cultuur, taal, werk en armoede of een goede start voor kinderen. Op al deze terreinen 
trekt de stad extra geld uit.

 Duurzaamheid, 
milieu en 
energietransitie
Een klimaatneutraal Den Haag in 2030 blijft de
ambitie. Alle nieuwe huizen gaan van het gas. 
En het tempo van het isoleren en verduurzamen 
van woningen gaat van 5.000 naar 10.000 per jaar. 
De minst energiezuinige woningen met de labels 
E, F en G zijn het eerst aan de beurt. 
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Haagse Kopklas Extra jaar na de basisschool voor slimme leerlingen met taalachterstand

Hoger schooladvies na kopklas
Ze zijn slim en vinden leren leuk. 
Alleen bij Nederlands valt er nog 
wel een achterstand in te halen. 
Na een jaar kopklas is dat 
ruimschoots gelukt. Dan zijn ze 
klaar voor de brugklas op hun 
niveau. Om te leren over 
democratie waren de kopklassers 
te gast op het stadhuis. 

Aanmelden Haagse Kopklas
Haagse basisscholen kunnen nu al 
leerlingen aanmelden voor de 
kopklas 2023-2024. Een selectie-
commissie buigt zich dit schooljaar 
drie keer - in februari, april en juni - 
over de aanmeldingen. Het oordeel 
van de leerkrachten weegt zwaar. 
Zij kunnen het beste beoor delen of 
een leerling de capaciteiten en 
motivatie heeft om met een jaar 
hard werken een taalachterstand in 
te lopen. De school wordt gevraagd 
bij de aanmelding onder meer de 
uitslag van een intelligentietest 
mee te sturen. Verder krijgen de 
leerling en ouders een uitnodiging 
voor een intakegesprek.

tl/havo), Hofstad Mavo Havo (tl/havo) en 
Heldring Business School (kader/tl).

Na groep 7 of 8
Leerlingen kunnen na groep 7 of 8 naar 
de kopklas. Het programma bestaat naast 
veel taal en rekenen uit projecten en 
excursies  om de blik op de wereld te 
verruimen . ‘Onze groepen hebben maxi
maal vijftien leerlingen. Je kunt ze veel 
aandacht geven en grote stappen maken,’ 
vertelt docent Agniet van Welsenis. 
‘Boven dien zijn ze supergemotiveerd. De 
verandering is daarom ook enorm. Leer
lingen komen verlegen en met weinig 
woorden binnen en na tien maanden 
staan ze zelfverzekerd voor de klas om 
een spreekbeurt te houden en schrijven 
ze verhalen. Bij de eindtoets zijn bijna alle 
leerlingen een of twee niveaus omhoog
gegaan.’

‘H et Ministerie van 
Oplossingen ,’ antwoordt 
de 11jarige  Sara op de 
vraag naar haar favoriete  

kinderboek. Het gaat over een mysterieus 
ministerie dat in het geheim problemen 
oplost. Een toepasselijke titel bij een 
bezoek  aan de Haagse raadzaal. Sara mag 
samen met andere kopklassers vragen  
stellen aan wethouder Hilbert Brede
meijer van Onderwijs, Sport en Jeugd. 
Het is onderdeel van hun project Politiek 
en Media. Al eerder waren ze bij de 
Tweede Kamer.

De leerlingen willen alles weten, tot 
zelfs het salaris van de wethouder. Maar 
ook: ‘Wat zijn de belangrijkste problemen 
waar u aan werkt? De wethouder zou 
best hulp van een Ministerie van 
Oplossingen  kunnen gebruiken, zo blijkt. 
Een jongen die kennelijk veel met taal 
bezig is, vraagt: ‘Waarom noem je een 
vrouw die wethouder wordt, ook wet
houder? Wij hebben op school juffen en 
meesters.’ Een ander vraagt: ‘Hoe lang 
duurt het voordat de gemeente een 
verkeers licht kan plaatsen.’ Hij heeft al 
twee keer een ongeluk zien gebeuren op 
een kruispunt.

Dierendokter
Na afloop vertellen Sara en haar klas
genoot Avinash (12) waarom ze naar de 
kopklas zijn gegaan. De ouders van Sara 
komen uit Bosnië en Slovenië. Vader 

werkt in Den Haag bij een organisatie 
waar Engels de voertaal is. Thuis wordt 
weinig Nederlands gesproken. ‘Om naar 
de havo of het vwo te kunnen, moet ik 
beter lezen en schrijven. In de kopklas 
beginnen  we elke dag met een boek lezen . 
Het gaat al een stuk beter. Later wil ik iets 
met dieren doen. Misschien wel dieren
dokter worden.’

Toekomst in Nederland
Avinash is opgegroeid in Maleisië. Zijn 
ouders hebben allebei een baan in de IT
sector.   Ze zien voor hem een toekomst in 
Nederland. ‘Later wil ik autoingenieur 
worden. Leren is leuk. We werken harder 
en krijgen meer huiswerk dan op mijn 
oude school.’ Sara en Avinash zitten in de 
kopklas havo/vwo op de locatie Edith 
Steincollege. De andere kopklassen zijn 
op het Johan de Wittcollege (havo/vwo en 

Contact met de gemeente Colofon

Leerlingen van de Haagse Kopklas in de raadzaal van het stadhuis. ‘Bij de eindtoets zijn bijna alle leerlingen een of twee niveaus omhooggegaan.’
 frank diemen

Meer informatie?
haagsekopklas.nl

Afspraak bij de gemeente
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De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 23 november
Uitgave: Gemeente Den Haag, Spui 70,  
Postbus 12600, 2500 DL Den Haag
telefoon (070) 353 26 30
E-mail: stadskrant@denhaag.nl
Eindredactie: Corinne Leopold
Met bijdragen van: Hans Oerlemans, Tanya van der Spek 
en Eveline Veldt
Klachten bezorging: www.denhaag.nl/stadskrant
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl
of bel (070) 353 26 30

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
Chatten: www.denhaag.nl/contact  
(zelfde tijden als telefoon) 
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis 
(maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16.30 uur)
Post: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Sociale media: twitter.com/gemeentedenhaag,  
facebook.com/gemeenteDH, 
instagram.com/gemeentedenhaag
Gemeenteberichten: Officiële publicaties van de 
gemeente vindt u op www.overuwbuurt.overheid.nl

Balies Publiekszaken: Heeft u een nieuw paspoort, 
ID-kaart of rijbewijs nodig? Of wilt u bijvoorbeeld een 
geboorte aangeven? Voor dit soort producten en diensten 
kunt u terecht bij de balies Publiekszaken bij Stadhuis 
Spui (Spui 70) en Stadskantoor Leyweg (Leyweg 813).

Afspraak maken: De gemeente werkt op afspraak. Zo kan 
de gemeente tijd voor u reserveren en bent u er zeker 
van dat u goed en snel geholpen wordt. Maak een 
afspraak via www.denhaag.nl/afspraak. Lukt het niet om 
op tijd een afspraak te maken via de website? Dan kunt 
u bellen naar 14070. Zij bekijken dan of het nodig is de 
afspraak te vervroegen.



Noodzakelijke aanpak onveilige 
populieren gaat verder

Populierenhout voor bewoners
Een deel van het hout van de 
populieren  die vervangen worden, 
geeft de gemeente aan omwonen
den. Zij kunnen het hout gebruiken , 
bijvoorbeeld voor het maken van 
een meubelstuk, klompen, kunst
werk of voor tuininrichting. De 
gemeente  organiseert in het najaar 
van 2023 een dag waarop 
omwonenden  dit hout kunnen 
ophalen .

Nieuwe bomen 
Voor iedere populier die wordt 
weggehaald, plant de gemeente 
een nieuwe boom terug. Dat 
gebeurt  binnen twee jaar na de 
kap. Het herplanten duurt even 
omdat de ondergrondse resten van 
de oude boom eerst weg moeten. 
Ook brengt het Groenbedrijf op die 
plekken nieuwe, voedzame grond 
aan. 

Een uitgebreide versie van dit artikel 
leest u op www.hethaagsegroen.nl.

Den Haag gaat verder met het 
vervangen van onveilige populieren. 
Ongeveer 550 populieren in onze 
stad zijn in slechte staat, blijkt uit 
onderzoek. Eind november 
beginnen de werkzaamheden. 
Voor elke gekapte populier komt 
een nieuwe boom terug. 

■ ■ Populieren zijn na de oorlog 
door heel Den Haag geplant, vooral 
langs lange lanen en in nieuw
bouwwijken. Deze bomen groeien 
heel snel, zodat nieuwe wijken snel 
een mooi groen aanzicht kregen. 
Maar de boomsoort heeft een groot 
nadeel. Door de snelle groei wordt 
het hout, als de boom ouder wordt, 
slap en kwetsbaar. Voor de veilig
heid in de stad is het noodzakelijk 
deze onveilige bomen te kappen. 
De afgelopen jaren zijn meerdere 
ernstige ongelukken gebeurd door
dat grote takken op voorbijgangers 
vielen. Ook zijn huizen en auto’s 
beschadigd door takbreuk. 

De gemeente wil ongelukken 

door takbreuk bij populieren in de 
toekomst zo goed mogelijk voor
komen. Daarom controleert de 
gemeente  alle bomen jaarlijks op 
gezondheid en veiligheid. Een 
gespecialiseerd  bedrijf doet daar
naast ongeveer eens in de twee jaar 
een onderzoek naar de kwaliteit 
van populieren. Uit recent onder
zoek blijkt dat ongeveer 550 popu
lieren door heel Den Haag onveilig 
zijn en vervangen moeten worden.

Er zijn twee plekken in de stad 
waar veel onveilige populieren 
staan: in stadsdeel Loosduinen, bij 
de Puinduinen, sportpark Ocken
burg, Madestein en Meer en Bosch. 
En in LeidschenveenYpenburg 
wordt de helft van populieren langs 
de Rijswijkse Waterweg vervangen. 
Omwonenden bij locaties waar 
popu lieren vervangen worden, 
krijgen  een brief als de kap  ver
gunning is verleend. Wanneer een 
kap aanvraag wordt ingediend, 
wordt de populier gemarkeerd met 
een gele stip en een wit lint.

Raad in de Stad 
In Loosduinen

■ De gemeenteraad trekt de stad 
in en komt met Raad in de Stad 
naar Loosduinen toe. Op maandag
avond 21 november om 19.00 uur 
is er een bewonersbijeenkomst in 
Popradar. Woont u in Loosduinen 
en heeft een goed idee voor uw 
buurt of wilt u graag in gesprek 
met raadsleden? Kijk op denhaag.
nl/raadindestad. Aanmelden kan 
tot dinsdag 15 november. 

Taalspeeltas voor Haagse peuters
Haagse kinderen van 2,5 jaar die een indicatie hebben voor extra uren op 
de peuteropvang krijgen voortaan een Taalspeeltas op het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Daarin zitten een voorleesboekje, een digitaal boekje, 
een knuffeltje en voor ouders een flyer met informatie over peuteropvang 
in Den Haag. valerie kuypers

Ombudsman

Waar is mijn post?

Meneer Z en zijn vriendin hebben een gezamenlijke 
bijstandsuitkering. Ze krijgen ieder een deel op de 
eigen rekening gestort. Maar nu heeft de partner 

een bewindvoerder toegewezen gekregen om te helpen hoog 
opgelopen schulden weg te werken. Voortaan maakt de 
gemeente haar uitkering over aan de bewindvoerder en die 
krijgt ook de afschriften van betalingen. Maar de bijstandspost 
gericht aan meneer gaat nu ook naar de bewindvoerder. Hij 
kwam daar na een tijd zelf achter. De gemeente heeft hem niet 

vooraf geïnformeerd. 
‘Hoe kan dit? Waarom krijg ik geen 

afschriften en overzichten meer? De 
bewindvoerder gaat niet over mijn 
financiën,’ vertelt meneer aan de 
ombudsman. ‘Door dit gedoe was ik te 
laat met de belastingaangifte. Ik heb een 
klacht ingediend. De gemeente schrijft in 
een reactie dat het doorsturen van post 
bij wet is geregeld, zonder een wets
artikel te noemen.’

