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Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse 
Stadspartij. 
 
Het programma is op interactieve wijze tot stand gekomen in samenspraak met de leden van 
de Haagse Stadspartij. Met bijzondere dank aan alle input van betrokken Haagse organisaties 
en personen. 
 
    
De Programmacommissie van de Haagse Stadspartij bestaat uit: 
 
Kees Schrijver 
Fatima Faïd 
Paula Goossens 
Joeri Oudshoorn 
Peter Bos 
 
 
Met dank aan: 
 
Alec Martel en Tanya van der Spek-tekstredactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact gegevens: 
 
Vereniging Haagse Stadspartij 
Postbus 10.233 
2501 HE Den Haag 
 
 
 
 
Email: hsp@denhaag.nl 
Website: http://www.haagsestadspartij.nl 
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Verkiezingsprogramma 2014 Haagse Stadspartij 
 
Inhoudsopgave 
Inleiding 
 
1) Democratie en media 
A. Directe betrokkenheid van alle Hagenaars 
B. Integer bestuur 
C. Stimuleren lokale media en internet 
D. Transparante informatie, open data en open source 
E. Den Haag Demonstratiestad 
F. Privacy 
 
2) Stedelijke Ontwikkeling en Wonen 
A. Anders bouwen, minder leegstand 
B. Het Haagse karakter behouden 
C. Democratisch en eerlijk bouwen 
D. Sociaal en betaalbaar woningbeleid 
E. Gevarieerd wonen 
 
3) Natuur, Milieu en Dierenwelzijn 
A. Natuur beschermen 
B. Een stevig milieubeleid 
C. Lokaal voedsel bevorderen 
D. Dierenwelzijn versterken 
 
4) Veiligheid en Leefbaarheid 
A. Voorkomen en aanpakken criminaliteit 
B. Werken aan leefbaarheid 
 
5) Verkeer en Vervoer 
A. Een duurzaam verkeersbeleid 
B. Fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer 
C. Ruimte voor de fiets 
D. Mindervaliden en mobiliteit 
E. Minder auto’s 
F. Schone lucht 
G. Veilig verkeer 
H. Vervoer over water 
 
6) Integratie en Emancipatie 
A. Aan de slag met integratie 
B. Harde aanpak van discriminatie 
C. Een humane internationale stad 
D. Inzetten op emancipatie 
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7) Economie en Financiën 
A. Een gevarieerde economie 
B. Degelijk financieel beleid 
 
8) Onderwijs  
A. Betrokken bij het onderwijs 
B. Studentenstad Den Haag 
 
9) Sport, Cultuur en Uitgaan 
A. De breedtesport centraal 
B. Terughoudend met topsport 
C. Aandacht voor outdoor sports 
D. De comeback van cultuur 
E. Hedendaagse kunst 
F. Horeca en levendigheid 
 
10) Zorg, Welzijn en Sociale Zaken 
A. Wijkgerichte zorg 
B. Jeugdzorg en opvoeding  
C. Bewoners bepalen welzijn 
D. Vraaggericht jongerenwerk 
E. Vrijwilligers voorop 
F. Senioren zelfstandig 
G. Crisisbestrijding en werkloosheidsaanpak 
H. Sociale zaken en armoedebestrijding 
 
 
Inleiding 
De Haagse Stadspartij is een lokale partij die streeft naar een groen, sociaal, creatief en 
gezond Den Haag met meer inspraak voor de bewoners. 
 
Sinds 1998 is de Haagse Stadspartij vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Den Haag. In 
dit verkiezingsprogramma geven wij de standpunten weer waarmee wij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 in gaan. De standpunten bestrijken alle 
beleidsterreinen waarover de gemeentepolitiek iets te zeggen heeft. Daarmee is de Haagse 
Stadspartij een partij die gaat voor de inhoud. We willen constructief bijdragen aan een beter 
Den Haag met een gemeentebestuur dat wél luistert naar de bewoners. Hagenaars houden 
van hun stad. Een stad die uniek is door de nabijheid van zee, strand en duinen. Het groen, 
de kunst en cultuur en het historische karakter van deze stad zijn ons veel waard. Hagenaars 
zijn betrokken bij hun directe leefomgeving en springen daarvoor in de bres als het nodig is. 
Ook zijn er ontelbare initiatieven om de stad leefbaarder, creatiever en socialer te maken. 
Met al deze mensen en groepen wil de Haagse Stadspartij intensief samenwerken. Samen de 
stad beter maken, dat is ons doel. Wij wensen u veel leesplezier en staan open voor 
suggesties en commentaar. 
 
Hubert Jehee 
Voorzitter Vereniging Haagse Stadspartij
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1) Democratie en media 
 
A. Directe betrokkenheid van alle Hagenaars 
 
De Haagse Stadspartij staat voor directe betrokkenheid van de Hagenaars bij alle beslissingen 
van de gemeente die hen direct of indirect aangaan. Geen voldongen feiten achteraf, maar 
inwoners al laten meepraten bij de voorbereiding van de besluitvorming. De gemeente 
stimuleert het meedenken en reageert niet angstig, onverschillig of afhoudend op plannen 
en ideeën uit de stad. Iedere Hagenaar moet weten dat zijn mening telt en dat zijn kennis 
van buurt en stad nodig is om tot goed beleid te komen. Uitgangspunt hierbij is dat we 
elkaars standpunten respecteren en bereid moeten zijn daar met elkaar uit te komen, zonder 
iemand uit te sluiten. 
 
De Haagse Stadspartij wil dit als volgt aanpakken: 
 
Discussies met betrokkenen opstarten zodra de gemeente begint met de voorbereiding van 
beleid. De kwesties die de gemeente wil gaan aanpakken ruimhartig en goed toegankelijk 
publiceren met openbare inzage in alle ter zake doende stukken. Daarnaast ruime 
mogelijkheden bieden voor Hagenaars om zelf kwesties op de agenda te zetten. 
 
B. Integer bestuur 
 
Iedere schijn van belangenverstrengeling bij wethouders, raadsleden en ambtenaren is voor 
de Haagse Stadspartij uit den boze. Vriendjespolitiek, dubieuze nevenfuncties en ambtelijke 
corruptie moeten worden uitgebannen. Hetzelfde geldt voor de doofpot- en 
loyaliteitscultuur binnen de gemeente. Een goede aanpak hiervan vereist openheid, alertheid 
en actieve handhaving van alle regels en wetten op dit gebied. Daarnaast moet 
klokkenluiders de mogelijkheid worden geboden om veilig en zonder represailles aan de bel 
te trekken. 
 
C. Stimuleren lokale media en internet 
 
Onafhankelijke en diverse media zijn onmisbaar voor een goed functionerende democratie. 
De toegang tot internet moet voor iedere Hagenaar gegarandeerd zijn. Gemeentelijke 
websites dienen toegankelijk te zijn voor visueel gehandicapten. 
 
Geld dat beschikbaar is voor lokale pers, tv, nieuwsblogs en radio komt terecht bij media die 
openstaan voor diverse meningen en invalshoeken, en die onafhankelijke journalistiek 
bedrijven. Er gaat geen subsidie naar commerciële media. 
 
D. Transparante informatie, open data en open source 
 
De Wet Openbaarheid Bestuur wordt in Den Haag omgedraaid: niet de burger vraagt om 
openbaarmaking, maar de gemeente maakt alles dat openbaar mag zijn automatisch 
openbaar - voor zover mogelijk zowel in ruwe datavorm als in een eenvoudig voor de leek 
toegankelijke vorm. Daarvoor wordt een open data portal ingericht. De gemeente streeft in- 
en extern zo veel mogelijk naar het gebruik van open standaarden. Door dergelijke 
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overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen, geeft de gemeente Den Haag een 
impuls aan de ontwikkeling van nieuwe informatiediensten, voor wie deze data een 
belangrijke grondstof vormen. Tevens voorkomt de gemeente Den Haag dat bedrijven die 
informatie nodig hebben, vertrekken naar plaatsen waar deze informatie eenvoudiger en 
goedkoper te verkrijgen is. 
 
