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WONEN DUURZAAMHEID EN 
MILIEU

GROEN AFVAL VERKEER CULTUUR WINKELS EN HORECA VEILIGHEID FINANCIËN BURGERPARTICIPATIE

Sneller aanschrijven van pand-
eigenaren van slecht onderhou-
den woningen. 
Wirwar aan architectonisch 
verloederde winkelpuien aan 
Regentesselaan tegengaan. 
Meer kansen scheppen voor 
middeninkomens op woning-
markt.

De ambitie van stadsbestuur 
om Den Haag in 2040 klimaat-
neutraal te krijgen en daar 9 
miljard euro voor uit te trekken 
is onverstandig beleid. Alleen 
maatregelen die zich bewezen 
hebben: isolatie, zonnepanelen, 
groene daken.

Geen hoogbouw in groengebie-
den langs de kust. Grasparking, 
parkeerplaatsen waar tegels 
ruimte laten voor gras. Duizend 
nieuwe bomen in de stad. Alle 
straatbomen een QR-code om 
soort en leeftijd te kunnen 
aflezen.

Meer handhavers om ‘afvalhuf-
ters’ op te sporen en te beboe-
ten. De boete, nu 200 euro bij 
eerste overtreding, wordt ver-
drievoudigd. Om de pakkans te 
vergroten inzet van undercover 
boa’s en mobiele camera’s.

Knooppunt Zevensprong moet 
ongelijkvloers worden om eind 
te maken aan files. Wegen die 
zijn versmald waar het kan weer 
verbreden om doorstroming te 
bevorderen. Meer parkeerplaat-
sen en parkeergarages.

Monument voor de Golden Ear-
ring op prominente plaats in de 
stad. Verhoging van het huidige 
budget voor het kunstenplan 
(meerjarenbeleid voor cultuur). 
Stimulans voor kleine instel-
lingen en beginnende kunste-
naars.

Overgebleven goede 
ondernemers in Beeklaan 
verhuizen naar lege 
winkelpanden in Weimarstraat. 
De Beeklaan moet chique 
woonstraat worden. Ten minste 
twee van de vier coffeeshops in 
Weimarstraat verplaatsen.

Grondige aanpak van omge-
ving van de Zevensprong, waar 
drugshandel, malafide bedrij-
vigheid bij vastgoed en horeca, 
arbeidsuitbuiting en mensen-
handel aan de orde van de dag 
zijn. Meer blauw in de wijk.

Hondenbelasting - blaftax - af-
schaffen. Effecten van subsidies 
aan welzijnsorganisaties in het 
oog houden.

Gekozen burgemeester. Geef 
inwoners grote invloed bij 
samenstellen van de 
profielschets. Grote beslissingen 
worden onderworpen aan een 
adviserend referendum.  
Wekelijkse spreekuren van bur-
gemeester en wethouders.

In bestaande wijken alleen 
kleinschalige nieuwbouw. Het 
samenvoegen van gesplitste 
woningen wordt aangemoedigd. 
Particulieren moeten kans krijgen 
verloederde panden op te knap-
pen. Harde aanpak malafide 
verhuurders.

Geen gasaansluiting in nieuw-
bouw. Bestaande woningen 
van gas af halen is niet effectief. 
Leningen voor isolatie of andere 
verduurzaming van woning.  
Subsidie voor filters die fijnstof 
uit rook van houtkachels en open 
haard halen.

Meer groen en minder stenen 
op Regentesseplein. Onderzoek 
naar ondergronds parkeren 
Regentesseplein. Vergroening 
van tramsporen. Groen langs 
Verversingskanaal.

Zerotolerance voor ‘afvalhufters’. 
Handhaving (in burger) om 
overtreders te bekeuren. Proef 
met taakstraffen. Nagaan of 
centraal sorteren na inzameling 
beter werkt dan scheiding vooraf. 
Extra handhaving opruimplicht 
hondenpoep.

Tijdelijke sluiting van straten met 
scholen voor auto’s. Strengere 
handhaving snelheid op o.a. Laan 
van Meerdervoort. Afspraken met 
werkgevers om asociaal rijgedrag 
maaltijdbezorgers tegen te gaan.