De ombudsman besluit zelf onderzoek 
te doen. In de Participatiewet staat niets 
over post doorsturen van partners met 
een gezamenlijk huishouden als een van 
hen onder bewind staat. Ook de gemeente 

vindt uiteindelijk geen wettelijke grond, zo blijkt uit antwoorden 
op vragen van de ombudsman. Ambtenaren en bewindvoerders 
gingen er jarenlang vanuit dat het zo moest, zonder het ooit te 
hebben uitgezocht. Ook de klacht van een burger was geen 
reden om hier nog eens goed naar te kijken. Pas toen de 
ombudsman vragen stelde, gebeurde dit alsnog. Maar nu de 
oplossing. Het computersysteem dat de gezamenlijke uitkeringen 
beheert, kent niet de mogelijkheid om voor beide partners een 
ander adres in te voeren. Het is immers een uitkering voor als 
je samenwoont. De gemeente stelt voor om voortaan alle 
bijstandspost van beide partners naar het huisadres te sturen. 
Mevrouw kan dan zelf stukken doorsturen aan de bewind
voerder. Meneer is blij met deze praktische oplossing.

Campagne 
‘Niet voeren’

■ Eind september is op het 
Paul Kruger plein de campagne 
‘Niet voeren’ gestart. Met posters 
in winkels en op straat wordt 
gevraagd het voeren van vogels 
te stoppen. Oud brood en andere 
etensresten trekken ongedierte 
aan. Eind november wordt 
bekeken wat de resultaten zijn 
van de campagne.

Winteropvang voor 
dak – en thuislozen 

■ De komende winter komt er 
opnieuw een Permanente Winter
opvang voor dak en thuisloze 
mensen. In het voor malige Haga 
(Rode Kruis) Ziekenhuis aan de 
Sportlaan 600 zijn 120 plekken voor 
24 uursopvang gecreëerd. De 
opvang is open van 1 november tot 
en met 31 maart. Per 1 november 
opent er net als elk jaar ook een 
locatie voor de winterkouderegeling. 

Meer informatie?
schoondoenwegewoon.nl

De gemeentelijke ombudsman, mevrouw Stehouwer en de 
jeugd ombudsman, mevrouw Nass behandelen klachten van 
burgers over de gemeente Den Haag en de Jeugdzorg.
Post: Postbus 16623, 2500 BP, Den Haag
Website: ombudsman.denhaag.nl, jeugdombudsman.denhaag.nl
Spreekuur: dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur, afwisselend in 
bibliotheek Segbroek en Escamp 
Telefonisch spreekuur: woensdag 13.00 tot 15.00 uur. Maak vooraf 
een afspraak via ombudsman@denhaag.nl of via (070) 752 82 00 
(werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Meer informatie?
denhaag.nl/raadindestad

Meer informatie?
denhaag.nl/pers

De afgelopen jaren zijn ernstige ongelukken gebeurd doordat grote takken op voorbijgangers vielen.  gemeente den haag
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Energiecrisis Energiecoaches geven tips om zonder grote investeringen energie te besparen

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
vijf-stappen
denhaag.nl/energie (informatie 
over gemeentelijke hulp)

Bespaaractie 
ondernemers

■ Wilt u als ondernemer geld en 
energie besparen? Doe dan mee 
met de bespaaractie voor onder
nemers. Met deze collectieve 
inkoopactie helpt Den Haag 
ondernemers om onder andere 
ledlampen, aanwezigheidsmelders 
en/of een hybride warmtepomp te 
kopen en installeren. Ontdek 
hoeveel u kunt besparen, hoeveel 
het kost en welke subsidies er zijn. 

In vijf stappen je gasgebruik omlaag
Zonder grote investeringen tot wel 
30 procent gas besparen. Wat is 
het geheim? Nieuwe gewoonten 
én kleine maat regelen. Dat levert 
een huis houden dat nog niets 
aan besparing heeft gedaan al 
snel € 500,- op (bij een verbruik 
van 1200 kuub). 

Informatiebijeenkomsten 
De gemeente en de energiecoaches 
organiseren de komende maanden 
bijeenkomsten in de stad. Hier lichten 
zij de vijf stappen toe met voorbeelden 
en tips. Vaak zijn er ook medewerkers 
van de Helpdesk Geldzaken aanwezig 
voor financiële hulp. 

Zelf energiecoach worden
Energiecoaches zijn vrijwilligers die 
buurtgenoten adviseren over 
energie besparen. Wilt u anderen in 
de buurt helpen energie te besparen? 
Meld u aan via duurzaamdenhaag.nl/
projecten/word-energiecoach

hou binnendeuren dicht. Soms zie je dat 
een deur is weggehaald naar de gang of 
bijkeuken. Dan heb je een permanent 
tochtgat. Misschien toch handig om daar 
wat aan te doen.’ 

Stichting Milieu Centraal heeft uit
gerekend hoeveel gas een huishouden 
per maatregel of nieuwe gewoonte kan 
besparen. Tel je dit op dan kom je met de 
vijf stappen op 30 procent minder 
gaskosten  in vergelijking met een huis
houden waar niets is gebeurd. De 
energie coaches willen zo snel mogelijk 
zoveel mogelijk Hagenaars informeren, 
zodat ze al deze winter profijt van het 
plan hebben. Jelle: ‘Het is echt niet 
ingewikkeld . Gedrag verander je zelf en 
kleine maatregelen zijn goed te doen. 
Heb je er moeite mee, vraag dan een 
buurman of een handig neefje. Genoeg 
mensen vinden het leuk om te helpen.’

‘Nu het kouder wordt, zul je 
het in veel huizen weer 
vaak horen: Doe de deur 
achter je dicht!’ Energie

coach Jelle de Jong spreekt uit ervaring. 
‘Als je kinderen hebt, kun je dit blijven 
roepen. Zo’n deurgat is een tochtgat. 
Zonde van de warmte, zeker nu met het 
stookseizoen. Dat is simpel op te lossen. 
Ik heb een veer op de scharnieren gezet. 
Je ziet het bijna niet en de deur gaat 
voortaan vanzelf dicht.’

Het is één van de twintig tips die 
iedereen  in vijf eenvoudige stappen kan 
uitvoeren in elk koop of huurhuis. Je 
kunt er vandaag mee beginnen. Jelle 
kwam op het idee bij zijn huisbezoeken 
als energiecoach in Duinoord. ‘We 
worden  meestal om advies gevraagd door 
huiseigenaren die denken aan grote 
maatregelen als vloerisolatie of dubbel
glas. Veel Hagenaars zijn huurders en 
afhankelijk  van de huisbaas voor dit soort 
investeringen. Maar juist zij worden nu 
hard geraakt door de energiecrisis. 
Samen  met de gemeente hebben we op 
een rij gezet wat je in elk huis kunt doen. 
Dat resulteerde in vijf stappen en begint 
met nieuwe gewoonten.’

Vanaf nu anders 
Waar moeten we aan denken? ‘Het gaat 
om kleine dingen die samen een groot 
verschil maken: verwarm alleen kamers 
waar je langere tijd bent; slaap zonder 
verwarming aan; ook al ga je maar voor 
even weg zet de thermostaat laag; 

douche  korter. Zo hebben we nog tigtips. 
Het is allemaal niet nieuw, toch doen we 
het vaak niet. Nu loont het echt de moeite. 
Spreek met jezelf en je huisgenoten af 
wat je voortaan anders gaat doen. Blijf 
elkaar eraan herinneren en hang onze 
flyer met de vijf stappen op. Nieuwe 
gewoonten  worden vanzelf vaste 
gewoonten .’

Warmte binnenhouden
‘Hou de warmte binnen’ is een belang
rijke stap, bijvoorbeeld met folie aan de 
achterkant van radiatoren. ‘De folie zorgt 
dat alle warmte binnenblijft. Het heeft 
geen zin je buitenmuur te verwarmen. De 
folie is eenvoudig te bevestigen met 
magneetjes . Op YouTube staan instructie
filmpjes. Als je dan ook zorgt dat er geen 
bank voor de radiator staat en dat de 
gordijnen  er niet overheen vallen, dan 
heb je optimaal profijt van de warmte. En 

Energiecoach Jelle licht de vijf stappen om gas te besparen toe tijdens een bijeenkomst over duurzaamheid eerder deze maand. henriëtte guest

Meer informatie?
https://duurzamestad.denhaag.
nl/duurzaam-dak/

Meer informatie?
denhaag.nl/bespaaractie

Spreekuur over leningen duurzame 
energieprojecten via het Lise-fonds

krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een 
grote VvE die het gebouw com
pleet wil verduurzamen. Als je 
daar een lening voor wilt afsluiten, 
heb je eerst een goed investerings
plan nodig.’ Het spreekuur is 
iedere woensdag, van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in het Hou van je 
Huisinformatiepunt op de 
Denneweg 62a.

■ Een buurtbatterij, een klein
schalig warmtenet, een ‘smart 
grid’. Veel Hagenaars hebben een 
goed idee voor een project met 
schone energie. Het LISEfonds 
helpt om zo’n idee uit te werken 
tot concreet plan. Stichtingen, 
ondernemers, instellingen en 
verenigingen met goede ideeën 
zijn van harte uitgenodigd om 
naar het spreekuur te komen. 
Mirthe: ‘Als een plan goed is 
uitgewerkt, kun je er meestal 
subsidie en financiering voor 

Zelf een groen dak aanleggen?  
Maak nu nog gebruik van de subsidie

absorbeert een groen dak het 
regenwater, waardoor het riool 
minder wordt belast.
Een van de voorwaarden voor de 
subsidie is dat u eerst een groen 
dak moet aanleggen voordat u 
subsidie kunt aanvragen. De 
subsidie is bedoeld voor particulie
ren, bedrijven, verenigingen van 
eigenaars en andere organisaties.

■ November is een perfecte 
periode om een groen dak aan 
te leggen. Heeft u nog geen groen 
dak op uw huis, garage of 
schuurtje ? Dan heeft u tot 
31 december 2022 de mogelijkheid 
subsidie aan te vragen voor de 
aanleg van een groen dak. Er is 
nog voldoende subsidie 
beschikbaar. 
Een groen dak heeft veel voor
delen: het houdt in de winter de 
warmte vast, koelt in de zomer en 
isoleert het geluid. Daarnaast 

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
spreekuur-lise-fonds
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Deelnemers fietslichtjesparade. gemeente den haag

Vervanging brug onder 
Benoordenhoutseweg

met gele borden. Begin maart is de 
weg weer helemaal open. 

De brug onder de Benoorden-
houtseweg bij de Hart Nibbrig-
kade is er slecht aan toe. Om te 
voorkomen dat de brug verzakt, 
vervangt de gemeente de brug. 

■ ■ Veel mensen weten niet dat er 
onder de Benoordenhoutseweg bij 
de Hart Nibbrigkade een brug zit. 
Deze brug heeft geen naam, alleen 
een nummer: Brug 105. De brug 
staat op houten palen. Een bacterie 
in het water heeft de houten palen 
beschadigd. Daarom vervangt de 
gemeente de brug. Dat gaat helaas 
niet zonder overlast, want de 
Benoorden houtseweg wordt hier
voor deels afgesloten.