De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente Den Haag geleidelijk overstapt op vrije en open 
software. Wanneer de overheid gebruik maakt van open source software, wordt 
leveranciersafhankelijkheid voorkomen. En dan kan maatwerk door andere partijen dan de 
leverancier worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot lagere ICT-kosten, meer controle op wat 
programmatuur werkelijk doet en uitwisseling met andere steden in binnen- en buitenland 
als dat bijdraagt aan onze internationale positie als stad van vrede en recht. Alle software die 
Den Haag gebruikt en ontwikkelt, is voor iedereen vrij beschikbaar. 
 
De Gemeente zorgt voor voldoende plaatsen waar Hagenaars zonder financiële drempels het 
internet op kunnen (Wi-Fi o.a.), en kennis kunnen nemen van relevante gemeentelijke 
informatie in de gedrukte media. Bibliotheken, buurthuizen, wijk- en dienstencentra, 
stadsdeelkantoren en andere openbaar toegankelijke ruimten bieden deze services. 
Gemeentelijke diensten blijven te allen tijde aanspreekbaar en bereikbaar voor mensen 
zonder internet. 
 
Er komt plakrecht. Er wordt daadwerkelijk ruimte geboden om je mening en non-
commerciële aankondigingen aan te kunnen plakken in de openbare ruimte. 
 
E. Den Haag Demonstratiestad 
 
Den Haag is door de aanwezigheid van ambassades, de regeringszetel, het parlement, 
verschillende wereldorganisaties en het koningshuis een bijzondere stad. Het betekent ook 
dat demonstraties aan de orde van de dag zijn. De Haagse Stadspartij wil dat individuen en 
groepen die in de stad van recht en vrede komen demonstreren gastvrij behandeld worden. 
Een overkill aan inzet van politie bij demonstraties is intimiderend en gaat ten koste van het 
politiewerk in de wijk. Dit moet worden voorkomen. De Haagse Stadspartij streeft naar meer 
begrip van de politie voor ludieke acties en spontane demonstraties. De-escalerend optreden 
wordt daarbij het uitgangspunt. 
 
F. Privacy 
 
Het lijkt er steeds meer op dat de overheid haar burgers niet meer vertrouwt en op steeds 
grotere schaal technische surveillancemiddelen inzet. Dat is een ontwikkeling die de Haagse 
Stadspartij afkeurt. Camera's in de openbare ruimte verminderen de criminaliteit niet. 
Dergelijk toezicht leidt maar al te vaak tot verplaatsing van criminaliteit en een vals geloof in 
veiligheid. Alleen indien de openbare orde ernstig in het geding is kan de inzet van camera’s 
overwogen worden. Persoonlijke data die de gemeente verzamelt, blijven zo kort mogelijk 
bewaard en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze 
verzameld zijn. Opslag van data van burgers door de gemeente mag alleen wanneer de 
databestanden zijn aangemeld, de burger op de hoogte is gebracht en er een wettelijke 
bevoegdheid voor is. 
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Preventief fouilleren lost ook geen criminaliteit op.  
 
In Den Haag wordt de vraag om identificatie alleen gesteld als er sterke aanwijzingen zijn van 
criminele activiteiten. Het zonder aanwijzingen vragen om identificatie is onwettig. Wie 
weigert vingerafdrukken en/of andere biometrische gegevens af te staan voor een ID of 
paspoort krijgt een speciaal identiteitsbewijs van de gemeente Den Haag om in ieder geval te 
kunnen werken, wonen en/of zorg te ontvangen. 
 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*De spreektijd voor burgers in de gemeenteraad uitbreiden 
*De spreektijd van raadsleden niet limiteren 
*Raadsvergaderingen vaker op locatie 
*Het stimuleren van referenda bij grote projecten 
*Het stimuleren van burgerinitiatieven en internetpetities 
*Een kinderombudsman 
*Een volledig van politiek en bestuur onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften 
*Een ombudsman die meer gezag, juridische kennis, menskracht en bevoegdheden krijgt 
*Een Rekenkamer die gevraagd en ongevraagd onderzoek mag doen en zwaarwegende 
adviezen mag geven 
*Wijkkranten en wijkmedia ondersteunen 
*Meer zendtijd voor mensen en organisaties uit de stad op de lokale radio en tv 
*Een onafhankelijke redactie van de Stadskrant 
*Een lokaal debatcentrum 
*Raadsonderzoek over de besluitvorming rond het Spuiforum 
 
 
2) Stedelijke Ontwikkeling en Wonen 
 
A. Anders bouwen, minder leegstand 
 
Hoewel de trek naar de stad naar verwachting aanhoudt, zal de bevolkingsgroei volgens het 
CBS op de langere termijn stagneren. De kredietcrisis laat zien dat ook economische groei 
niet meer vanzelfsprekend is. Steeds minder banen voor een groeiende bevolking kan tot 
grote problemen leiden. Daarnaast dwingt de klimaatcrisis ons om zuinig en duurzaam met 
de bestaande stad om te gaan. Het denken volgens het groeimodel is ten koste gegaan van 
onze omgeving (uitputten van natuurlijke rijkdommen van de aarde). Daarom zet de Haagse 
Stadspartij zich in voor cyclisch denken, onder andere door te kiezen voor het benutten van 
het bestaande. Door te kiezen voor renovatie en een actief beleid tegen leegstand kan 
bevolkingsgroei worden opgevangen, neemt de milieuoverlast af en voorkomen we verdere 
aantasting van de natuur en de open ruimte. Op die manier kan Den Haag haar karakter 
behouden en gespaard blijven van verdichting door hoogbouw. Ook de sociale structuur blijft 
daardoor behouden. 
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De woningvoorraad kan door beter onderhoud en milieumaatregelen kwalitatief sterk 
verbeterd worden. Leegstaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot bijvoorbeeld 
appartementen. De voormalige kantoren van de Belastingdienst op het Stationsplein worden 
onteigend door de gemeente en krijgen een nieuwe bestemming. Honderden woningen 
boven winkels staan leeg. Met een leegstandsverordening met boetes en een hogere OZB 
voor eigenaren van bedrijfspanden en een lagere OZB voor gebruikers, kan de leegstand 
ontmoedigd worden. Er komt een bouwstop voor kantoren, hotels en winkels zo lang het 
overschot aan lege gebouwen niet is weggewerkt.  
 
De Haagse Stadspartij pleit voor rust aan de kust! Scheveningen is al druk genoeg rond de 
boulevard en het drieluik Bad-Dorp-Haven moet gerespecteerd blijven. Geen sprong over de 
haven; de haven moet vooral ruimte blijven bieden aan havengebonden bedrijvigheid. 
Kijkduin blijft een rustige en groene familiebadplaats. Het Zuiderstrand en het Noorderstrand 
houden het vrije uitzicht op zee. De achterliggende duinen (Westduinpark, Solleveld, 
Meijendel) zijn als Natura 2000-gebied streng beschermd. Bebouwing op het strand is dan 
ook uitgesloten. Geen strandhuisjes op het Zuiderstrand dus en de strandtenten op het 
Zuiderstrand en Noorderstrand blijven seizoensgebonden. Scheveningen Bad gaat niet op de 
schop, maar wordt in nauw overleg met bewoners en ondernemers gerenoveerd en 
verbeterd. De Pier is een private onderneming en het is aan initiatieven uit de markt om de 
Pier nieuw leven in te blazen. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol, en dient 
scherp toezicht te houden om verloedering tegen te gaan. 
 
De Vlietzone heeft een landgoederenkarakter en is een belangrijk open, groen en waterrijk 
gebied tussen Vlietlanden en de Zwethzone. De Vlietzone willen we ontwikkelen tot groene 
buffer en het TNO-terrein bij Ypenburg wordt een stadspark. Park Arendsdorp en Landgoed 
Ockenburg zijn groene landgoederen en blijven gespaard van nieuwe bebouwing. 
 