Instellingen met hoge salarissen 
worden gekort op subsidie. Alles 
wat uitkomt boven maximum van 
cao voor poppodia en popfes-
tivals gaat van subsidie af. Het 
vrijgekomen bedrag gaat naar 
nieuwkomers in de sector.

Minder coffeeshops en min-
der horeca in Weimarstraat. 
Tegengaan van concentratie 
coffeeshops door verplaatsen, 
verspreiden of stoppen. Uitkopen 
is een optie. Winkels in Beeklaan 
verplaatsen naar Weimarstraat.

Aanpakken van ondermijnende 
criminaliteit en overlast in Wei-
marstraat. Meer handhavers op 
straat. Om wapenbezit onder jon-
geren tegen te gaan kan politie 
overgaan tot onaangekondigde 
controle van lockers op scholen.

Verlaging van de onroerendezaak-
belasting (OZB), een oneer-
lijke gemeentelijke belasting die 
rekening voor voorzieningen bij 
huizenbezitters legt. Pleidooi bij 
rijksoverheid voor ingezetenen-
heffing.

Eén app voor alle contact met 
gemeente. De gemeente infor-
meert bewoners proactief over 
bouwplannen en andere projec-
ten. Als bewoners bouwplannen 
van buren willen inzien, moet dat 
kunnen.

Meer betaalbare huur- en koop-
woningen. Rem op particulier 
beleggen. In delen van de stad 
moet koper zelf gaan wonen 
in gekochte woning. Tijdelijke 
huurkorting na inruilen van ruime 
huurwoning voor kleinere.

De gemeente ondersteunt het 
kopen of huren van zonnepanelen 
en stimuleert groen op daken. 
Meer investeren in slimme laad-
palen. Door loting aangewezen 
stadsgenoten praten mee over 
klimaatbeleid van de gemeente.

Geen verdere bebouwing aan 
de kust. Strandtenten die aan 
natuurgebieden grenzen blijven 
in de winter dicht. Verwilderde 
natuur in parken en wijken. Wilde 
bloemen in bermen en langs 
tramrails.

Ondergrondse containers worden 
standaard. Bij afvalstoffenheffing 
wordt meer rekening gehouden 
met aantal personen in een 
huishouden en de aangeboden 
hoeveelheid (gescheiden) afval.

Tarief eerste en tweede vergun-
ning bewonersparkeren gaat 
omhoog, geen derde vergunning 
toestaan. Uitbreiding milieuzone. 
Straten bij basisscholen tijdelijk 
afgesloten. In centrumring maxi-
mumsnelheid 30 km.

Kunst- en cultuurbudget gaat 20 
miljoen per jaar omhoog. Minder 
bureaucratie bij toekenning subsi-
dies. Ruim baan voor (duurzame) 
straatfeesten en andere evene-
menten in de wijk.

Stimuleren van zones waar onder-
nemers meebetalen voor verbe-
teringen in hun omgeving (BIZ’s). 
Fastfood terugdringen. Toeristen 
liever in hotels dan in woningen 
via Airbnb. Uitgaansgelegenhe-
den spreiden over de stad.

Met vergunningen en bundelen 
van informatie wordt het crimine-
le organisaties moeilijker gemaakt 
voorzieningen te misbruiken.  
Aandacht voor dubieuze onder-
nemers in en rond Weimarstraat. 
Vuurwerkverbod voor particu-
lieren.

Om meer in de pas te lopen 
met andere grote steden gaat 
onroerendezaakbelasting (OZB) 
stapsgewijs omhoog. Ook par-
keertarieven gaan omhoog, zowel 
voor bewoners als voor bezoekers.

Invoering burgeramendement. 
Daarmee kunnen bewoners met 
een brede vertegenwoordiging 
direct invloed uitoefenen op wet-
ten en regels die hun persoonlijk 
leven raken.

Starterswoningen mogen niet 
meer worden opgekocht door 
investeerders die ze voor veel 
geld verhuren of doorverkopen. 
Op nationaal niveau pleidooi 
voor zelfbewoningsplicht voor 
goedkope en middeldure 
woningen.

Op alle geschikte daken liggen 
in 2030 zonnepanelen en zon-
necollectoren. In 2030 is hele 
woningvoorraad van Den Haag 
geïsoleerd. Financiële regelin-
gen voor mensen met midden- 
of laag inkomen die hun huis 
verduurzamen.