Eén rijstrook blijft open
De Benoordenhoutseweg is een 
belang rijke weg tussen Wassenaar 
en Den Haag centrum. Vandaar dat 
er bij de werkzaamheden één rij
strook open blijft richting centrum 
en één rijstrook richting Wasse

naar. Wel verwacht de gemeente 
files . Het is beter om dan een 
andere  route te kiezen of om het 
openbaar vervoer te gebruiken. De 
omleidingen staan aangegeven 

Vijfsprong verkeersveiliger
■ De plaats van de oversteekplaat
sen voor fietsers en voetgangers.
■ Inrichting van de stoepen.

U kunt uw reactie doorgeven op 
de website www.werkaandewijk.
denhaag.nl/vijfsprong of mailen 
naar: werkaandewijk@denhaag.nl. 
Dat kan nog tot en met 30 oktober.

Het kruispunt van de Vaillantlaan, 
Hoefkade en Wouwermanstraat is 
een ingewikkeld kruispunt. Door 
de vijf takken heet dit kruispunt 
ook wel de Vijfsprong. De 
gemeente wil dit kruispunt 
verkeersveiliger maken. Dat wil de 
gemeente doen samen met de 
omwonenden van het kruispunt 
èn met gebruikers.

■ ■ Op de Vijfsprong gebeuren veel 
ongelukken. De gemeente wil het 
daarom opnieuw inrichten. Het 
kruispunt moet veiliger worden 
voor voetgangers en fietsers. Het 

kan zijn dat het autoverkeer hier
door langer moet wachten of moet 
omrijden. Belangrijk is ook dat het 
overzichtelijker moet voor het auto
verkeer. Ook wordt gekeken of het 
kruispunt groener gemaakt kan 
worden.

Ideeën gevraagd
De gemeente wil graag weten hoe 
volgens u de verkeersveiligheid be
ter kan. Wij horen graag uw ideeën 
over:
■ De indeling van het kruispunt.
■ De plaats van het groen, fiets
parkeerplekken en dergelijke.

Werkzaamheden 
Zwolsestraat

■ Scheveningen Bad is tot eind  
maart slechter bereikbaar via de 
Zwolsestraat. Houd rekening met 
een langere reistijd door omleidin-
gen. Het riool op een deel van de 
Zwolsestraat (tussen Harstenhoek-
weg en Alkmaarsestraat) is oud en 
toe aan vervanging. Ook komen er 
nieuwe leidingen. Na afloop wordt 
de straat veiliger voor fietsers en 
komt er meer groen. 

Fietslichtjesparade: 
fiets jij mee?

Paleis Noordeinde is er een stop 
voor een kop warme chocolade
melk. Deelnemers mogen hiervoor 
hun eigen beker van huis mee
nemen. Bekijk het hele programma 
op de website.

De mooist verlichte fiets wint een 
prijs. Een deskundige jury beoor
deelt de fietsen. Na afloop van de 
parade maken zij de winnaar 
bekend . De prijs is een nieuwe fiets. 

Ook na de fietslichtjesparade is 
het belangrijk om op te vallen in 
het donker. Zet je licht aan en draag 
kleding of gebruik materiaal op je 
kleding waardoor je nog beter 
zichtbaar bent.

De dagen zijn kort en het is alweer 
bijna wintertijd. Je bent dus vast 
vaker in het donker op je fiets op 
weg naar school, de sportclub of 
vrienden. Zorg dan dat je goed 
zichtbaar bent. Om die donkere 
dagen vrolijk in te gaan is 
donderdag 3 november een 
Fietslichtjesparade voor kinderen 
en hun ouders. Fiets jij ook mee?

■ ■ De start en finish van de Fiets
lichtjesparade is bij Wagenstraat 
185A in Den Haag. Tussen 18.00 en 
19.00 uur kun je met jouw mooi 
verlichte fiets meerijden. Een 
vrolijke  optocht van versierde 
fietsen  rijdt door het centrum van 
Den Haag. De route loopt langs 
Station  Holland Spoor, de Hofvijver 
en over de Lange Voorhout. Voor 

Kruising veiliger 
voor fietsers

■ De kruising Laan van 
Meerdervoort -Regentesselaan 
is veiliger gemaakt.  
De oversteekplaats voor fietsers 
is verbreed. Fietsers hebben 
meer ruimte om voor te sorteren 
van de Laan van Meerdervoort 
naar de Regentesse laan en 
omgekeerd. Ook zijn er 
nieuwe energie zuinige 
verkeerslichten  geplaatst. 
De gemeente maakt meer 
kruisingen op deze manier 
veiliger. 

Actueel

■ De Ockenburghstraat krijgt 
nieuw asfalt vanaf de Laan van 
Meerdervoort tot aan de Loos-
duinse Hoofdstraat. Het werk 
gebeurt in twee delen tussen 
24 oktober en 1 november 2022.
■ De Willem III straat krijgt nieuw 
asfalt. Het werk gebeurt van 
17 oktober tot en met 
21 november 2022.

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Meer informatie?
werkaandewijk.denhaag.nl/
vijfsprong

Meer informatie?
denhaagfietst.nl/ 
fietslichtjesparade

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Brug 105 bij de Hart Nibbrigkade. fedde slijkerman

Veilig leren fietsen op verkeersplein 
bij basisschool Het Volle Leven

jonge leeftijd leren fietsen en 
verkeersles krijgen. Want het 
Haagse stads verkeer is druk en 
vraagt om heel wat vaardigheden. 
Kinderen die van jongs af aan 
leren door het Haagse verkeer te 
fietsen, zullen vaker blijven fietsen 
als ze ouder worden. Dat is goed 
voor de gezondheid en het is vaak 
de snelste manier om van A naar B 
te komen.’

■ Basisschool Het Volle Leven in 
Scheveningen kreeg een verkeers-
plein. Dat is een leerzaam parcours 
met rijbanen, zebra’s, verkeers-
lichten en verkeersborden. Het 
plein is onderdeel van het Haagse 
programma Veilig Leren Fietsen. 
De leerlingen krijgen in een veilige 
omgeving fietsles en verkeersles. 
Zo worden ze voor bereid op het 
drukke Haagse stadsverkeer. 
Anne Mulder, wethouder Mobiliteit, 
opende het verkeersplein. ‘Het is 
heel belangrijk dat kinderen al op 
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Week van de Mantelzorg

Tijdens de Week van de 
Mantelzorg van 7 tot en met 
13 november organiseren 
Haagse organisaties allerlei 
activiteiten voor mantel-
zorgers. Zorgt u voor een 
ander? Kom langs en doe 
mee. 

In Den Haag zorgen ongeveer 
120.000 mensen voor een ander. 
Bijvoorbeeld voor een zieke 
moeder, een gehandicapt zusje 

of een verslaafde vriend. Wanneer 
je zorgt voor een ander noemen we 
dat ‘mantelzorg’. Mantelzorgers 
zijn heel belangrijk omdat zij van 
Den Haag een sociale stad maken, 
waar we met zijn allen lang zelf
standig kunnen wonen en leven. 
De gemeente is mantelzorgers 
dankbaar voor het werk dat zij 
doen. Bent u mantelzorger? Dan 

wil de gemeente u graag onder
steunen. Bijvoorbeeld door het 
mantelzorgen voor u wat makke
lijker te maken. Zo zijn er organisa
ties in Den Haag die taken van 
mantelzorgers kunnen overnemen. 

Activiteitenaanbod
Elk jaar is op 10 november de 
landelijke  Dag van de Mantelzorg. 
Den Haag gaat een stapje verder en 
maakt er een Week van de Mantel
zorg van. Van 7 tot en met 
13 november openen Haagse 
organisaties  die mantelzorgers 
onder steunen, informeren of 
bijstaan  hun deuren. Via theater
voorstellingen, lunches, high tea’s, 
verwenmomenten, yogalessen, 
muziek en dans zetten zij mantel
zorgers in het zonnetje. Deelname 
is gratis, aanmelden verplicht. 
U  vindt alle bijeenkomsten op 
denhaagmantelzorg.nl/agenda. 

Ondersteuning voor 
mantelzorgers
Het programma voor de 
Week van de Mantelzorg kunt 
u vinden op de website 
denhaagmantelzorg.nl. 
Hier vindt u ook informatie 
over financiële regelingen voor 
mantelzorgers en verhalen van 
andere mantelzorgers. En niet 
te vergeten: u kunt een kado 
aanvragen. Voor iedereen die 
langer dan drie maanden, 
meerdere uren per week zorgt 
voor iemand is er een 
waardebon. Deze waardebon 
kunt u in de webshop van 
Pluimen uitgeven aan 
bijvoorbeeld een dagje uit, 
nieuwe huisraad of een boek. 
Net wat bij u past. 

Bakkie Aandacht gaat op tour in alle stadsdelen

weet zelf hoe het is om mantelzorger te 
zijn. Zij snappen hoe fijn het is om even het 
hart te kunnen luchten bij iemand die 
precies begrijpt hoe het is om te zorgen 
voor een ouder, partner, vriend of kind. 
Komt u ook langs? Kijk voor locaties en 
tijden op de website denhaagmantelzorg.nl. 
In de Week van de Mantelzorg verzorgen 
Mantelkring, Haags Ontmoeten en 
SportiefPlus verschillende high tea’s. Het 
beloven leuke middagen te worden met 
hapjes, drankjes en een gezellige muziek
quiz. Wilt u gratis meedoen? Bel voor meer 
informatie en om u in te schrijven naar 
(088) 7878992.

V an 25 oktober tot en met 
4 november gaat ‘Bakkie Aan
dacht’ op tour. Deze kleurrijk 

geschilderde foodtruck van Mantelkring 
strijkt neer in alle stadsdelen van 
Den Haag. Bent u iemand, of kent u 
iemand die voor een ander zorgt? Bij 
Bakkie Aandacht staat een team van 
mensen met Ipads en gratis koffie klaar om 
mantelzorgers wegwijs te maken in het 
aanbod van de gemeente. Ze leggen uit 
waar en hoe u hulp kunt krijgen, kijken of 
u in aanmerking komt voor een vergoeding 
van de gemeente, en helpen u met 
aanvragen. Het team van Bakkie Aandacht 

Ruim 120.000 mantelzorgers in Den Haag. 

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

Theatervoorstelling & Informatiemarkt Kompassie

broer. Ze houdt van hem én ze is bang van 
hem. Nynka laat door middel van liedjes 
voelen wat een psychische kwetsbaarheid 
met jou als mantelzorger doet. Dat levert 
voor veel toeschouwers herkenning en 
erkenning op. De voorstelling duurt van 
19.30 tot 20.30 uur. Van 18.00 tot 19.30 uur 
is er een informatiemarkt. Op deze markt 
zijn Haagse organisaties te vinden die zich 
richten op mantelzorgers. Zij leggen u 
graag uit wat ze voor u kunnen betekenen. 
U kunt zich aanmelden voor de 
informatiemarkt  en de voorstelling op 
www.kompassie.nl

H eeft u een partner, familielid of 
vriend die lijdt aan een depressie, 
verslaving of een andere psychi

sche kwetsbaarheid? Dan maakt u zich vast 
veel zorgen over die persoon. Deze zorgen 
kunnen heel zwaar zijn en voor gevoelens 
van eenzaamheid of lichamelijke klachten 
zorgen. Herkent u dit? U bent zeker niet de 
enige. Speciaal voor mensen die een 
familielid of vriend hebben die psychische 
problemen heeft organiseert Stichting 
Kompassie op 7 november een theater
voorstelling in Theater aan het Spui. In het 
stuk ‘Hou me los’ vertelt Nynka Delcour 
over haar relatie met haar psychisch zieke 

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl/agenda
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Opvang regelen we samen 

Den Haag vangt op 
verschillende manieren 
vluchtelingen op. 
Vluchtelingenwerk, de 
gemeente Den Haag, 
inwoners en ondernemers 
zetten zich in om locaties 
te vinden en hen een warm 
welkom te geven.

eindigen. Iedere gemeente maakt 
afspraken met het rijk voor het 
huisvesten van vluchtelingen die 
status hebben gekregen. Dit jaar 
zijn het 836 mensen , naar verwach
ting zijn het er volgend jaar 1.300. 
Gerjan is positief . ‘We zetten ons 
volop in. Tijdens bewonersavonden 
informeren we omwonenden over 
nieuwe locaties. Mensen hebben 
wel zorgen  maar willen vooral 
helpen . Dat vind ik heel waardevol.’