Bewoners in verschillende Haagse wijken ondervinden, mede door de verdergaande 
verstedelijking, in toenemende mate problemen met stijgend grondwater. De gemeente 
dient de oorzaken van de stijgende grondwaterproblemen goed in kaart te brengen en op te 
lossen. 
 
B. Het Haagse karakter behouden 
 
Cultureel erfgoed wordt meer gerespecteerd. De gemeente gaat een actief 
monumentenbeleid voeren, en ondersteunt het initiatief voor een herinneringsroute langs 
de Atlantikwall. Renovatie wordt het uitgangspunt en alleen als de noodzaak overtuigend is 
aangetoond, krijgt men toestemming voor sloop. Hoogbouw bij beschermde stadsgezichten, 
langs de kust en in en rond parken en natuur zijn voor de Stadspartij uit den boze. Geen hoge 
torens in Scheveningen Haven dus, en renovatie van de theaters op het Spuiplein in plaats 
van een 70 meter hoog Spuiforum pal voor de Nieuwe Kerk. Het Spuiplein is belangrijk voor 
het programmeren van festivals en evenementen in de binnenstad en dient open te blijven. 
Het Lucent Danstheater is bovendien speciaal voor dans gebouwd en is één van de beste 
danstheaters ter wereld, en dient beschermd te worden.  
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C. Democratisch en eerlijk bouwen 
 
De Haagse Stadspartij gelooft in een wijkgerichte ontwikkeling, samen met buurtbewoners. 
Wijkbewoners weten zelf het beste wat er speelt en hebben kennis en goede ideeën. Om die 
reden dienen bewoners veel sneller over bouwplannen te worden geïnformeerd en vanaf het 
begin mee te praten. De gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) dient daarbij 
weer dienstbaar te worden aan de samenleving. Eigen initiatief van inwoners, onder andere 
'zelfbouw', wordt gestimuleerd. De invloed van 'de betonlobby' wordt drastisch 
teruggedrongen. 
 
D. Sociaal en betaalbaar woonbeleid 
 
De Haagse Stadspartij streeft naar betaalbaar wonen in alle delen van de stad. Het feit dat 
veel mensen met een goed inkomen in sociale woningen wonen (scheefwonen) is geen 
probleem, maar geeft juist aan dat betaalbare woningen geliefd en schaars zijn. De Haagse 
Stadspartij wil een halt toeroepen aan het verder slopen van sociale woningbouw en pleit 
voor renovatie. Er komen meer mogelijkheden om kleine en goedkope woningen te bouwen. 
 
Huisjesmelkers en uitbuiters op de woningmarkt zullen gericht en stevig aangepakt worden. 
De Haagse Pandbrigade moet beschaafder gaan opereren en ook nazorg leveren aan 
slachtoffers van huisjesmelkerij. Huisuitzetting door schulden wordt zoveel mogelijk 
voorkomen door proactief handelen van de gemeente. Opzettelijke leegstand van woningen 
is onacceptabel en eigenaren van dergelijke panden zullen niet beschermd worden tegen 
kraakacties. Er is meer dak- en thuislozenopvang nodig o.a. door voortzetting van het project 
Den Haag Onder Dak en door het aanbieden van goede dagbesteding gericht op het zo snel 
mogelijk weer aan de maatschappij mee kunnen doen.  
 
E. Gevarieerd wonen 
 
Voor allerlei woonvormen en doelgroepen is gevarieerde huisvesting nodig, zoals wonen op 
water, wonen op wielen, voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, en voor rijk en arm. 
De lange wachtlijst voor een woonwagenstandplaats dient te worden weggewerkt. Er komt 
meer aandacht voor de vraag naar huisvesting van (culturele) woongroepen. Ook de 
mogelijkheden om senioren in wooncomplexen samen met hun kinderen en kleinkinderen te 
laten wonen, worden uitgebreid. Er komen meer nultredenwoningen beschikbaar voor 
ouderen en mindervaliden. 
 
Het kamertekort kan aangepakt worden door in leegstaande kantoren kamerbewoning te 
realiseren. Voor starters dienen er meer woningen beschikbaar te komen. Ook studenten 
verdienen meer en betere huisvesting, evenwichtig over de stad verspreid. De 
aantrekkelijkheid van woonwijken kan worden vergroot door milieuvriendelijke bedrijvigheid 
in woonwijken toe te staan en de sociale–, horeca- en culturele voorzieningen in de wijk te 
stimuleren. Dit mag echter niet leiden tot overlast die ten koste gaat van het woongenot. 
Grotere woningen voor gezinnen kunnen worden gerealiseerd door het behoedzaam 
optoppen en samenvoegen van bestaande woningen. 
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Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Geen verstedelijking van Scheveningen Haven en het Zuiderstrand 
*De welstandscommissie mag niet worden afgeschaft 
*Behoud van wederopbouwarchitectuur en industrieel erfgoed 
*De Allerheiligst Sacramentskerk wordt een gemeentelijk monument 
*Maakhaven in Laakhaven en de school in de Ketelstraat worden gemeentelijk monument 
*De Bomenbuurt, Bloemenbuurt, en Vruchtenbuurt worden beschermd stadsgezicht 
*Dakopbouwen worden met respect voor de omgeving ingepast  
*Het grachtenkarakter van de binnenstad wordt versterkt 
*Bouw-, kap- en sloopplannen worden aan de direct omwonenden aangekondigd 
*Gemeenteberichten over vergunningen worden niet alleen op internet, maar ook weer 
wekelijks in de Posthoorn gepubliceerd 
*De Woonkrant verschijnt behalve op internet ook weer op papier 
*De wachtlijsten bij de opvang van zwerfjongeren en dakloze gezinnen worden weggewerkt 
 
 
3) Natuur, milieu en dierenwelzijn 
 
A. Natuur beschermen 
 
De bewoners van Den Haag zijn gehecht aan het groene karakter van de stad. De Haagse 
Stadspartij vindt bescherming en versterking van het groen van het grootste belang en wil 
natuur- en groengebieden in omvang laten groeien. Daarnaast wil de Haagse Stadspartij de 
onafhankelijke stadsecoloog terug, die de opdracht krijgt om de natuur te versterken, 
bedreigde plant- en diersoorten te beschermen en gunstige omstandigheden te creëren om 
ruimte te geven aan plant en dier. 
 
De natuurgebieden krijgen de bescherming die ze verdienen en kunnen in eigendom en 
beheer worden overgedragen aan landschaps- en natuurorganisaties. Landschapsbeheer 
Zuid-Holland gaat samen met vrijwilligers en met financiële steun van de gemeente de 
duinen onderhouden. 
De zee, het strand en de duinen vormen de grootste natuurparels van Den Haag en blijven 
strikt beschermd. De Haagse Stadspartij is tegen jaarrondexploitatie van de strandtenten, 
zodat de natuur zich na het hoogseizoen kan herstellen.  
 
Ook in de bebouwde stad komt meer respect en ruimte voor natuur. Grote groengebieden, 
kleiner wijk- en buurtgroen, ecologische verbindingen, straatboombeplantingen en groen op 
begraafplaatsen moeten allemaal goed beheerd worden. Op wijk-, buurt-, en straatniveau 
worden inwoners gestimuleerd en ondersteund om natuurvriendelijke en groene initiatieven 
op te zetten. De gemeente gaat onderzoeken welke flora en fauna er in de toekomst kunnen 
terugkeren in de stad. Nieuwbouw direct grenzend aan groene gebieden is niet hoger dan 
boomhoogte. Er worden groene bufferstroken aangelegd tussen de bouwlocaties en de 
groengebieden. 
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De gemeente gaat in het vervolg met veel meer respect met bomen om. Daar waar mogelijk 
blijven bomen behouden. De bomen aan de Laan van Meerdervoort worden niet gekapt. 
Monumentale bomen worden voortaan vastgelegd in bestemmingsplankaarten, zodat daar 
geen gebouwen, wegen, trambanen en parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Er komt 
daarnaast een lijst van behoudenswaardige bomen. De herplantplicht bij bomenkap dient tot 
gelijkwaardige vervanging te leiden. De hoeveelheid bomen willen we uitbreiden met meer 
aanplant. De kwaliteit van het bomenbestand wordt verbeterd door ziektes efficiënt te 
bestrijden en door een gevarieerde aanplant. Het onderhoud van het groen kan veel beter 
en vooral ecologischer. Het maaibeleid wordt eveneens op ecologische leest geschoeid, het 
gebruik van gif wordt uitgebannen. De Haagse Stadspartij wil de bestaande ecologische 
verbindingszones robuuster en groter maken. 
 