Meer boswachters die rust in 
groengebieden handhaven en 
een educatieve functie hebben. 
Stimuleringsregelingen om 
bewoners aan te sporen meer 
groen aan te brengen in tuin of 
op balkon.

Verdubbeling van het aantal 
plastic-, glas- en papierbakken. 
Ondergrondse afvalbakken voor 
het GFT-afval. In 2024 hebben 
alle ondergrondse vuilcontai-
ners een tuintje.

Geen auto’s in straten met basis-
scholen als kinderen aankomen 
en naar huisgaan. Strengere 
normen voor (duurdere) par-
keervergunningen. Betaald par-
keren in hele stad. Meer ruimte 
voor fietsvoorzieningen.

Organiseer na koopjesdag Black 
Friday een Fair Saturday, waarop 
artiesten, kunstenaars, culturele 
organisaties en ondernemers 
samenwerken om goede 
doelen te ondersteunen.

Aandacht voor toegankelijk-
heid van winkels en horeca voor 
mensen in rolstoel. Oproep aan 
(mode)winkels om geen kleding 
met bont van pelsdieren te 
verkopen. Bevoorrading winkels 
en horeca moet vanaf 2025 
emissieloos.

Nadruk op bestrijding van discri-
minatie en etnisch profileren. 
Kritisch over plaatsen van 
camera’s en gebruik van drones 
om veiligheid op straat te 
verbeteren. Camera’s alleen 
tijdelijk inzetten voor specifieke 
problemen.

Onroerendezaakbelasting (OZB) 
gaat met 10 procent omhoog. 
OZB stijgt mee met waardever-
meerdering huizen.

Opzetten van burgerraden op 
niveau van stad, stadsdeel en 
wijk. Daarin zitten bewoners die 
zich buigen over een specifiek 
deel van gemeentebeleid. 
Deelnemers worden gekozen 
via loting.

Om meer mensen met modaal 
inkomen aan woning te helpen 
moet 70 procent van de nieuw-
bouw bestaan uit betaalbare 
koop- en huurwoningen. 
Nieuwbouwwoning minimaal 
70 vierkante meter. Meer wonin-
gen met minimaal drie kamers.

Uitbreiding subsidieregels voor 
isoleren van woningen, zowel 
voor woningcorporaties als huis-
eigenaren. Woningeigenaren 
worden gestimuleerd afwate-
ring van hun huis te verbeteren. 
Volkstuinen behouden.

Vergroenen van de stad heeft 
prioriteit. Extra boswachters en 
parkwachters in groengebieden, 
zodat daar overdag en ‘s avonds 
veilig kan worden gesport en 
gewandeld.

In wijken met ergste afvalover-
last krijgen meeste bewoners 
vrijstelling van afvalstoffenhef-
fing. Als betalen van deze hef-
fing bijdraagt aan grotere 
verantwoordelijkheid, dan moet 
kwijtschelding worden herover-
wogen.

Meer plekken waar bewoners 
deelauto of elektrische auto 
kwijt kunnen. Het onttrekken 
van parkeerplekken alleen in 
afstemming met omwonenden. 
Mantelzorgers moeten gratis 
kunnen parkeren bij degene die 
ze verzorgen.

Niet verder bezuinigen op cul-
turele sector. Die moet de kans 
krijgen zich te herstellen van 
de coronacrisis. Den Haag moet 
popstad blijven. Stimuleren van 
geluidwering in lokale cafés 
zodat bandjes kunnen optreden 
zonder overlast.

Regentesseplein moet een 
mooie ontmoetingsplek worden 
met bestaande horeca. Aantal 
leegstaande panden op de 
Beeklaan moet woonruimte 
worden. Verplaatsing coffee-
shops Weimarstraat of sluiting 
bij blijvende overlast.

Wijkagenten moeten meer 
tijd op straat doorbrengen. Bij 
geweld tegen hulpverleners 
worden kosten verhaald op 
daders. Na vandalisme moeten 
daders helpen met opknappen. 
Harde aanpak sissen en uitschel-
den op straat.