Z o’n 1.100 vluchtelingen 
uit Oekraïne verblijven in 
voormalige verpleeg
huizen en hotels in 

Den Haag. Daarnaast logeren er 
ongeveer 2000 bij Haagse particu
lieren. Maar de gemeente doet 
meer. ‘We hebben verschillende 
soorten vluchtelingenopvang,’ 
legt  programmamanager Gerjan 
Wilkens  uit. Naast de opvang van 
Oekraïners  is er de noodopvang: 
tijdelijke asielzoekerscentra geor
ganiseerd door het Centraal Orgaan  
opvang asielzoekers (COA). Dit is 
nodig als de asielzoekerscentra vol 

zitten. ‘Aan de Jupiterkade vangen 
we ongeveer 55 minderjarige asiel
zoekers op en op een grote locatie 
aan de Regulusweg vierhonderd 
volwassenen.’ 

Om de druk op de asielopvang 
in  Ter Apel te verlichten, doet 
Den Haag net als andere 
gemeenten  aan crisisnoodopvang. 
‘Wij vangen 150 mensen op, in het 
Teleport Hotel op de Binckhorst, het 
Pink Flamingo Hostel aan de 
Grote Markt en het Parkhotel nabij 
de Paleistuinen.’ Daarnaast vangt 
Stek (stichting Stad en Kerk) ook 
vluchtelingen op. ‘Heel mooi want 
dit is geen vanzelfsprekendheid,’ 
vindt Gerjan. ‘Met woning
corporaties zoeken we naar 
geschikte  huisvesting voor status
houders. Je wilt niet dat dit ten 
koste gaat van reguliere  woning
zoekers. Daarom proberen we extra 
woonplekken te realiseren in 
bijvoorbeeld  leegstaande kantoren, 
scholen of verzorgings tehuizen.’ 

De termen vluchteling, asiel
zoeker en statushouder worden 
soms door elkaar gebruikt. Hoe zit 
dat? Vluchteling ben je als vast

gesteld is dat je thuis niet meer 
veilig bent vanwege vervolging, 
oorlog of geweld. Is dit nog ondui
delijk? Dan ben je asielzoeker. En 
wie een verblijfs vergunning krijgt, 
de verblijf status, is statushouder.

Huisvesting regelen is een be
hoorlijke klus. ‘De woningnood is 
hoog, de leegstand is beperkt. 
Daarnaast kunnen we niet in de 
toekomst kijken  en weten we ook 
niet wanneer de crisis en oorlog 

Vluchtelingenopvang
Den Haag kent verschillende 
soorten vluchtelingenopvang:
■ Gemeentelijke opvang 
vluchtelingen uit Oekraïne: 
ongeveer 1.100 mensen 
verdeeld over 13 locaties
■ Particuliere opvang 
vluchtelingen uit Oekraïne: 
ongeveer 2.000 mensen
■ Noodopvang asielzoekers 
door COA: 455 mensen 
verdeeld over twee locaties 
■ Gemeentelijke crisis-
noodopvang asielzoekers: 
150 mensen  verdeeld over 
drie locaties
■ Particuliere opvang 
asielzoekers door Stek: 
34 mensen verdeeld over 
drie kerken
Daarnaast wonen er ongeveer 
840 statushouders in 
Den Haag.

Hulp aan vluchtelingen op een centraal punt in het stadhuis. gemeente den haag

‘Ik maak bijzondere momenten mee’

uit allerlei landen, van Afghanistan tot 
Syrië, van Eritrea tot Pakistan. ‘Af en toe 
storten ze hun hart bij je uit, dat maakte 
soms diepe indruk.’ Leuk is als Carlijn 
voormalige cliënten tegenkomt. ‘Dan 
spreken ze opeens vloeiend Nederlands en 
vertellen ze enthousiast dat ze een vast 
contract gekregen hebben. Laatst kreeg ik 
een bericht: ik heb mijn rijbewijs gehaald. 
Ik ben wel eens bij een gezinshereniging op 
Schiphol geweest en werd zelfs gevraagd 
bij een bevalling. Dat zijn bijzondere 
momenten.’ 

C arlijn Beije is acht jaar budgetcoach 
bij Vluchtelingenwerk en doet 
intakes met statushouders die net 

een woning hebben. ‘Iedereen heeft recht 
op een veilige plek. Het is leuk, mensen op 
weg helpen naar zelfredzaamheid. Ik krijg 
er veel energie van. Ook al is het druk of 
denk je: hoe kan ik dat nou oplossen?’ 
Soms overlegt Carlijn met andere vrij
willigers. ‘Het is heerlijk om samen met een 
groep bevlogen collega’s je schouders 
eronder te zetten. We hebben alle leeftijden 
en achtergronden, van een gepensioneerde 
ambassadeur tot een jonge stagiaire. 
Helaas is een aantal ouderen gestopt toen 
ze door corona online moesten gaan 
werken.’ Ook de cliënten variëren van 
hoogopgeleid tot ongeletterd en ze komen 

‘Goede begeleiding werpt snel z’n vruchten af’

kinderen. Alles wat hoort bij het opbouwen 
van een nieuw leven. Er moet veel gebeuren 
en dat is lastig als je de weg nog niet kent 
en de taal nog niet spreekt. We helpen 
mensen om zichzelf te kunnen redden in de 
Nederlandse maatschappij.’ Drita ziet vanaf 
dag één groei ontstaan bij statushouders. 
‘Na een jaar zie je dat veel mensen al een 
goed netwerk hebben opgebouwd en veel 
dingen zelf regelen. Goede begeleiding 
werpt snel z’n vruchten af.’ Het is te danken 
aan de inzet van veel enthousiaste vrij
willigers. ‘Wij leren veel van elkaar, de sfeer 
is leuk en het voelt als familie.’ Drita ziet dat 
er door corona en de gunstige arbeidsmarkt 
helaas wel veel zijn vertrokken. ‘Dat is 
jammer, want vrijwilligers zijn onmisbaar 
voor een goede begeleiding.’

D rita Hadergjonaj is teamleider 
huis vesting bij Vluchtelingenwerk. 
‘Ik kan me goed inleven in de 

mensen die bij Vluchtelingenwerk Den Haag 
begeleid worden want oorspronkelijk ben ik 
een vluchteling uit Kosovo.’ In 2010 begon 
Drita hier als vrijwilliger. ‘Vluchtelingenwerk 
helpt mensen een jaar lang op weg. Wij 
begeleiden vluchtelingen op het gebied van 
asielprocedures, juridische vragen, huisves
ting, integratie, taal en eventueel terugkeer.’ 

Drita werkt met allerlei partners samen, 
zoals asielzoekerscentra, woningbouwcor
poraties en verschillende afdelingen van de 
gemeente. ‘Met een team vrijwilligers en 
beroepskrachten helpen we bijvoorbeeld bij 
het doornemen van de post en het regelen 
van een huisarts en een school voor de 
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Carlijn Beije: ‘Ik krijg veel energie van mensen op weg helpen.’ Drita Hadergjonaj: ‘Vrijwilligers zijn onmisbaar’ 
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 Coalitieakkoord 
voor gemeente 
Den Haag
2022-2026

Meer geld voor schone en veilige wijken, het verduurzamen 
van de minst energiezuinige woningen, de bouw van 
betaalbare woningen en gerichte aandacht en steun voor 
(jonge) mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
Het zijn enkele maatregelen uit het Coalitieakkoord 
Den Haag 2022-2026 dat als ondertitel kreeg ‘Voor een stad 
die tegen een stootje kan’.

De uitdagingen en ambities voor onze stad zijn groot, maar 
de fi nanciële middelen zijn beperkt. Dat geldt ook voor veel 
Hagenaars in hun persoonlijke leven. De wereld is onrustig 
en dat maakt mensen extra onzeker over de toekomst. 
“Dat kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel 
met elkaar de schouders eronder zetten”, aldus de vijf 
coalitiepartijen. Met de afspraken in het coalitieakkoord 
willen ze de basis op orde brengen en werken aan de 
toekomst van Den Haag.

 Wethouders

Robert van Asten
Stedelijke Ontwikkeling, 

Strategie en Europa

Mariëlle Vavier
Armoede, Inclusie en 

Volksgezondheid

Anne Mulder
Mobiliteit, Buitenruimte 

en Scheveningen

Arjen Kapteijns
Duurzaamheid, 

Energietransitie en 

Klimaatadaptatie

Saskia Bruines
Financiën, Cultuur 

en Economie

Martijn Balster
Volkshuisvesting, 

Welzijn en Zuidwest

Kavita Parbhudayal
Werk, Wijken en 

Dienstverlening

Hilbert Bredemeijer
Onderwijs, Jeugd 

en Sport

 Een verantwoorde 
ontwikkeling van de 
stad
De coalitie stimuleert en reguleert de bouw van zoveel mogelijk 
betaalbare woningen, zowel koop als huur. Leegstand, verkrotting 
en slechte verhuurders worden aangepakt. De Haagse Pandbrigade 
wordt vaker ingezet om misstanden aan te pakken. Het openbaar 
vervoer wordt gestimuleerd en het wordt voor inwoners aantrekkelijker 
gemaakt om op de fi ets of lopend de stad in te gaan. Ook de auto blijft 
een onmisbare manier van vervoer. 
Dit stadsbestuur stimuleert dat meer mensen 
passend werk vinden. En de binnenstad wordt 
aantrekkelijker gemaakt, voor bewoners 
en bezoekers.

 Een schone, 
veilige en 
lee� are stad
De stad investeert extra in het groener en schoner 
maken van wijken en buurten. Troep op straat wordt snel 
opgeruimd. Wijken die te kampen hebben met meerdere 
problemen tegelijk, kunnen rekenen op extra, gerichte 
aandacht. Het aantal handhavingsacties wordt uitgebreid. 
De digitale veiligheid en weerbaarheid van bewoners en 
bedrijven wordt versterkt.

 Bestaanszekerheid 
en kansengelijkheid
Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de Haagse samenleving. Beheersing van 
de taal, werk en gezondheid maken het verschil. Daarom investeert de stad gericht in 
preventie en in ondersteuning van mensen die dit het meest nodig hebben. Of het nu 
gaat om criminaliteit, veiligheid op straat of gezondheid, jeugdzorg, sport, onderwijs, 
cultuur, taal, werk en armoede of een goede start voor kinderen. Op al deze terreinen 
trekt de stad extra geld uit.

 Duurzaamheid, 
milieu en 
energietransitie
Een klimaatneutraal Den Haag in 2030 blijft de
ambitie. Alle nieuwe huizen gaan van het gas. 
En het tempo van het isoleren en verduurzamen 
van woningen gaat van 5.000 naar 10.000 per jaar. 
De minst energiezuinige woningen met de labels 
E, F en G zijn het eerst aan de beurt. 