De leefomstandigheden voor dieren en insecten in het Haagse groen dienen verbeterd te 
worden. De bijensterfte wordt aangepakt door te zorgen voor een grotere diversiteit aan 
planten, struiken en bomen, waaronder ook drachtplanten. Imkers worden geholpen bij het 
vinden van geschikte plekken in de stad voor bijenkasten. En er komt voorlichting over 
bijvriendelijk tuinieren. 
 
B. Een stevig milieubeleid 
 
Er is wereldwijd een ernstige milieu-, energie- en klimaatcrisis gaande. Den Haag kan als 
internationale stad en door haar ligging aan zee voorop lopen in het serieus nemen van de 
klimaatcrisis. De gemeente kan eigen energiewinning en woningisolatie door bewoners 
stimuleren. Daar waar hiervoor landelijke beperkingen bestaan, zal de gemeente met de 
bewoners lobbyen om eigen opwekking van energie op afstand mogelijk te maken. De 
gemeente kan het eenvoudig maken voor groepen bewoners om zelf onderling water, 
energie, warmte en internet te verdelen achter één aansluiting op het landelijk net. 
 
Het plaatsen van zonnecellen of –collectoren op daken wordt ook bij VvE’s en 
huurderscollectieven mogelijk. Ook individuele huurders krijgen het recht om zonnecellen of 
-collectoren te plaatsen. Op grotere schaal wordt de capaciteit van het stadsverwarmingsnet 
beter benut, uitgebreid en gekoppeld aan duurzame energiebronnen. 
 
Recycling wordt gestimuleerd met meer gescheiden afvalstations in de wijken en de 
mogelijkheid om het gft-afval in aparte ORAC's (ondergrondse afvalcontainers) in te zamelen. 
Ook wordt het mogelijk om bioafval af te geven bij buurtcomposteringsstations. 
Kringloopwinkels worden gekoppeld aan repaircafés en ruilkringen worden gestimuleerd. Het 
gebruik van plastic verpakking door winkels en supermarkten wordt aan banden gelegd.  
 
Natuur- en milieueducatie zijn van groot belang bij het basis- en voortgezet onderwijs. Het 
door de Haagse Stadspartij ingediende “Eco-school”-initiatief wordt verder uitgebouwd door 
de gemeente. 
 
De Haagse Stadspartij vindt het van groot belang om een uitstootreductie van kooldioxide 
(CO2) te realiseren van minstens 40% in 2020 en 80% in 2030. Daarvoor zijn versnelde 
investeringen in energiebesparing en duurzame energie vereist. Milieubeleid moet worden 
verankerd in alle sectoren van beleid. Zo is het belangrijk om bij het verkeersbeleid de 
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uitstoot door het autoverkeer terug te dringen en in het bouwbeleid uit te gaan van 
duurzaam bouwen. Ook met het stimuleren van regionale voedselproductie kan er nog veel 
milieuwinst worden geboekt. Zeer belangrijk is verder dat het energieverbruik drastisch 
wordt verminderd. Het regenwater wordt waar mogelijk afgekoppeld van het rioolstelsel. 
 
C. Lokaal voedsel bevorderen 
 
Gezonde voeding is belangrijk. Met bewustwording over gezond voedsel, stadslandbouw en 
meer aandacht voor tuinieren kan dit gestimuleerd worden. Een aantal suggesties van de 
Haagse Stadspartij: 
 
- Zet schoolprojecten op met jongeren uit verschillende culturen rondom voedsel en smaak. 
- Scholen bieden gezonde voeding aan in de kantine in plaats van vette snacks. 
- Betrek jongeren bij moestuin- en stadstuinprojecten. 
- Braakliggende terreinen worden regelvrije zones waar met creativiteit en zelfbeheer 
bewoners zelf activiteiten mogen ontplooien zoals groente verbouwen. 
- Stimuleer gevarieerd en ook vegetarisch voedsel in plaats van vlees en vis. 
- De regionale voedseleconomie kan gestimuleerd worden door de producenten in het 
Westland en het Oostland te verbinden met lokale afzetkanalen in Den Haag. 
‐ Het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven op het gebied van 
kleinschalige voedselproductie. 
‐ Stadsboerderijen inzetten voor kleinschalige voedselproductie, in samenwerking met 
buurtbewoners. 
‐ Producenten en aanbieders (winkels, restaurants) van eerlijke en duurzame 
voedselproducten koesteren. 
‐ Boeren uit omliggende gebieden hun producten rechtstreeks in de stad laten aanbieden (op 
onder andere markten). 
 
D. Dierenwelzijn versterken 
 
Gebruik van dieren voor vermaak wordt uitgebannen. Dierproefvrije schoonmaakmiddelen, 
ondersteuning van dierenambulances en dierenopvang en een goed dierenbeleid op de 
stadsboerderijen zijn belangrijk. Verwaarlozing en mishandeling van dieren wordt zeer streng 
aangepakt. 
 
Overlast van dieren (door onder andere muizen, meeuwen en ratten) zal waar mogelijk 
diervriendelijk worden opgelost. De stadsecoloog wordt weer in ere hersteld en dient 
onderzoek te doen naar de oorzaken van overlast en het ontwikkelen van structurele 
oplossingen. In ieder geval kan er worden gezorgd voor meer afvalcontainers (ORAC's) en 
voor vaker vuil ophalen. Ook kan er worden gezorgd voor beter groenbeheer en minder 
bouwen in het groen. Er komt een pilot om broodafval in te zamelen en te vergisten. Ook 
komt er een pilot om op plekken waar geen ORAC'S zijn het huisvuil 's nachts op te halen 
onder andere om overlast door meeuwen te voorkomen. 
 
De bio-industrie gaat niet alleen ten koste van miljoenen dieren, maar is ook zeer slecht voor 
het milieu. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en kan in de kantine van het 
stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen, zoveel mogelijk scharrel-, biologische-, en liefst 
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vegetarische producten gebruiken. Daarnaast is het stimuleren van voorlichting op scholen 
en het werven van vegetarische horeca wenselijk. De visserij op Scheveningen kan 
visvriendelijker worden door ligplaatsen en voorzieningen op de wal te gunnen aan vissers 
met een eco- en visvriendelijk keurmerk. Den Haag zet zich in om op Europees niveau de 
natuurvriendelijke visvangst te promoten. We ondersteunen initiatieven die erop gericht zijn 
dat duurzaam en lokaal gevangen vis wordt verkocht bij de visafslag en in de Haagse winkels. 
 