Den Haag heeft een van de 
laagste OZB-tarieven van Ne-
derland. Dat moet zo blijven. Ta-
rieven voor derde en volgende 
parkeervergunningen mogen 
fors omhoog.

Heropen gesloten stadsdeel-
loketten. Met loket voor burgers 
die zichzelf niet kunnen redden 
in contact met gemeente of 
uitvoeringsorganisaties.

Verdeelsysteem vrije huursector 
om woningen toe te wijzen die 
passen bij inkomen. Tegengaan 
illegale overbewoning.  
Gemeente ondersteunt initiatief 
van buurtbewoners die leeg-
staande panden opkopen en 
inzetten voor de wijk.

Klimaatneutrale stad in 2030. 
Op elk dak zonnepanelen is het 
streven. Coaches helpen huis- 
eigenaren bij verduurzamen 
huis. Verbetering openbare 
ruimte bij aanleg geplande 
pijpleiding voor restwarmte uit 
Rotterdam.

Meer groen in versteende wij-
ken. Gemeente helpt bewoners 
bij aanleg van geveltuintjes. 
Gemeente steunt en faciliteert 
opknappen Regentesseplein 
in lijn met de wensen van de 
buurt.

Vaker afval ophalen. Meer 
straatvegers inzetten, ook op 
zondag in wijken met meeste 
straatvuil. Plaatsing broodcon-
tainers om overlast ratten tegen 
te gaan. Scherpe handhaving 
om dumping afval en grofvuil 
tegen te gaan.

Meer fietsstraten waar auto te 
gast is, zoals op de Conradkade. 
Maximumsnelheid in woon-
wijken 30 km. Verbetering 
verkeerssituatie Beeklaan en 
Weimarstraat. Eénrichtingsver-
keer in de Weimarstraat.

Cultuurbudget wordt verhoogd 
tot het niveau in andere grote 
steden. Fonds dat rechtstreeks 
ten goede komt aan individuele 
kunstenaars en lokale makers 
in de wijken. Langere termijnen 
voor subsidies. Extra bibliothe-
ken.

Zonodig strengere regels voor 
winkelaanbod. In samenspraak 
met winkeliers en eigenaars 
kunnen winkelgebieden kleiner 
worden gemaakt en kunnen 
winkels worden verplaatst. 
Hogere OZB bij leegstand in 
winkelstraten.

Buurt betrekken bij veilig-
heidsvraagstukken. Focus op 
ondermijnende criminaliteit in 
Weimarstraat. Concentratie cof-
feeshops in Weimarstraat actief 
tegengaan. Permanent vuur-
werkverbod particulieren.

Verhoging van OZB tot niveau 
van andere grote steden. Straat-
parkeren, vergunningen voor 
tweede auto’s en afvalstoffen-
heffing worden kostendekkend 
gemaakt. Niet bezuinigen op 
gemeentebegroting.

Bewoners krijgen meer 
zeggenschap over keuzes in hun 
wijk door het stimuleren van 
wijkbudgetten, buurtbegroting 
en decentralisatie van 
gemeentelijke taken. 
Burgeradviesraden per 
stadsdeel.

Inzet: 90 procent betaalbaar 
wonen, dwz woningen onder de 
grens van Nationale Hypotheek 
Garantie (355.000 euro in 2022). 
Minimaal 50 procent sociale 
huur in nieuwbouwprojecten. 
Ook sociale woningen in rijkere 
wijken.

Focus op warmte-isolatie, 
energiebesparing, duurzame 
lokale warmtebronnen en kleine 
windmolens op daken. Tegen 
aanleg warmteleiding (‘smeer-
pijp’) van Rotterdamse haven 
naar Den Haag.

Onderhoudsbudgetten voor 
groen omhoog. Honderd 
nieuwe banen voor beheer 
en onderhoud. In vier jaar 20 
duizend extra straatbomen 
planten. Geen bebouwing op 
strand, geen exploitatie in hele 
jaar, geen strandhuisjes.

Meer geld en capaciteit om 
zwerfafval en bijplaatsingen van 
afval tegen te gaan. Prioriteiten 
vastgesteld in overleg met be-
woners en andere betrokkenen.