 Basis 
op orde
De dienstverlening aan bewoners en ondernemers moet beter. Na een melding uit de 
buurt of aan de balie moet actie worden ondernomen. Gemeentelijke diensten werken 
waar mogelijk e� ectief en daadkrachtig samen. De aanwezigheid van de gemeente 
in wijken en buurten wordt bovendien versterkt. Lang heeft de stad de aanpak van 
problemen betaald met geld uit de reserves en tijdelijke budgetten. De coalitie gaat 
werken aan een solide fi nanciële basis. Daarbij wordt een groter beroep gedaan op 
bijdragen vanuit Europese en Rijksregelingen. Ook ontkomt het stadsbestuur niet aan 
verhoging van de onroerendezaakbelasting, de parkeertarieven, en het kostendekkend 
maken van de afvalsto� enhe�  ng en rioolhe�  ng.
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Wie is Arjen Kapteijns? 
‘Ik woon bijna 30 jaar in Den Haag en ben ruim 10 jaar 
politiek actief in onze stad. Ik was acht jaar raadslid en 
ben sinds een jaar wethouder. In mijn vrije tijd ga ik 
graag naar concerten en festivals. Ik studeerde milieu-
kunde in Delft en werkte bij de Rijksoverheid. Dat ik nu 
als wethouder verantwoordelijk ben voor duurzaamheid 
en klimaat past mij als een jas. Het is een zware verant-
woordelijkheid, maar dat pak ik graag samen met 
iedereen in de stad op.’

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
‘De ommezwaai naar schone energie. Dat was al nodig 
vanwege de klimaatcrisis. Maar met de stijgende 
energieprijzen  is het gevoel van urgentie enorm gestegen. 
De gemeente krijgt veel meer aanvragen voor hulp bij 
het verduurzamen van je huis. In 2030 willen we een 
klimaatneutrale stad zijn. Dat betekent dat we nu grote 
stappen moeten zetten. Er is geen tijd te verliezen. 
Zo willen we 10.000 woningen per jaar isoleren. Dat is 
een verdubbeling. Slechte huizen met energielabels E, F 
en G krijgen voorrang. Deze mensen betalen nu de 
hoogste energierekening. Er liggen veel kansen in deze 
stad voor schone energie. Den Haag heeft de mazzel dat 
de grond heel geschikt is voor geothermie. We hebben 
alle bronnen nodig.’ 

Wat is voor u de grootste uitdaging?
‘Mensen in kwetsbare wijken mee laten profiteren van de 
kansen van de energietransitie. 40 procent van Den Haag 
woont in een slecht geïsoleerd huis. In Laak en Rusten-
burg-Oostbroek zelfs 80 procent. Landelijk is het maar 
15 procent. Driekwart van de stad bestaat uit gestapelde 
bouw. Den Haag heeft veel VvE’s en particuliere 
verhuurders . Dat maakt het extra ingewikkeld. In Laak 
gaan we nu huis-aan-huis langs de deuren met een 
concreet aanbod om je huis te verduurzamen. Dat is de 
aanpak die ik graag zie.’

Wie is Anne Mulder? 
‘Ik ben sinds twee jaar wethouder van Den Haag. Met 
mijn vrouw en dochter woon ik met veel plezier op 
Scheveningen. Ik ben ook de wethouder en stadsdeel-
wethouder voor Scheveningen. Het is een voordeel als je 
er zelf woont, want je weet wat er speelt.’

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
‘De zorgen van de mensen in de stad zijn mijn uitgangs-
punt. Mensen willen dat hun straat en hun buurt op 
orde is. Dat begint met een schone stad. Afval naast de 
containers is voor veel mensen een grote ergernis. 
Dat kunnen we als gemeente niet alleen oplossen. 
Mensen moeten hun afval ook netjes aanbieden. 
We legen de containers op tijd en gaan nog strenger 
handhaven als mensen zich niet aan de regels houden.
Ik wil me ook inzetten voor een bereikbare stad. De 
parkeertarieven gaan omhoog en er komt in meer wijken 
betaald parkeren. De extra opbrengsten steken we in 
projecten die de doorstroming te verbeteren. Zo willen 
we de Zevensprong aanpakken. Een deel van het verkeer 
gaat onder de grond. Dan kan het sneller doorstromen. 
Werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met 
opbrekingen. Daar moeten we goed over communiceren.
We willen ook meer bomen in de stad. Van bomen word 
je gelukkig. Het helpt tegen hittestress. De stad wordt er 
aantrekkelijker van. Mensen willen dolgraag in een 
groene stad wonen.’ 

Wat is voor u de grootste uitdaging?
‘Sommige problemen zijn heel taai. Bijvoorbeeld 
overbewoning of het afvalprobleem. Als het makkelijk 
was, dan was het al lang opgelost. Dat is lastig. Maar ik 
wil er keihard aan werken en alles op alles zetten om 
problemen op te lossen of beheersbaar te maken. Neem 
het actieplan Scheveningen. De afgelopen twee jaar 
hebben we samen met de bewoners en ondernemers 
behoorlijk wat stappen gezet.’

Arjen Kapteijns, 
 
Wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en 
Klimaatadaptatie en stadsdeelwethouder Centrum

Anne Mulder
 
Wethouder Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen 
en stadsdeelwethouder Scheveningen

Saskia Bruines
 
Wethouder Financiën, Cultuur en Economie en 
stadsdeelwethouder Haagse Hout

Wie is Saskia Bruines? 
‘Ik woon met veel plezier in Den Haag, vlak bij het strand. 
Daar wandel ik veel met mijn hond. Ik geniet ook graag 
van cultuur en ben blij dat dat weer kan na de coronatijd. 
Ik ben nu vijf jaar wethouder. De publieke zaak vind ik erg 
belangrijk. De gemeente is er voor iedereen. Het stads-
bestuur moet alle belangen afwegen om tot zorgvuldige 
besluitvorming te komen. Soms zijn dat moeilijke keuzes. 
Maar het is een hele mooie opdracht om dat te mogen 
doen als wethouder voor Den Haag.’

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
‘De belangrijkste opdracht is het financiële huishoudboekje 
van de gemeente weer op orde krijgen. Daarbij wil ik de 
begroting inzichtelijker maken. Iedere euro die we uitgeven 
moet zo effectief mogelijk zijn. De verhoging van de OZB is 
niet leuk maar wel nodig om de stad schoon, heel en veilig te 
houden en inwoners de ondersteuning te kunnen geven die 
zij nodig hebben. Verder wil ik meer ruimte creëren voor 
bedrijven. Den Haag groeit en meer mensen betekent dat je 
ook meer werkplekken nodig hebt. Sommige bedrijven die 
willen groeien vertrekken nu uit de stad. Dat is zonde. 
Den Haag is de tweede cultuurstad van Nederland. Dat 
mogen we best wat meer laten merken. Zo vieren we volgend 
jaar de 125e geboortedag van Escher. De vierde grote 
kunstenaar van Nederland. Daar zijn we supertrots op.’

Wat is voor u de grootste uitdaging?
‘Samen de stad sterker maken. Ons coalitieakkoord heet 
‘Voor een stad die tegen een stootje kan.’ Het is een grote 
uitdaging om alle moeilijkheden het hoofd te bieden, zoals 
corona, de gasprijzen, de klimaatcrisis. De uitdagingen en 
ambities voor onze mooie stad zijn groot. Tegelijker tijd 
zijn de financiële middelen beperkt. Dat geldt niet alleen 
voor de gemeente, maar ook voor veel Hagenaars in hun 
persoonlijke leven. Zo vergt de overstap naar schone 
energie veel inzet van inwoners en ondernemers, maar is 
het tegelijkertijd ook een enorme kans en draagt het bij 
aan onze weerbaarheid.’

stellen zich voor

Wie is Martijn Balster?
‘Ik ben een trotse Hagenaar/Hagenees en woon met veel 
plezier in Mariahoeve met mijn vrouw en drie zoons. 
Sinds eind 2019 ben ik wethouder. Daarvoor was ik 
raadslid. In mijn vrije tijd loop ik graag hard in het 
Haagse Bos en door de duinen. Ik doe ook mee aan de CPC.’ 

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
‘De wooncrisis staat bovenaan. Er is een schrijnend tekort 
aan betaalbare woningen. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning in Den Haag is 7 jaar. We hebben meer dan 
100.000 actief woningzoekenden. Het is een onzekere tijd. 
Mensen vragen zich af: is er voor mijn kind of mijn ouders 
nog wel een huis? Ik wil die zorgen heel serieus nemen. 
Den Haag wil 4.000 nieuwe woningen per jaar bouwen, 
waarvan 30 procent sociale huur, 25 procent middeldure 
huur en 25 procent betaalbare koop. De betaalbare 
woningen die we hebben moeten betaalbaar blijven. 
In Zuidwest komen extra woningen. Met de vernieuwing 
willen we de wijk er weer bovenop helpen. De huidige 
bewoners hebben een terugkeergarantie. We hebben nu 
een partnerraad met bewoners die adviseren over de 
plannen. Daar ben ik heel trots op. We gaan de Pand-
brigade uitbreiden en nog meer controles doen. Zo 
kunnen we slechte verhuurders en misstanden als 
overbewoning en verkrotting beter aanpakken.’

Wat is voor u de grootste uitdaging?
‘Op dit moment is de grootste uitdaging dat we mensen 
de winter door helpen. Veel mensen kunnen hun 
hypotheek , huur of energierekening niet meer opbrengen . 
We helpen mensen met maatregelen om energie te 
besparen en we helpen bij financiële problemen . 
Uiteindelijk  zijn er meer betaalbare woningen  nodig. 
Ik zou onze kinderen graag beloven dat zij later betaal-
baar kunnen wonen in Den Haag. En dat het voor 
ouderen betaalbaar wordt om kleiner te gaan wonen.’

Wie is Hilbert Bredemeijer?
Ik ben vader van Lize, Floor en Tobias en getrouwd met 
Nicky. Sinds 2002 woon ik in Den Haag. Ik hou van deze 
stad aan zee. Sport is belangrijk voor me, zowel om te 
kijken als om zelf te doen. Ik loop graag hard door de 
duinen en doe mee aan marathons en de CPC. Sinds 
eind 2019 ben ik wethouder van Den Haag. Ik deed 
eerder al Onderwijs en Sport en nu ook Jeugd. Dat was 
een grote wens van mij want er zijn veel raakvlakken 
tussen onderwijs, jeugd en sport.

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
Door de drie portefeuilles onderwijs, jeugd en sport te 
combineren wil ik bereiken dat alle Haagse kinderen en 
gezinnen dezelfde kansen krijgen. We willen problemen 
zoveel mogelijk voorkomen. Via de sportvereniging kan 
je kinderen en jongeren op een andere manier bereiken 
dan via onderwijs. We helpen scholen ook om samen te 
werken met cultuur en sport. 
Daarnaast zijn er nog steeds kinderen van vier jaar die 
naar de basisschool gaan zonder dat ze een woord 
Nederlands spreken. Je ziet dat ouders huiverig zijn om 
kinderen naar de kinderopvang of voorschool te brengen. 
We kijken nu hoe we een hele wijk tegelijk naar de 
opvang kunnen helpen. Zo geven we ook die kinderen 
een kans op een mooie toekomst. 

Wat is voor u de grootste uitdaging?
Zorgen dat kinderen die onze hulp nodig hebben de 
juiste hulp krijg op het juiste moment. Er zijn wacht-
lijsten in de jeugdzorg. Juist de kinderen die het hardste 
hulp nodig hebben krijgen soms geen hulp. Dat willen 
we veranderen. 