De Haagse Stadspartij wil meer en veilige hondenuitlaat- en uitrenplaatsen. Het opruimen 
van hondenpoep geschiedt ook in de groene gebieden. Honden worden zo veel mogelijk 
geweerd uit natuurgebieden die al sterk vervuild zijn (zoals de Bosjes van Poot) en in 
vogelbroedgebieden tijdens het broedseizoen. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*De bezuinigingen op boswachters terugdraaien  
*Het aantal volkstuincomplexen uitbreiden 
*Landgoed en landhuis Ockenburgh in samenspraak met de buurt opknappen en 
ontwikkelen 
*Meer natuurspeelplaatsen 
*Veel meer bomen en groen in dichtbebouwde wijken 
*Stroken groen in beheer geven aan bewoners om er een groene oase van te maken 
*Braakliggende terreinen omvormen tot groente- en fruittuintjes 
*Een Groene Aanslag op het Blauwe Aanslagterrein 
*Milieuoverlast en milieucriminaliteit worden veel strenger aangepakt.  
*Zonnepanelen op het dak, groene daken en de opvang van regenwater stimuleren 
*Overal in de stad publieke oplaadstations voor elektrische fietsen en auto's 
*Een extra isoleerprogramma voor huizen en gebouwen met aandacht voor een gezond 
binnenklimaat 
*Walstroom voor de schepen in de Scheveningse haven om energie te besparen 
*Betere afvalinzameling voor schepen in de haven 
*Geen circussen met dieren of ander vermaak ten koste van dieren 
*Braakliggende terreinen tijdelijk inrichten als hondenuitrengebied 
 
 
4) Veiligheid en leefbaarheid 
 
A. Voorkomen en aanpakken criminaliteit 
 
De Haagse Stadspartij wil criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Een groot 
deel van de criminaliteit is verbonden aan het gebruik van (hard)drugs, verveling, 
machogedrag, psychische problematiek en armoede. Een groot deel van de druggerelateerde 
criminaliteit kan worden voorkomen met gebruikersruimtes, gecontroleerde verstrekking van 
hard- en softdrugs en regulering van wietteelt, -productie en -handel. De criminele 
organisaties achter de drugshandel zullen daarmee verdwijnen en verslaafden zullen sneller 
in behandeling kunnen worden genomen. Criminaliteit kan verder worden teruggedrongen 
door een betere opvang van daklozen, aanpak en voorkoming van armoede en uitsluiting, en 
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een betere opvang van mensen met een psychische stoornis. De Haagse Stadspartij wil 
daarnaast meer erkenning en aandacht voor online criminaliteit.  
 
Politiewerk wordt bemoeilijkt door de enorme bureaucratie. Dit kan zodanig worden 
veranderd dat de agent meer toekomt aan het werk op straat en in de wijken. Vooral de 
wijken buiten het centrum hebben behoefte aan meer aandacht en toezicht. De wijkagent 
heeft zicht op de wijkproblemen en verdient daarom een belangrijke rol bij het sociale- en 
welzijnsbeleid van de stadsdelen. De wijkagent kan beter opgeleid worden en verdient meer 
waardering van de politieorganisatie. Bij de aanpak van criminaliteit is het belangrijk dat de 
politie samen met de buurt optrekt en er voldoende vertrouwen is in de politie. Dat betekent 
in de eerste plaats een uitmuntende service van de politie als het gaat om het doen van 
aangifte en het opsporen van daders en delicten. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk 
dat de politie meer en langdurig investeert in goede verhoudingen met de buurt.  
Maar vooral wil de Haagse Stadspartij een dienstbare en toegankelijke politieorganisatie die 
meer op straat aanwezig is, minder in de auto rondrijdt en een minder repressieve houding 
aanneemt. De wijkbureaus van de politie gaan ´s avonds weer open. 
 
Het is een hardnekkig misverstand dat de criminaliteit toeneemt. Zo blijkt de criminaliteit in 
Den Haag al jaren achtereen spectaculair te dalen. Terwijl de veiligheid toeneemt, neemt het 
gevoel van onveiligheid vaak toe. Beeldvorming in de media en maatregelen als 
cameratoezicht versterken dat gevoel. Ook het veelvuldig inzetten van helikopters en drones 
als opsporingsmiddel is in de ogen van de Haagse Stadspartij niet efficiënt en leidt tot 
onnodige overlast en angst.  
 
Controledrift en betutteling door de overheid ondermijnen het vertrouwen van de burger in 
het gezag. De politie zou bij kleine overtredingen tactvoller kunnen opereren en zal zo meer 
gezag, respect en vertrouwen verdienen. Disproportioneel en/of selectief (racistisch) 
politieoptreden dient open besproken te worden en te worden teruggedrongen. 
 
Bestrijding van vrouwenhandel en huiselijk geweld hebben prioriteit in het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid. Naast de vrouwenopvang blijft ook de mannenopvang bestaan.  
 
B. Werken aan leefbaarheid 
 
Het onderhoud van de stedelijke ruimte laat veel te wensen over. Alle wijken worden 
voortaan jaarlijks onderworpen aan een buurtschouw waarbij de gemeente met bewoners 
de staat van de wijk inventariseert en actie onderneemt. In plaats van investeren in steeds 
meer handhavers investeert de gemeente in meer structureel onderhoud. 
 
In dichtbevolkte wijken met veel hoogbouw en portiekwoningen hebben ORAC's de 
voorkeur, en anders moet het huisvuil vaker worden opgehaald. Organisaties als scholen, 
winkels, horeca, culturele- en sportverenigingen moeten gewezen worden op hun 
verantwoordelijkheid in het schoonhouden van hun omgeving. 
 
Een goed en prettig ingerichte stad is positief voor de leefbaarheid. Meer 
groenvoorzieningen, betere wandelpaden en bankjes zijn belangrijk. 
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Jongeren moeten niet voortdurend als criminele hangjongeren worden gezien en opgejaagd. 
Als jongeren samen met buurtbewoners hun plekken zelf mogen bouwen, inrichten en 
beheren, ontstaat er veel meer betrokkenheid en minder verveling en vandalisme.  
 
Veroorzakers van vernielingen dienen de schade te vergoeden. Als thuiswonende jongeren 
zich hebben misdragen, worden zij en hun ouders verantwoordelijk gesteld en aangesproken 
om voor (materieel) herstel te zorgen.  
Huiseigenaren, zoals woningcorporaties, dienen door de gemeente streng te worden 
aangepakt bij het slecht onderhouden van woningen. 
 
Vaak wordt er in Den Haag gesloopt en blijft het sloopterrein jarenlang braak liggen. Dit kan 
voorkomen worden door pas een sloopvergunning te verstrekken als de bouwvergunning 
verleend is en de bouw zeker is. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Hardere aanpak van vrouwenmishandeling en gedwongen prostitutie 
*Terugdringen van geweld binnen relaties  
*Betere aanpak van oplichting, vastgoedfraude en illegale bouw 
*Veel meer inzamelcontainers voor plastic 
*Papier-, glas-, plastic- en overige afvalbakken vaker legen 
*Huisvuilkalender weer op papier, niet alleen op internet  
*(Meer) grote groencontainers per straat beschikbaar stellen 
*Ondergrondse afvalopslag uitbreiden 
*Meer plaskruizen en vrouwentoiletten in de uitgaansgebieden 
*Openbare toiletten weer terug in de openbare ruimte 
 
 
5) Verkeer en vervoer 
 
A. Een duurzaam verkeersbeleid 
 
De Haagse Stadspartij pleit voor emissieloze mobiliteit als uitgangspunt van het 
verkeersbeleid met prioriteit voor het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger. De stad 
dient niet langer op de auto te worden ingericht. De auto geeft veel problemen op het 
gebied van milieu, parkeren, bereikbaarheid en leidt tot overlast en verkeersonveiligheid. Bij 
het mobiliteitsbeleid zijn verbetering van de duurzaamheid en de kwaliteit van de 
leefomgeving de belangrijkste doelen. De verkeersinfrastructuur hoort bij nieuwe 
bouwplannen eerst goed geregeld te zijn en mag nooit een sluitpost zijn. Voor bijvoorbeeld 
Scheveningen wil de Haagse Stadspartij eerst een goed integraal verkeersplan, voordat er 
nieuwe bouwplannen ontwikkeld worden. 
 
B. Fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer 
 
In tegenstelling tot wat de bedoeling is, neemt het aandeel openbaar vervoer in ons stedelijk 
vervoer af. Die negatieve trend moet worden gekeerd. Er moet niet alleen in Randstad Rail 
geïnvesteerd worden, maar ook in de gewone tramlijnen en in een fijnmaziger en flexibeler 
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netwerk. Veel lijnen lopen nu door het centrum met capaciteitsbeperking tot gevolg. Met 
meer lijnen om het centrum heen neemt de capaciteit toe, ontstaan er meer 
vervoersverbindingen en wordt de keuze voor openbaar vervoer (OV) aantrekkelijker. OV-
haltes dienen voor iedere Hagenaar binnen vijfhonderd meter van de woning aanwezig te 
zijn met minimaal om de tien minuten OV-aanbod. Den Haag is nu de enige stad met een 
sneeuwnet, wat betekent dat vier tramlijnen uitvallen bij sneeuwval. De Haagse Stadspartij 
wil véél meer verwarmde wissels, zodat alle tramlijnen ook bij hevige sneeuwval in dienst 
blijven. Er wordt een overstapgarantie ingevoerd op de laatste tram- en busritten. Om het 
uitgaansleven te verbeteren zouden de belangrijkste OV-verbindingen (inclusief Randstad 
Rail) doordeweeks tot 2 uur 's nachts moeten worden aangeboden. 
 
Het openbaar vervoer kan veel goedkoper. Het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met 
een Ooievaarspas is een groot succes en kan stapsgewijs uitgebreid worden, onder andere 
voor kinderen. Er komt een pilot waarbij mensen zonder auto een goedkoop OV-
abonnement kunnen aanschaffen. Alle trams en bussen worden geschikt gemaakt voor de 
mindervalide reizigers. Er komen meer conducteurs in de tram en bus- en trambestuurders 
moeten servicegerichter worden. Het doortrekken van tram 11 naar het Norfolkterrein heeft 
te weinig vervoersrendement en kan worden geschrapt. Lijn 11 moet juist de andere kant op 
en worden doorgetrokken richting Binckhorst en Station Voorburg. De bewegwijzering en 
informatie op het Centraal Station kan veel beter. Het gemis aan rechtstreekse internationale 
treinverbindingen met Duitsland, België en Frankrijk is nadelig voor Den Haag. Dit verdient 
verbetering. 
 
C. Ruimte voor de fiets 
 
De Haagse Stadspartij wil meer fietsenstallingen en meer doorgaande fietsroutes, bij 
voorkeur niet langs drukke wegen. Zo veel mogelijk fietspaden worden vrijliggend, met 
voldoende breedte en voldoende opstelruimte bij kruispunten. Zo moet je als fietser veilig 
door de hele stad en met name in het stadsdeel centrum kunnen fietsen. Maar ook aan de 
rand van de stad kan het fietsgebruik gestimuleerd worden, met bijvoorbeeld ‘Park en Bike’ 
bij P & R-terreinen. Fietsroutes worden niet ten koste van bomen aangelegd. Integendeel, 
langs fietsroutes komen bomen om het fietsen te veraangenamen. Er komt veel meer 
aandacht voor het onderhoud van fietsstroken en fietspaden (denk aan losliggende tegels, 
kieren, gaten, etc.). Bij bewaakte fietsenstallingen van 'Biesieklette', bij supermarkten en in 
winkelgebieden kunnen bakfietsen worden gehuurd door mensen die boodschappen willen 
doen, naar het strand gaan of met de kinderen op pad willen. Bij de Haagse Markt komt een 
gratis Biesieklette. Meer (gratis) fietsstallingen in woonwijken, maar ook in wijkcentra, 
uitgaansgebieden en vooral in het centrum is wat de Haagse Stadspartij voor ogen heeft. Er 
komen door de hele stad meer mogelijkheden om leenfietsen te gebruiken, onder andere de 
OV-fiets. Door de gemeente in beslag genomen fietsen worden wit gespoten en opnieuw als 
gratis leenfiets ingezet. Zo lang er onvoldoende stallingsruimte is worden fietsen überhaupt 
niet in beslag genomen door de gemeente. Bezorgdiensten van boodschappen schakelen 
over op de bakfiets.  
 
 
 
 



17 

 

D. Mindervaliden en mobiliteit 
 
Stoepen en straten worden beter begaanbaar voor mindervaliden. Nog steeds zijn lang niet 
alle hoeken van de straten afgeschuind en blijft het voor mensen in rolstoelen, met 
scootmobiels en rollators vaak nog een hele klus de overkant van de straat te bereiken. Ook 
terrassen belemmeren vaak de mobiliteit van mindervaliden. Ook fietsers kunnen meer 
rekening houden met kwetsbare mindervaliden op straat.  
 
E. Minder auto's 
 
Het massale gebruik van de auto in en naar de stad wil de Haagse Stadspartij zoveel mogelijk 
beperken en beter spreiden over de stad. Beperken door meer ‘park en ride’ voorzieningen 
aan de rand van de stad met goedkope OV-verbindingen naar het centrum (en in de zomer 
naar het strand). Ook het gebruik en de toegankelijkheid van de Malieveldgarage wordt 
verbeterd.  
 
Beter spreiden van het autoverkeer is noodzakelijk om filevorming en stagnatie te 
voorkomen en te beperken. Dit kan door de verbindingen en inprikkers tussen het stedelijk 
wegennet en het rijkswegennet evenwichtig te verdelen. Onnodig veel doorgaand verkeer 
rijdt nu aan één kant door het centrum en over de Centrumring. De geplande 
Rotterdamsebaan ligt te dicht naast de Utrechtsebaan en zal aan de noordoostelijke kant van 
het centrum tot nog meer stagnatie leiden met negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. 
Deze honderden miljoenen kostende inprikker is de Haagse Stadspartij een doorn in het oog 
en wordt geschrapt.  
 
Langs de Noordwestelijke Hoofdroute wordt veel overlast ondervonden van het autoverkeer. 
Om die reden ondersteunt de Haagse Stadspartij de Nota van Uitgangspunten voor de 
Noordwestelijke Hoofdroute van de bewoners. De Haagse Stadspartij zet zich in om de 
verkeersknelpunten op het gebied van leefbaarheid, oversteekbaarheid en veiligheid in de 
hele stad, samen met de bewoners op te lossen. De westkant van de centrumring wordt 
verlegd van de huidige route over de Laan Copes van Cattenburgh naar het Telderstracé. 
 
De Haagse Stadspartij is voor een uniforme betaald parkeerregeling voor de hele stad om de 
schaarse ruimte beter te verdelen, de duidelijkheid te bevorderen en waterbedeffecten te 
voorkomen. Het huidige betaald parkeerbeleid wordt gekenmerkt door het steeds weer 
verplaatsen van de parkeerdruk, een wirwar van verschillende regelingen en 
rechtsongelijkheid. Voor mantelzorgers en hulpverleners komt een vrijstelling. De 
bezoekersparkeerregeling wordt iets verruimd. Met een duidelijk en strikt parkeerbeleid kan 
het autogebruik verder afnemen. Mensen zonder auto kunnen ontheffing vragen van de 
parkeernorm bij nieuwbouw. De Haagse Stadspartij wil ook graag dat er meer deelauto’s 
komen. We zijn fel tegen nieuwe openbare parkeergarages in het centrum zoals onder het 
Tournooiveld en bij het Scheveningse Veer. 
 
De Haagse Stadspartij wil kantoren, kerken, moskeeën, supermarkten, warenhuizen en 
bedrijven bewegen om mobiliteitsbeleid te ontwikkelen met als doel om de auto zoveel 
mogelijk te laten staan. O.a. door het fietsparkeren sterk te verbeteren.  
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F. Schone lucht  
 
De Haagse Stadspartij is voor een gezonde leefomgeving in alle Haagse woonwijken. Maar 
liefst drie Haagse straten staan bij de landelijke metingen van Milieudefensie in de top tien 
van vuile straten. Vooral langs de centrumring is de lucht door het drukke verkeer het 
smerigst met alle gevolgen voor de gezondheid. Stagnerend verkeer en files dragen sterk bij 
aan de vervuiling. De Haagse Stadspartij wil daarom de verkeersdruk niet alleen 
verminderen, maar ook beter spreiden over de stad. Het doorgaand verkeer wordt 
gebundeld op stedelijke hoofdwegen en geweerd uit woonwijken. Voor stadsritten wil de 
Haagse Stadspartij stevig inzetten op emissieloze mobiliteit als OV en fiets. 
 
