
Schriftelijke vragen betreffende zorgen Den Haag Zuidwest 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

Den Haag, 18 januari 2018 

Geachte voorzitter,  

 

15 januari jl. verscheen op de website van Platform Stad een artikel van de 

stadsdeeldirecteur Zuidwest1. In dit puike artikel deelt hij op persoonlijke titel zijn zorgen over 

de toekomst van het stadsdeel Escamp en haar inwoners. De noodkreet die de 

stadsdeeldirecteur uit in dit artikel en de waarschuwing voor een “sociologische ramp” is de 

ChristenUnie/SGP uit het hart gegrepen. Daarom stelt de fractie, overeenkomstig artikel 30 

van het reglement van orde, de volgende vragen: 

 

1. Is het college bekend met het artikel ‘Naar een ongedeelde stad’?   

2. Herkent het college zich in de in het artikel gegeven analyse van de problemen in 

Zuidwest, met name de analyse van de drie krachten2 die verdere uitvoering van de 

herstructurering in de weg zit? Graag een nadere toelichting. 

3. De stadsdeeldirecteur stelt de vraag aan de orde welke visie we hebben op de 

gewenste samenlevingsopbouw. Wat is de visie van het college hierop? Wil het 

college in zijn antwoord daarbij ook ingaan op het aspect differentiatie tussen en 

binnen woonwijken? 

4. Is het college bereid een ‘Deltaplan voor de samenlevingsopbouw’ op te stellen, zoals 

bepleit door oud-wethouder Duivesteijn3? Graag een toelichting. 

 

De stadsdeeldirecteur analyseert in het artikel de problematiek in Zuidwest en noemt een 

aantal speerpunten voor een uitvoeringsprogramma voor de herstructurering. Naast 

gedifferentieerd bouwen, wat een zaak van lange adem is, kunnen er ook op korte termijn 

goede noodzakelijke ontwikkelingen in gang worden gezet. De stadsdeeldirecteur noemt 

enkele speerpunten, zoals het buurtgericht woningen toewijzen, op vitaliteit sturen door 

studenten, kunstenaars en zelfbouwers ruimte te geven in de wijk, samenlevingsprojecten te 

                                                           
1 http://www.platformstad.nl/ongedeelde-stad-anno-2018/ 

2 Te weten: bestuurlijke druk om de wachtlijsten weg te werken, het vrijemarktprincipe dat niet uitnodigt tot het 

bouwen van duurdere woningen in kwetsbare wijken en goedkopere woningen in dure wijken en de 

herstructureringssceptici die twijfelen aan de vermeende achterliggende gedachten. 

3 http://www.platformstad.nl/stadmaker/adri-duivesteijn/ 



stimuleren en de zieltogende winkelstrips inzetten voor leer-werkprojecten, start-ups en pop-

up bedrijven. 

  

5. Is het college bereid om de genoemde speerpunten, die op korte termijn in gang 

kunnen worden gezet, concreet op te pakken? Zo ja, hoe?  

 

Het is al weer twintig jaar geleden dat de Gemeente Den Haag het Herstructureringsplan 

voor de 21-ste eeuw vaststelde. Inmiddels werken we met Agenda Ruimte voor de stad als 

onderlegger voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad met het expliciete besluit: “De 

herstructurering van Den Haag Zuidwest door te zetten met de ambitie van een netto 

toevoeging van de woningvoorraad”. 

 

6. Op welke wijze heeft dit besluit een vervolg gekregen tot op heden? Is het college als 

uitwerking van dit besluit bereid om - rekening houdend met de speerpunten die de 

stadsdeeldirecteur benoemt, zoals gedifferentieerd bouwen - een nieuw 

herstructureringsplan aan de raad voor te leggen?  

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 