Tarieven OV moeten lager. 
Stimuleren deelvervoer, oa. 
deelscooters en deelbakfietsen. 
Minder asfalt en minder par-
keerplaatsen, meer vrijliggende 
voet- en fietspaden. Parkeren 
wordt duurder. 30 km per uur in 
woonwijken.

Meer geld naar cultuur. Meer 
ruimte voor straatmuziek en 
straatkunst. 
Vergunningen voor evenemen-
ten en toekennen van cultuur-
subsidies soepeler en sneller. 
Behoud culturele broedplaats 
De Samenscholing in Beatrijs-
straat.

Minder strenge handhaving 
voor horeca. Soepeler geluidsre-
gels in uitgaansgebieden, zoals 
op Grote Markt. Meer ontmoe-
tingsplekken voor nachtcultuur. 
Coffeeshops spreiden. Kweken 
en handel softdrugs legaliseren.

Handhavers moeten makkelijker 
ontslagen kunnen worden bij 
racisme en buitenproportioneel 
geweld. Wetshandhavers die 
in contact staan met burgers 
moeten vooroordeeltest doen. 
Geen uitbreiding handhavings-
capaciteit.

Burgerbegroting waarbij bur-
gers budget kunnen bestem-
men voor projecten in de stad 
die zij van belang vinden. Diver-
se organen van gemeente (bijv. 
welstand, bezwarencommissie) 
voor iedereen toegankelijk.

Burgerbegroting, waarbij 
burgers budget kunnen bestem-
men voor projecten in de stad 
die zij van belang vinden. Diver-
se organen van gemeente (bijv. 
welstand, bezwarencommissie) 
voor iedereen toegankelijk.

Geen pijp voor restwarmte 
Rotterdamse haven. Initiatieven 
van bewoners in ReVa om te 
verduurzamen worden verder 
gefaciliteerd. Bewoners delen in 
opbrengsten lokaal opwekken 
duurzame energie. Stoken van 
hout aan banden.

Geen bomen meer kappen, 
maar bomen planten. Par-
keerplaatsen worden ‘groene 
parkeerplaatsen’. Waar mogelijk 
geveltuinen aanleggen bij her-
inrichting van straten. Grachten 
schoonmaken, watertuinen 
aanleggen.

Burgers bewust maken van 
hoge kosten afvalverwerking. 
Boetes voor mensen die troep 
op straat gooien. Inwoners 
en bedrijven die minder afval 
hebben, goed recyclen of afval 
beter scheiden, worden financi-
eel beloond.

Ruim baan voor fietsers. Die 
krijgen voorrang op rotondes 
en kruisingen met autowegen. 
Scooters, brom- en snorfietsen 
niet meer welkom op 
fietspaden in bebouwde kom. 
Maximumsnelheid in bebouwde 
kom: 30 km.

Wijktheater De Regentes wordt 
blijvend ondersteund. Festivals 
op plekken waar ze geen schade 
toebrengen aan de natuur. 
Evenementen met dieren niet 
toegestaan, zodra verbod wette-
lijk mogelijk is.

Er zijn te veel coffeeshops in 
Weimarstraat, daarom ver-
plaatsing. Gemeente moet 
dierenwinkels en tuincentra 
aanmoedigen te stoppen met 
verkoop van 
dieren. Ondersteuning voor 
tweedehandswinkels en weg-
geefwinkels.

Investeer in wijkagenten, de 
oren en de ogen van de buurt. 
Gemeente biedt ondersteuning 
aan ouders van wie kinderen 
dreigen af te glijden richting 
criminaliteit. Meer boa’s in na-
tuurgebieden om overlast tegen 
te gaan.

OZB wordt verhoogd ten 
behoeve van rechtvaardige 
energietransitie. Zo kan 
onder meer worden geïnves-
teerd in verduurzamen van 
huizen met slechte energiela-
bels. Belasting voor reclame in 
de openbare ruimte.

Over bouw- en inrichtingsplan-
nen wordt al in eerste fase van 
planvorming overlegd met om-
wonenden, bewonersverenigin-
gen en belangenverenigingen. 
Raadgevend referendum bij 
grote bouwprojecten. Invoering 
wijkreferenda.

Wat hebben de politieke partijen de komende gemeenteraadsverkiezingen in gedachten voor het Regentesse- en Valkenboskwartier 