De Haagse Stadspartij wil de slechte luchtkwaliteit bij de bron aanpakken en de uitstoot van 
roet en fijnstof verminderen met het volgende pakket: 
 
Voor de korte termijn: 
- De milieuzone voor vervuilende bestelauto's en scooters in het centrum uitbreiden tot het 
gebied binnen de centrumring.  
- Er komt een stadsdistributiecentrum aan de rand van de stad om het vrachtvervoer en de 
sterk groeiende pakketbezorging met busjes terug te dringen en efficiënter te maken. 
- Lagere maximum snelheden: 80 km op de snelwegen (Utrechtsebaan) door de stad, 50 km 
op stedelijke hoofdwegen en 30 km in alle woonwijken. 
- Op een stelsel van doorgaande stedelijke hoofdwegen wordt de doorstroming bevorderd 
om de uitstoot tot een minimum te beperken. 
- Korte autoritten kunnen ontmoedigd worden door hogere parkeertarieven. 
- Stevig inzetten op emissieloze vormen van vervoer zoals elektrisch rijden op duurzaam 
opgewekte stroom.  
- De uitrol van elektrische oplaadpunten moet voorrang krijgen. Deze voorziening 
combineren met lantaarnpalen of parkeermeters. 
- De aanleg van doorgaande vrijliggende fietspaden van het centrum naar stadsdelen en 
randgemeentes nodigt uit om ritjes tot vijf kilometer zoveel mogelijk met de fiets te doen.  
- Fietsers krijgen een groene golf op sterroutes en voorrang in woonwijken. 
- Veilige oplossing voor fietsers en voetgangers over de Grote Marktstraat en het Spui en bij 
de Haagse Markt.  
- Investeren in goede (gratis) fietsparkeeroplossingen bij stations en adequate 
(kort)parkeeroplossingen in de binnenstad. 
 
En voor de lange termijn: 
- Autoluwe woonwijken en binnenstad: doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk uit Haagse 
woonwijken weren. Met verkeerstechnische oplossingen als inprikkers de verkeersdruk beter 
verdelen over de stad. Vanaf deze inprikkers kan het verkeer via stedelijke hoofdwegen naar 
woonwijken geleid worden.  
 
G. Veilig verkeer 
 
Het aandeel fietsongevallen met ouderen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De 
gemeente kan onder andere met rijvaardigheidstrainingen, fietstrainingen en scootmobiel-
trainingen de veiligheid voor ouderen in het verkeer verbeteren. Bij wegopbrekingen moeten 
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de omleidingen ook voor fietsers en voetgangers goed en veilig zijn. De aanpak van de 
verkeersonveiligheid veroorzaakt door afslaande vrachtauto’s en foutparkeren heeft 
prioriteit. Daarnaast moet er extra aandacht zijn voor verkeersveiligheid rond scholen. De 
Haagse Stadspartij wil minder sluipverkeer in woonwijken. En ook het verkeersonveilige en 
lawaaiige gedrag door automobilisten en scooterrijders aanpakken. Brommers, scooters en 
snorscooters weren van fietspaden. 
 
H. Vervoer over water 
 
Het vervoer over water kan een vervoersalternatief zijn en is toeristisch aantrekkelijk. De 
grachten en de kanalen kunnen geschikt gemaakt worden voor de scheepvaart. Het 
herstellen van de vaarverbinding van de Vliet naar de zee via Scheveningen haven zal 
onderzocht worden. Net als de doorgaande vaarverbindingen naar Loosduinen en het 
Westland. De Haagse Stadspartij bepleit de inzet van watertaxi’s. We willen meer 
aanlegplaatsen voor kano’s, plezierboten en fluisterboten, ook op de Dunne Bierkade. De 
draaibrug bij de Hemsterhuisstraat wordt hersteld en gaat weer open. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Beter openbaar vervoer naar Leiden en het Westland 
*Elk bejaarden- en verzorgingstehuis heeft een bus- of tramhalte in de nabijheid 
*Bij nieuwbouwprojecten gaat een fietsstallingsnorm gelden 
*Fietspaden en trambanen sneller sneeuwvrij maken 
*Geen uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport 
*De autoluwe binnenstad uitbreiden 
*Een jaarlijkse autoloze zondag 
*Minder openbare parkeergarages in de binnenstad (onder andere de Lutherse 
Burgwalgarage en de Markthofgarage sluiten) 
*Een tweede en derde auto per huishouden betekent hogere parkeertarieven 
*De gehanteerde parkeernorm bij bouwprojecten moet worden aangescherpt en nageleefd 
*Een veilig strand voor honden en kinderen, dus geen auto’s op het strand 
*Mooiere stallingsruimtes voor scootmobiels 
*Meer algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 
 
6) Integratie en emancipatie 
 
A. Aan de slag met integratie 
 
We zijn in Den Haag van oudsher gewend om met verschillende culturen samen te leven. 
Momenteel is Den Haag een internationale stad met wereldburgers uit zeker 140 landen. 
Den Haag is ook altijd een stad geweest met veel verschillen tussen rijk en arm. De Hagenaar 
is gewend hiermee om te gaan en is tolerant. En dat is belangrijk, want zonder tolerantie 
kunnen mensen niet samenleven. De meeste mensen zijn goed geïntegreerd in de Haagse 
samenleving. De overgrote meerderheid van de Haagse bevolking is en wordt redelijk tot 
goed opgeleid, heeft werk, spreekt de taal en participeert volop in de samenleving. 
Problemen ontstaan als groepen en individuen achterstanden oplopen op sociaal, 
economisch en cultureel gebied. Integratieprojecten kunnen beter en effectiever. Het gaat 
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daarbij niet alleen om mensen uit andere culturen in de arme wijken, maar ook om 
eenzaamheid in de rijkere wijken en uitsluiting door armoede, ouderdom of ziekte. 
Migranten dienen niet als slachtoffer, maar als volwaardige burger van de stad te worden 
gezien. Er dient beter samengewerkt te worden door scholen, sport- , kunst-, en 
welzijnsinstellingen, waarbij de gemeente de samenwerking op wijkniveau faciliteert en 
stimuleert. Initiatieven van burgers en zelforganisaties op het gebied van integratie dienen te 
worden ondersteund. 
 
De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal kan lezen, 
schrijven en spreken. Nieuwkomers moeten geprikkeld worden om onderwijs te volgen met 
verschillende instapniveaus en doorstromingsmogelijkheden. Migranten en expats die langer 
dan vijf jaar in Nederland verblijven, dienen dit taalonderwijs net als de analfabete 
autochtoon te volgen. Buurtkamers kunnen goed werk doen door taalles aan te bieden. Taal 
in de Buurt wordt voortgezet met een goede aansluiting op vervolgonderwijs. Ook kunnen 
nieuwkomers in contact worden gebracht met Nederlandse kunst en cultuur, bijvoorbeeld 
met gidsen van het Gilde en met inschakeling van de cultuurankers in de wijken. Er komt 
actief beleid voor het vinden en begeleiden van 'verborgen vrouwen'. Verder krijgt iedereen 
voldoende kansen op vervolgonderwijs, stages en werk.  
 
De arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen mag niet leiden tot uitbuiting, 
arbeidsverdringing en overlast. De huisvesting van deze groepen door de werkgever leidt tot 
afhankelijkheid en uitbuiting en is een taak van de woningcorporaties. 
 
Veel integratieproblemen zijn eigenlijk armoedeproblemen. Sociaaleconomische ongelijkheid 
en armoede dienen dan ook hard te worden aangepakt. Dit betekent meer werk en 
doelgerichter onderwijs voor de lagere inkomensklassen. De Haagse Stadspartij wil in arme 
wijken publieke voorzieningen creëren die het leven goedkoper maken zoals gratis Wi-Fi. De 
bibliotheken komen weer terug in deze wijken.  
 