Martijn Balster
 
Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest en 
stadsdeelwethouder Escamp

Hilbert Bredemeijer
 
Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport en 
stadsdeelwethouder Loosduinen

Robert van Asten
 
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Strategie en 
Europa en stadsdeelwethouder Segbroek

Wie is Robert van Asten?
‘Ik ben 43 jaar en geboren en getogen in deze regio. 
Samen met mijn man woon ik vlak bij het strand. Ik vind 
het heerlijk om in mijn vrije tijd hard te lopen in de 
duinen of om over het strand te wandelen. Sinds vier jaar 
ben ik wethouder van Den Haag. Daarvoor was ik vier 
jaar raadslid. Wethouder zijn verandert je blik op de stad. 
Er kan veel meer dan ik eerst dacht. Er zijn zoveel mensen 
die iets van de stad willen maken. Dat is een hele grote 
kracht. Die mensen moet je de ruimte geven om hun 
werk te blijven doen. Samen kunnen we onze stad nog 
mooier maken.’

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
‘Ik wil ervoor zorgen dat de nieuwe woningen en 
bedrijven op de Binckhorst en in het CID iets toevoegen 
aan de stad. Het moeten aantrekkelijke gebieden worden 
en geen verzameling torens. Juist als je de hoogte in 
bouwt moet het uitnodigend en vriendelijk zijn op de 
begane grond, met leuke winkels, cultuur, horeca en 
groen. Er zijn ook goede voorzieningen nodig, zoals 
scholen, winkels, huisartsen en sport. Dat is echt een 
belangrijke voorwaarde voordat we gaan bouwen. Ik wil 
ook weten hoe bewoners denken over bouwplannen in 
hun wijk. Plannen worden sterker als je gebruik maakt 
van de kennis van bewoners.’ 

Wat is voor u de grootste uitdaging?
‘Het gevoel vergroten dat we samen één stad zijn. 
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was laag. 
Veel mensen hebben het gevoel dat ze niks van de 
gemeente kunnen verwachten. Ik wil die mensen weer 
erbij betrekken. Hen opzoeken, helpen en het gesprek 
aangaan. Goed luisteren. Daarvoor moeten we vaak in 
de wijken zijn. Zodat mensen ons kunnen benaderen. 
Zo kunnen we werken aan wederzijds vertrouwen.’ 

 martijn beekman sander foederer valerie kuypers martijn beekman martijn beekman martijn beekman
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Nieuwe wethouders 



Wie is Mariëlle Vavier?
‘Ik woon ruim 30 jaar in Den Haag. Mijn studie was in 
Leiden, maar ik wilde liever in Den Haag wonen en vond 
hier een studentenhuis. Na mijn studie heb ik gewerkt bij 
het ministerie van VWS, de provincie ZuidHolland en 
Bureau Jeugdzorg. Sinds 2018 zit ik in de Haagse 
gemeente raad. Ik heb altijd interesse gehad in politiek en 
ben heel blij met deze portefeuille. Ik wil opkomen voor 
mensen die het zwaar hebben.’ 

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
‘Armoedebestrijding staat voor mij op nummer één. In de 
jeugdzorg heb ik gezien dat armoede een enorme invloed 
heeft op de ouders en daarmee op de kinderen. Ik wil zo 
min mogelijk vergaderen en vooral veel de stad ingaan. 
Zo kan ik praten met mensen over hun problemen en 
aansluiten bij wat er leeft in de stad. Sommige mensen 
weten niet dat ze recht hebben op armoedevoorzieningen. 
Of ze schamen zich om aan de bel te trekken. We hebben 
lessen getrokken uit de coronacrisis. Net als bij de 
vaccinaties willen we mensen bereiken via de netwerken 
in de wijken. We willen het simpeler maken, zodat 
mensen er echt iets mee kunnen. Het is belangrijk om 
naast de bewoners te staan en naar ze te luisteren. Ik vind 
het ook mooi dat Den Haag een Shelter City is, waar 
mensenrechtenactivisten uit de hele wereld even op 
adem kunnen komen.’

Wat is voor u de grootste uitdaging?
‘Dat we als stad het hoofd kunnen bieden aan alle 
crisissen van dit moment. Dat we de bestaanszekerheid 
van mensen kunnen beschermen en vergroten. We leven 
in een onzekere tijd. In tijden van crisis zoeken mensen 
hun toevlucht bij de overheid. Als gemeente kunnen we 
niet alles oplossen, maar we kunnen wel de ergste nood 
opvangen.’

Het gemeentebestuur

De gemeenteraad en het college van burgemeester en 
wethouders zijn samen het bestuur van de gemeente. 
Het college van burgemeester en wethouders is verant
woordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. 
De burgemeester is de voorzitter van het college én van 
de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen 
van het beleid vast, neemt grote beslissingen en contro
leert het college van burgemeester en wethouders. 

Dagelijks bestuur
Het college van burgemeester en wethouders is het 
dagelijks bestuur van de gemeente Den Haag. Naast de 
burgemeester zijn er in Den Haag acht wethouders. 
Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille: een 
aantal zaken waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. 

Stadsdeelwethouders
Alle wethouders hebben ook een eigen stadsdeel. In dat 
stadsdeel is de wethouder verantwoordelijk voor het 
wijkprogramma van het stadsdeel. De stadsdeelwethouder 
moet in de gaten houden of afgesproken plannen en 
maatregelen in een stadsdeel ook echt worden uitgevoerd. 
Als er problemen zijn in een stadsdeel, probeert de 
stadsdeelwethouder die op te lossen.

De gemeenteraad
De bevolking van Den Haag kiest elke vier jaar de leden 
van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Den Haag 
heeft 45 leden. Die leden horen bij 15 politieke partijen. 
De politieke partijen vertegenwoordigen de bevolking in 
het gemeentebestuur.

Mariëlle Vavier
 
Wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid en 
stadsdeelwethouder Laak

Kavita Parbhudayal
 
Wethouder Werk, Wijken en Dienstverlening en 
stadsdeelwethouder Leidschenveen-Ypenburg

Wie is Kavita Parbhudayal?
‘Sinds vier jaar ben ik wethouder van de gemeente 
Den Haag. Ik woon in hartje stad en fiets of wandel graag 
ook naar andere stadsdelen. Zo ontmoet ik veel mensen 
en zie en hoor ik wat er speelt. Mijn werk omvat heel veel 
onderwerpen, inclusief opnieuw de informele zorg, zoals 
mantelzorg. Het helpt dat ik ook zelf mantelzorger ben. 
Mijn ouders wonen naast mij. Omkijken naar elkaar is in 
mijn geboorteland Suriname een vanzelfsprekendheid. 
Het is mij dan ook met de paplepel ingegoten.’

Waar wilt u zich de komende vier jaar voor inzetten?
‘In een aantal wijken staat de leefbaarheid onder druk. 
Mensen voelen zich niet veilig en hebben echte zorgen. 
Ik wil goed luisteren naar inwoners en ondernemers. 
Samen met mijn collegawethouders en de mensen in de 
wijk gaan we de problemen aanpakken. Hoe meer we 
samen doen, des te beter. Zo voelen de mensen uit de 
wijk zich ook verantwoordelijk. Daarbij is maatwerk 
nodig. In de coronacrisis ontstonden honderden initiatieven 
in de wijken. Die samenredzaamheid is prachtig om op 
voort te borduren.’ 

Wat is voor u de grootste uitdaging?
‘Meer mensen aan het werk helpen. Vacatures alom. 
Maar er zitten ook 24.000 Hagenaars in de bijstand. Er is 
sprake van een mismatch. Als gemeente willen we elk 
jaar 400 mensen extra uit de bijstand aan werk helpen. 
Daarnaast creëren we ook kansen voor pas afgestudeerden. 
Daarover gaan we afspraken maken met werkgevers. 
Zo zijn er grote personeelstekorten in de jeugdzorg. 
Dat zorgt voor langere wachtlijsten. Pas afgestudeerden 
kunnen onder meer hier aan de slag. Zij zijn weliswaar 
dan nog onervaren, maar daarom stellen we geld 
beschikbaar voor begeleiding.’

Nieuwe wethouders stellen zich voor

  martijn beekman martijn beekman

Meer informatie?
denhaag.nl/college
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Reacties uit de stad
Wat vinden Hagenaars van het nieuwe coalitieakkoord en de plannen van het nieuwe gemeentebestuur voor de komende 
vier jaar? De Stadskrant sprak met drie bewoners uit verschillende Haagse wijken: Bomenbuurt, Bouwlust en Bezuidenhout.

‘Ik woon al mijn hele leven in Bouwlust. De 
laatste  jaren zijn hier best dingen verbeterd. 
De gemeente komt meer in de wijk en het 

contact  is beter. In de buurtkamer komen veel 
bewoners  met hun zorgen. De huizen in de Venen 
worden gesloopt en er komen nieuwe huizen terug. 
Daar is veel rumoer  over. Mensen willen terug in de 
wijk maar dat kan niet voor iedereen. Er heerst veel 
armoede hier in de buurt en dat zorgt ook voor 
stress. Er zijn veel zorgen over de gasprijzen. Er 
komen  nu nog meer mensen naar onze activiteiten. 
Dan kunnen ze thuis de kachel lager zetten. We 
delen  hier elke dag 150 gratis broden uit van een 
dag oud. De Brood expres brengt het brood van de 
Haagse bakkers naar ons toe. We zien hier hele 
schrijnende situaties. Dakloze moeders. Kinderen 
van 6 jaar die nog nooit naar school zijn geweest. 
Een man van 65 jaar die al 4 jaar in een auto woont. 
Het is goed dat de gemeente meer geld beschikbaar 

stelt voor armoede voorzieningen. Maar er zijn teveel  
regelingen. En die botsen soms met elkaar. Maak het 
simpeler. Mensen begrijpen het nu vaak niet. De 
vernieuwing van Den Haag Zuidwest vind ik goed. 
Het is tijd dat er iets gebeurt. Escamp is nu wat de 
Schilderswijk in de jaren 80 was. Er wonen hier veel 
verslaafde mensen. Daardoor is het nog armoediger 
geworden. Het is goed dat de gemeente meer wil 
doen aan partici patie. Maar participatie is een 
moeilijk woord. Verander  het gewoon in meedoen. 
In Den Haag Zuidwest hebben we nu een partner
raad met bewoners  die meepraten over de plannen. 
Dat vind ik een goed idee. Vroeger werkten we 
allemaal  los van elkaar. Nu werken we veel nauwer 
samen.’ 

Mina el Kadiri,
coördinator Buurtkamer Bouwlust en directrice 
Stichting Escamp voor Vrouwen

‘Het spreekt me heel erg aan dat de 
gemeente  flexibeler wil gaan werken en 
meer wil luisteren naar bewoners en 

onder nemers. Eindelijk, denk ik dan. Nu wordt alles 
beslist op het stadhuis. Ik woon al bijna mijn hele 
leven in Bezuidenhout. Sinds 2000 woon ik in een 
nieuw complex in de Johannes Camphuisstraat. Bij 
de vervanging van het riool in BezuidenhoutOost 
werden de wijkbewoners ook betrokken. Op de 
bouwtekening stonden vreemde dingen. Ze wilden 
bomen planten op plekken waar geen ruimte was. Ik 
zei: dit kan zo niet. Maar de ambtenaren wilden niet 
luisteren. Ze zeiden: zo staat het op de tekening. 
Ik zei: loop eens door de straat heen. Uiteindelijk is 
het goed gekomen . De werkzaamheden zijn vorige 
maand uitgevoerd tot volle tevredenheid van de 
bewoners . Er werd echter een invalidenparkeerplek 
aangelegd, die niet meer nodig was. De bewoner die 

daar gebruik van maakte had haar auto van de hand 
gedaan. Maar dat wisten ze niet. De stratenmaker 
zei toen ook: de gemeente zou meer naar de 
bewoners  moeten luisteren. Bijvoorbeeld op alle 
hoeken van straten zijn fietsnietjes geplaatst. 
Enorme hoeveel heid fietsen staan daar schots en 
scheef geparkeerd . Mensen met een scootmobiel of 
rollator kunnen er dan niet of nauwelijks langs. Dan 
meld ik dat via de telefoon . Maar ik heb liever dat er 
eens iemand  komt kijken hoe het er uitziet. Den Haag 
wil steeds meer de hoogte inbouwen bij de stations. 
Dat moet wel, want er is geen ruimte. Maar ik vraag 
me wel af waar al die mensen hun auto’s en fietsen 
moeten laten. Bezuidenhout is nu al erg vol. De 
plannen zijn mooi nu de praktijk.’

Arie Mooijman, 
bewoner Bezuidenhout

‘In het coalitieakkoord staat een hele alinea over 
deelmobiliteit. Dat juich ik enorm toe. Maar er 
is meer dan mobiliteit en ruimte. In de Bomen

buurt hebben bewoners een coöperatie opgericht 
om samen auto’s te delen. Daarmee maak je niet 
alleen  slimmer gebruik van de ruimte, maar je ver
sterkt ook de sociale cohesie in de buurt. Daar lees ik 
nu te weinig over in het akkoord. Met Operatie 
Bomen buurt heeft de gemeente gekozen voor een 
integrale  aanpak. Omdat het riool wordt vervangen 
vraagt het stadsdeel aan ons hoe we tegelijker tijd de 
wijk kunnen verbeteren. Dat is heel goed. Je moet 
niet alles vanuit het IJspaleis willen  regelen. Ik vind 
het super dat de gemeente kiest voor meer partici
patie. Daarbij is het belangrijk om niet alles vooraf 
dicht te regelen. We willen minder auto’s in de stad. 
Daarom kwam de gemeente met een subsidie
regeling voor deelauto’s. Een voorwaarde is dat een 
minimaal aantal privéauto’s de wijk uit moet. Dat 

klinkt heel logisch, maar soms vinden autobezitters 
dat nog een stap te ver. Of er melden zich alleen 
mensen  aan die geen eigen auto hebben. Dan komt 
het dus niet of veel moeilijker van de grond terwijl er 
wél genoeg buren enthousiast zijn over het concept. 
Niet iedereen in onze coöperatie is dik bevriend met 
elkaar. Toch is de sociale functie duidelijk zichtbaar. 
Op hulpvragen wordt snel gereageerd. In de corona
tijd ontstond  een onderlinge taxiservice en ook bij 
de laatste treinstaking hielpen mensen elkaar. Ik 
vind dat de gemeente meer kan doen aan de 
parkeer druk in de stad en buurten. Denk aan het 
duurder maken van de parkeervergunning van een 
tweede auto. En hulp van de gemeente is ook 
welkom  in meer promotie voor autodelen. Het 
potentieel  is groter dan nu wordt benut.’

Ernst Steigenga, 
bewoner Bomenbuurt, voorzitter Bomenbuurt DEELt

‘Er zijn hier veel zorgen over de gasprijzen’

‘De plannen zijn mooi, nu de praktijk’

‘Je moet niet alles vanuit het IJspaleis willen regelen’

Mina el Kadiri: ‘De laatste jaren zijn hier best dingen verbeterd.’ 

Ernst Steigenga: ‘De gemeente kan meer doen aan de parkeerdruk in de stad.’ 

Arie Mooijman: ‘.Ik heb liever dat eens iemand komt kijken hoe het er uitziet.’ 
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GemeenteraadGemeenteraad

Wat vinden de fracties 
Op woensdag 16 maart koos Den Haag een nieuwe 
gemeenteraad voor de periode 2022 tot 2026. De nieuwe 
raad bestaat uit dertien fracties. Op 16 september 
presenteerden  fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA 
en CDA hun coalitieakkoord, met de titel ‘Voor een stad 
die tegen een stootje kan’. Hierin staan de plannen van 
de coalitiepartijen voor de komende vier jaren. Ook staat 
in het coalitieakkoord beschreven voor welke plannen 
extra geld wordt uitgetrokken en waar de komende jaren 
juist op bezuinigd gaat worden. Op deze pagina’s 
vertellen  de fractievoorzitters wat hun partij vindt van 
dit coalitieakkoord.

De fracties in de gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

Janneke Holman:
Knokken voor een 
eerlijk Den Haag
We staan als stad voor 
een flinke opdracht: 
steeds meer mensen 
raken in de knel 

omdat ze hun boodschappen en 
energierekening niet kunnen betalen. 
Er is een schreeuwend tekort aan 
betaalbare woningen. Als we niets doen, 
worden de verschillen in de stad groter. 
De PvdA kiest voor een stad waarin we 
samen eerlijk door de crisis komen. 
Dat doen we met dit coalitieakkoord. 
We gaan meer betaalbare woningen 
bouwen dan ooit. We versnellen het 
verduurzamen van woningen, juist voor 
mensen die dat zelf niet kunnen 
betalen. We zorgen ervoor dat mensen 
in armoede de hulp blijven krijgen die 
nodig is, juist nu meer mensen in 
armoede dreigen te raken. We 
investeren  in wijken die aandacht nodig 
hebben, zoals Laak en Zuidwest. 
Daar zijn we trots op, maar het werk 
begint nu echt. Vanuit de gemeenteraad 
en het college blijven wij knokken voor 
een eerlijk en sociaal Den Haag.

Nur Icar:
Den Haag kan niet
tegen een stootje
De energienota is 
gestegen. De 
boodschappen zijn 
duurder geworden. 

Mensen kunnen hun rekeningen niet 
meer betalen en komen zodoende in de 
schulden terecht. De armoedecijfers 
stijgen en het leefgenot laat een sterke 
daling zien. De oplossing van het 
college? Laten we de lasten nog een 
stukje verhogen want ‘Den Haag kan 
tegen een stootje’. In het coalitie
akkoord lezen we dat er geld wordt 
gepompt in luxe potjes waar de 
burgers in de volkswijken geen ene 
moer aan hebben. Want laten we 
eerlijk zijn. Wie gaat zijn woning 
verduurzamen wanneer er nauwelijks 
geld is voor de boodschappen en de 
vaste lasten. Geen wonder dat het 
burgerlijk vertrouwen in de politiek 
weg is. Den Haag kan volgens ons NIET 
meer tegen een stootje.

Lotte van Basten 
Batenburg:
De basis 
op orde
De Haagse VVD wil 
dat het fijn wonen 
blijft in Den Haag. 

Met dit coalitieakkoord zorgen we 
daarvoor. We investeren in de aanpak 
van ondermijning en criminele 
jeugdbendes. We pakken afvaloverlast 
sneller aan en treden op tegen grote 
ergernissen zoals hondenpoep en 
weesfietsen. Daarnaast knappen we 
wijken op en vergroenen we straten. 
We investeren in fijne looproutes en 
veilige fietspaden. We verbeteren de 
doorstroming voor de auto door straten 
als de Lozerlaan aan te pakken en de 
Zevensprong op de schop te nemen. 
Zo maken we Den Haag een stukje 
mooier en klaar voor de toekomst.

Gideon 
van Meijeren
Deze coalitie zit
er niet voor u
Niemand hoeft zich 
nog af te vragen 
waarom het 

vertrouwen  in de politiek zo laag is. 
Na de verkiezingen hebben we 
zes maanden lang gekeken naar een 
toneelstuk van schijnonderhandelingen 
en uitsluiting van partijen. De uitkomst 
is dat de vorige coalitie gewoon 
doorgaat met zijn afbraakbeleid. De 
stem en de zorgen van de Haagse kiezer 
zijn opnieuw totaal genegeerd.
De coalitie dient niet de belangen van 
normale mensen, maar die van de 
machthebbers. Het is slechts een lokale 
uitwerking van een globalistische 
agenda: peperdure klimaatplannen, 
massaimmigratie en wokepolitiek. 
En u moet opdraaien voor de kosten.
Het goede nieuws voor Den Haag is dat 
er een alternatief is. Geen totale 
controle, maar vrijheid. Geen peperduur 
klimaatbeleid, maar betaalbare energie 
voor iedereen. Geen massale 
immigratie , maar betaalbare woningen 
voor Hagenaren. Het alternatief van 
Forum voor Democratie.

Richard de Mos:
Totale Knock-out
voor Den Haag
Het akkoord heet 
‘Voor een stad die 
tegen een stootje kan’. 
Dit is echter een 

totale knockout voor de Haagse 
bevolking. Steeds meer burgers in 
onze stad komen niet meer rond. 
Hoge energierekeningen, hoge huren en 
hoge zorgkosten. In plaats van lasten
verlichting krijgen zij de ene na de 
andere lastenverzwaring te verwerken. 
De afvalstoffenheffing en rioolheffing 
omhoog, OZB omhoog, parkeertarieven 
omhoog en in alle wijken wordt betaald 
parkeren ingevoerd. Dit college heeft 
alles weg van incassobureau Binnen 
zonder Kloppen.
Dat kiezers massaal afhaken komt 
mede door het negeren van de 
verkiezingsuitslag. We willen daar 
echter niet zuur over blijven, want onze 
achterban en de stad verdienen een 
partij die positief en met een niet 
aflatende energie de wijken ingaat, 
problemen adresseert en komt met tal 
van initiatiefvoorstellen om bij te 
dragen aan het weer op koers brengen 
van onze stad.

Maarten de Vuyst:
Een groenere en 
socialere stad
Met dit 
coalitieakkoord gaan 
we als GroenLinks 
verder werken aan 

een groener en socialer Den Haag. Dat 
is hard nodig, want Hagenaars voelen 
dagelijks de stijgende kosten, hebben 
moeite om een betaalbaar huis te 
vinden en de klimaatcrisis vraagt om 
nog meer actie. Met dit akkoord gaan 
we die problemen aanpakken. Ik ben 
trots dat we er met deze vijf partijen 
uitgekomen zijn, juist omdat de 
gemeentekas zo beperkt is. 
Zo regelen we met dit akkoord een 
permanente winteropvang voor 
dakloze Hagenaars, gaan we de 
energietransitie nog verder versnellen, 
8 van de 10 nieuwe woningen wordt 
betaalbaar en Haagse kinderen in 
armoede krijgen de aandacht die ze 
verdienen. Het team van GroenLinks 
Den Haag wil samen met de stad aan 
de slag gaan. Wil je ons helpen het 
verschil te maken? Heb jij signalen of 
ideeën? Stuur dan een mailtje naar 
groenlinks@denhaag.nl.

Sebastian Kruis:
Financieel 
nekschot
Partijen die in 
grote mate 
verantwoordelijk  zijn 
voor de afbraak van 

Den Haag, hebben na 30 jaar onder
handelen een nieuw sloopakkoord 
getekend.
Een linkse oorlogsverklaring aan de 
Haagse belastingbetaler. Enig 
lichtpuntje is de datum van de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Marieke van 
Doorn:
Slagvaardiger en 
zichtbaarder
De uitdagingen voor 
Den Haag zijn groot 
terwijl veel bewoners 

het gevoel hebben dat de overheid ver 
weg is. Daarom willen we dat de 
overheid dichter bij de mensen komt 
te staan. We zijn dienstbaarder, 
zichtbaarder en slagvaardiger. We 
doen veel aan duurzaamheid. Er komt 
100 miljoen beschikbaar voor de 
energietransitie en huizen worden 
snel beter geïsoleerd. Ook de woning
nood wordt aangepakt door 4000 
woningen per jaar te bouwen. We 
investeren in gelijke kansen met de 
Rijke Schooldag zorgen we er onder 
meer voor dat alle kinderen toegang 
hebben tot extra sport en cultuur
lessen na schooltijd. Er komt geld bij 
voor veiligheid, zodat straat
intimidatie, messentrekkende 
jeugdbendes en gevaarlijke verkeers
hufters worden aangepakt. De 
bewoners krijgen dus meer kansen, 
hun stad wordt groener en hun 
overheid zichtbaarder.

Robert Barker:
Veel blijft
bij het oude
Een half jaar na de 
verkiezingen heeft 
Den Haag weer een 
stadsbestuur met 

dezelfde partijen als voor de 
verkiezingen . Terwijl we te maken 
hebben met een klimaatcrisis, 
ecologische  crisis en woningcrisis blijft 
veel helaas bij het oude. Een visie voor 
de stad en duidelijke plannen hoe we 
daar gaan komen, zijn niet in het 
coalitieakkoord te vinden. De partijen 
zijn het over weinig eens en dat lees je 
terug. Het akkoord is een grijze massa 
met weinig verbetering in het 
gemeentelijk  beleid. Tegelijkertijd 
worden inwoners geconfronteerd met 
hogere belastingen. We missen plannen 
om Den Haag echt diervriendelijker, 
groener en duurzamer te maken. 
Gelukkig zijn er wel lichtpuntjes.  
Zo zijn we blij met de permanente 
winteropvang voor dakloze mensen, 
het verbod op fossiele reclame en het 
extra geld voor het groenonderhoud. 
Hier pleiten we al jaren voor. Zo wordt 
bijgedragen aan een betere wereld.

Kavish Partiman:
Een Den Haag 
waar je je thuis 
voelt
Het gezin vormt voor 
veel mensen de basis, 
maar veel gezinnen 

hebben grote zorgen. Daarom bieden 
we een helpende hand, bijvoorbeeld via 
een uitgebreid preventieprogramma 
om problemen bij de jeugd voor te zijn. 
Deze preventie richt zich op mentale en 
fysieke gezondheid, armoede en de 
gevaren van alcohol, roken en drugs. 
Ook wordt er fors geïnvesteerd om 
taalachterstanden en laaggeletterd
heid te bestrijden. Taal verbindt en 
draagt bij aan brede maatschappelijke 
betrokkenheid. Die betrokkenheid zien 
we ook binnen onze sportverenigingen, 
die zorgen voor sociale cohesie en een 
gezonde levensstijl. We zijn blij met de 
extra middelen voor deze organisaties. 
Ook onze religieuze instellingen 
kunnen we niet missen. Het is een 
unicum dat een wethouder zich 
specifiek zal inzetten voor een betere 
samenwerking tussen deze organisa
ties en het stadhuis. 

Fatima Faïd:
Hap-snap
snelle hap
Het coalitieakkoord is 
flauw en vlak. Ze zijn 
duidelijk het 
pepermolentje 

gevuld met visie vergeten en vraag 
vooral niet waar de concrete plannen 
zijn. 
Er is een gigantische wooncrisis. 
Mensen moeten jarenlang wachten op 
een geschikte sociale huurwoning, 
maar na al de protesten is de bood
schap dat 30% sociale huur te weinig is 
nog steeds niet aangekomen. Extra 
investeren in duurzaamheid zit er ook 
niet in. De huurders moeten voor de 
kosten opdraaien. Tegelijkertijd moet er 
bezuinigd worden op WMO en 
jeugdzorg. De impact daarvan is al 
helemaal niet uitgezocht. 
Natuurlijk is het fantastisch om te 
lezen dat de wethouder onder
advisering in 2 jaar tijd wil halveren en 
in 4 jaar helemaal uit wil bannen. 
Maar ook hier mist het antwoord op 
de vraag: hoe gaan we dit doen?

Lesley Arp:
Zorgen over 
zorg bezuinigingen
Het nieuwe college 
wil de komende jaren 
bij elkaar opgeteld 
12 miljoen bezuinigen 

op de zorg: met name op de huis
houdelijke verzorging. Hoewel de 
coalitiepartijen maar liefst vier maan
den hebben onderhandeld, is het nog 
volstrekt onduidelijk wat voor invloed 
deze bezuinigingsoperatie op de levens 
van kwetsbare Hagenaars zal hebben. 
Helaas werd het verzoek van de SP 
om nog voor het nieuwe jaar met 
duidelijkheid  te komen weggestemd in 
de gemeenteraad. Daarnaast ziet de SP 
de maatregelen uit ons door de 
gemeenteraad aangenomen Actieplan 
Energie armoede niet terug in het 
coalitieakkoord. Dit terwijl inwoners in 
een tochtig huurhuis met enkelglas een 
stressvolle winter tegemoet gaan. De SP 
blijft er de komende jaren voor strijden 
dat deze woningen versneld worden 
aangepakt en huurders tot die tijd een 
huurverlaging krijgen.

Judith 
Klokkenburg-
Reedeker:
Meer recht doen 
aan Den Haag
De ChristenUnie/SGP 
is blij dat er eindelijk 

een coalitieakkoord is. Er staan best wat 
goede dingen in  zoals een verbod op 
gokreclames, een permanente winter
opvang voor dakloze mensen en een 
einde aan raamprostitutie – maar er 
gebeurt te weinig als het gaat om het 
bestrijden van armoede. Er wordt geen 
recht gedaan aan al die mensen in onze 
stad die moeite hebben om de 
rekeningen te betalen en soms nu al 
letterlijk in de kou zitten. De Christen
Unie/SGP vindt dat er meer moet 
gebeuren: de Hagenaar, Hagenees en 
Scheveninger moet er op kunnen 
vertrouwen dat we hem/haar niet laten 
vallen. Die garantie is echter nergens 
opgeschreven. Terwijl dat juist de taak 
van de overheid is als mensen het zelf 
niet redden. Dus blijven wij ons de 
komende jaren inzetten. Om meer recht 
te doen aan mensen in onze stad die 
in de (financiële) problemen dreigen 
te komen.

van het coalitieakkoord?



Ontmoet en Ontdek 
Zorgtechnologie voor thuis

verschillende zorgoplossingen voor 
thuis uitproberen. En u kunt in 
gesprek met mensen die er al 
gebruik van maken. Ook maakt u 
als deelnemer kans op het winnen 
van een robotstofzuiger of één van 
de andere slimme hulpmiddelen. 
Iedereen is welkom.

Soms is het fijn om eerst 
iets uit te proberen. 
Zeker als het om een 

product gaat dat u of een ander 
helpt om langer gezond en prettig 
thuis te wonen. Een heupairbag 
bijvoorbeeld, of een app die 
mantelzorgers waarschuwt als er 
iets aan de hand is. Op vrijdag 
25 november kunt u in Beeld en 
Geluid tussen 13.00 en 16.00 uur 

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas trekt altijd veel 
bezoekers. Laat daarom als het kan 
de auto staan en kom met het 
openbaar vervoer of de fiets en 
maak gebruik van de gratis 
bewaakte stallingen.

Zaterdag 12 november is 
de jaarlijkse intocht van 
Sinterklaas. Rond 

11.15 uur arriveert Sinterklaas met 
de stoomboot Pakjesboot070 in de 
haven van Scheveningen. Vanaf de 
haven rijdt de Sint met een grote 
stoet door enkele winkelstraten 
naar het centrum. De intocht van 

Dierbare gedenken op 
Westduin Verlicht Herdenken

vuurkorven. Voor jong en oud zijn 
er bijzondere activiteiten om 
dierbaren te gedenken. Tussen 
16.00 en 18.00 uur is iedereen 
welkom. De toegang is gratis. 
Aanmelden is gewenst.

Als iemand die je 
dierbaar is doodgaat, is 
het verdriet vaak 

ondraaglijk. Het helpt om samen 
met anderen hierover te rouwen 
en te praten. Op zondag 30 oktober 
is Westduin Verlicht Herdenken. 
De gemeentelijke begraafplaats 
Westduin is verlicht met fakkels en 

Jubileumtentoonstelling 
40 jaar Archeologie Den Haag

gerestaureerd en bewaard. Een 
aantal betrokken mensen ging 
voor deze tentoonstelling met hun 
favoriete vondst op de foto. Daarbij 
mogen de Romeinse mijlpalen uit 
het Wateringse Veld en de onlangs 
in het nieuws gekomen leeuwen
botten van het Buitenhof natuurlijk 
niet ontbreken. Ook de vondsten 
zelf (of een waarheidsgetrouwe 
replica) zijn te bezichtigen. Op 27 
en 28 oktober kun je tussen 13.00 
en 16.00 uur als historisch figuur 
op de foto.

Van muizenval tot zilverschat, 
hondenschedels en zelfs leeuwen
botten. In de Haagse bodem liggen 
archeologische resten die terug
gaan tot het stenen tijdperk. 
Dit jaar bestaat de afdeling 
Archeologie van de gemeente 
Den Haag 40 jaar. Een selectie van 
de mooiste en meest bijzondere 
vondsten uit die periode zijn tot en 
met 18 november te zien op de 
jubileumtentoonstelling in het 
atrium van het stadhuis. 
In de afgelopen decennia werden 
in Den Haag honderdduizenden 
vondsten uit de grond gehaald. 
Deze vondsten zijn zorgvuldig 

Rondleidingen gemeentearchief
rondleiding is op donderdag 
10 november van 17.30 tot 
19.30 uur. Interesse? Geef u op via 
de website van het Haags 
Gemeentearchief.

Wilt u meer weten over 
de Haagse geschiedenis? 
Ga dan mee met een 

rondleiding door het depot van het 
Haags Gemeentearchief. In het 
depot worden alle archieven en 
collecties opgeslagen. Het Haags 
Gemeentearchief geeft regelmatig 
rondleidingen. De eerstvolgende 

Loosduinen  
Gaat Los 

Loosduinen Gaat Los is 
een vijfdaags cultureel 
festival voor alle 

bewoners  van Loosduinen. 
Van 2 tot en met 6 november zijn 
er optredens, exposities en 
activi teiten. Speciaal voor het 
festival schreef Gregor Bak het lied: 
Ode aan Loosduinen. Tijdens de 
festival opening mag iedereen 
meezingen.

PAARD 50 jaar  
in de Galerij

Poppodium PAARD bestaat 50 jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubileum 
presenteert het Haags Gemeente
archief samen met PAARD de 
tentoonstelling PAARD 50 jaar. 
De tentoonstelling is tot januari 
te zien in de Galerij op station 
Spui. In de tentoonstelling word je 
meegenomen op een reis door 
50 jaar PAARD, gezien vanuit de 
bezoekers zelf én vanuit de 
PAARDfotografen. 

Nederland leest 
Yvonne Keuls

Tijdens Nederland Leest 
krijgen lezers dit jaar 
‘Mevrouw mijn Moeder’ 

van Yvonne Keuls cadeau van de 
bibliotheek. Op 1 november gaat 
Susan Smit in gesprek met 
Yvonne Keuls over haar boek. 
Reserveer een gratis kaartje of kom 
naar een van de andere activiteiten 
in de Haagse bibliotheken tijdens 
Nederland Leest. 

De begraafplaats is verlicht met fakkels en vuurkorven.  gemeente den haag

Op 12 november is de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. den haag marketing/jurjen drenth

Slimme hulpmiddelen kunnen helpen om langer thuis te wonen. martijn beekman

Wipneus & Pim 1998. henriëtte guest

25
NOV

Meer informatie en aanmelden?
technologievoorthuis.nl

12
NOV

Meer informatie?
sinterklaasindenhaag.nl

30
OKT

Meer informatie?
denhaag.nl/loosduinen

2
NOV

Meer informatie?
loosduinengaatlos.nl 

Meer informatie?
haagsgemeentearchief.nl

Meer informatie?
archeologie.denhaag.nl

10
NOV

Meer informatie?
haagsgemeentearchief.nl 

1
NOV

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl 

De favoriete vondst van projectleider/senior archeoloog Monique van Veen: de 
leeuwenbotten die werden gevonden op het Buitenhof.  jurriaan brobbel
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