B. Harde aanpak van discriminatie 
 
Discriminatie moet hard worden aangepakt met actief politieoptreden en lagere drempels 
voor het doen van aangifte. Met bedrijven worden afspraken gemaakt, want vooral op de 
werkvloer en in de horeca vindt nog veel discriminatie plaats. Religie blijft een privézaak en 
mag niet leiden tot discriminatie van vrouwen, homo’s of andere groepen. Iedereen die zich 
in Den Haag bevindt wordt gelijk behandeld, is Hagenaar, maar heeft ook recht op zijn eigen 
cultuur. Gesloten culturen kunnen echter leiden tot problemen als eerwraak, gedwongen 
huwelijken, het opsluiten van vrouwen, etc. Dit moet voorkomen en aangepakt worden. Ook 
komt er een intensieve aanpak om radicalisering te herkennen en te voorkomen. 
 
Het homobeleid moet worden voortgezet met goede voorlichting en het aanpakken van 
discriminatie van lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT's). Scholen kunnen hier 
veel aan doen met goede voorlichting en het samen met scholieren opzetten van projecten. 
De politie wordt beter getraind in het herkennen en aanpakken van geweld en discriminatie 
op dit gebied. Goede opvang van bedreigde LHBT's blijft noodzakelijk. Ook voor roze senioren 
komt er meer aandacht bij zorginstellingen en meer roze woongroepen worden mogelijk 
gemaakt. In de sport, bij werkgevers en religieuze instellingen wordt gewerkt aan meer 
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begrip voor LHBT's. Samen met homomannen en lesbische vrouwen uit de 
migrantengemeenschap wordt specifieke voorlichting, hulpverlening en beleid ontwikkeld.  
 
C. Een humane internationale stad 
 
Problemen die expats ondervinden met de overheid op het gebied van bijvoorbeeld zorg en 
huisvesting vanwege bureaucratische regels, moeten worden opgelost. Het streven naar een 
internationale stad mag niet ten koste gaan van het karakter van Den Haag, of overlast geven 
voor de Haagse bevolking. De 'Internationale Stad van Vrede en Recht' moet meer inhouden 
dan alleen het aantrekken van organisaties die werkgelegenheid bieden. Zo zou Den Haag 
kunnen bijdragen aan het opleiden van mensen uit landen waar vrede en recht (nog) niet 
vanzelfsprekend zijn. Ook zou Den Haag kunnen bijdragen aan de uitwisseling van Hagenaars 
met specifieke kennis naar andere landen. 
 
D. Inzetten op emancipatie 
 
Er zijn in Den Haag nog steeds te weinig vrouwen economisch zelfstandig. Vrouwen- en 
meisjesemancipatie hebben daarom nog steeds veel aandacht nodig. Wat betreft opleiding 
en hogere functies kunnen vrouwen meer worden aangemoedigd en gefaciliteerd met onder 
andere: 
  
- Meer mogelijkheden om vanuit een uitkeringssituatie een volwaardige opleiding te kunnen 
volgen. 
- Betere doorstroming naar hogere vormen van onderwijs. 
- Meer mogelijkheden voor werkzoekenden om een eigen bedrijf op te zetten. 
- Te streven dat de helft van de hogere functies bij de gemeente door vrouwen vervuld 
wordt.  
 
Voor migrantenmeiden streven we naar de mogelijkheid om ook in hun eigen wijk te 
sporten, bijvoorbeeld door de helft van de sportveldjes (onder andere Krajicek-Playgrounds 
en Cruyff -Courts) vrij te maken voor meiden. 
    
De druk op vrouwen gaat door de crisis, de bezuinigingen op de zorg en de decentralisatie 
van het sociale domein flink toenemen. Daarvoor vraagt de Haagse Stadspartij meer 
aandacht. Mannen kunnen gestimuleerd worden ook zorgtaken op zich te nemen. Scholen 
kunnen jongens hier al meer bewustwording over bijbrengen. 
 
Ook ziet de Haagse Stadspartij graag aparte deskundigen bij de politie die vrouwen en 
meisjes te woord kunnen staan als zij te maken hebben met relationeel geweld, stalken etc. 
Vrouwenhandel, kinderhandel en de aanpak van pooiers en loverboys moet prioriteit hebben 
in het veiligheidsbeleid. Er moet actieve hulpverlening zijn op het gebied van eerwraak en 
meisjesbesnijdenis. En er moet een strengere controle zijn bij massagesalons en 
prostitutiepanden op mensenhandel. 
 
Hulpverlening aan ongedocumenteerden dient te worden versterkt. Er komt betere opvang 
voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het herkomstland. Zij krijgen 
het recht om te werken, te studeren en veilig aangifte te doen. Ook de zorg wordt beter 
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toegankelijk voor deze mensen. Voorkomen moet worden dat ongedocumenteerden in 
handen vallen van mensenhandelaren en pooiers. De Haagse Stadspartij pleit voor opvang 
van ongedocumenteerden die dakloos zijn, met extra aandacht voor gezinnen, zieken, 
kinderen en (zwangere) vrouwen. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Racistische, jihadistische en neonazistische tendensen monitoren en de kop indrukken 
 
 
7) Economie en financiën 
 
A. Een gevarieerde economie 
 
De Haagse Stadspartij streeft naar een evenwichtige, gevarieerde Haagse economie. Zo zal er 
naast de versterking van het internationale profiel met het aantrekken van internationale 
instellingen vooral worden ingezet op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), de creatieve 
economie, in havengebonden bedrijvigheid, stadslandbouw en regionale voedselproductie, 
maakindustrie en meer werk in de zorg, het onderwijs en het welzijn. 
 
De Haagse Stadspartij streeft naar duurzame en beheerste groei. Dat betekent onder andere 
het beter benutten van bestaande kantoor- en bedrijfsruimte en stoppen met het bouwen 
van nieuwe kantoren, nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe winkels. Het betekent ook het 
stimuleren van innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke bedrijvigheid in bestaande 
gebouwen. Ter stimulans van de plaatselijke economie kan de gemeente investeren in het op 
grote schaal verbeteren van de woningvoorraad, onder andere door zonnepanelen, HR-
ketels, dubbel glas en verdere isolatie. 
 
Het is belangrijk om startende ondernemers te ondersteunen en te voorkomen dat ze snel 
failliet gaan. Naast de bestaande advies- en kennisorganisaties als hogescholen, MKB-
Nederland, Kamer van Koophandel etc., is het van belang om ook maatschappelijk 
ondernemende en lokale banken hierbij te betrekken. 
 
De werkgelegenheid op de Binckhorst blijft behouden door het gebied in samenspraak met 
de vele bestaande bedrijven organisch te ontwikkelen. De Binckhorsthaven kan in gebruik 
blijven voor de asfalt- en cementfabrieken.  
 
Aan nieuwe grootschalige toeristische attracties heeft de Haagse Stadspartij geen behoefte. 
Op Scheveningen vormt de omgeving van de Pier de kern van het grootschalige toerisme. Als 
de markt geen perspectief ziet in het opknappen van de Pier, is het aan de gemeente om de 
regie over te nemen. Nieuwe ontwikkelingen in Scheveningen Bad moeten in samenspraak 
met de bewoners plaatsvinden. 
De Scheveningse havens hebben ook een toeristische aantrekkingskracht, maar moeten 
vooral bestemd blijven voor de visserij, kleinschalige cultuur en de zeevaart. De 
bouwplannen rond de Derde Haven met veel woningbouw kunnen teruggedraaid worden. 
Evenals de zweefbrug, de hoge hotels en de brug over de Pijp. De maritieme bedrijvigheid 
vraagt juist om meer kaderuimte. 
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Voor de afdeling citymarketing van de gemeente Den Haag ziet de Haagse Stadspartij geen 
toekomst meer. Den Haag verkoopt zichzelf wel en verder hebben we Den Haag Marketing 
om toeristen naar Den Haag te lokken. Dat kan nog veel beter, met een aantrekkelijke 
website en het onder de aandacht brengen van unieke Haagse zaken zoals de architectuur 
van de Nieuwe Haagse School, de Haagse pop- en undergroundcultuur, Little India bij het 
Paul Krugerplein, het Indische Den Haag, de Haagse Markt, Scheveningen Haven en het 
multiculturalisme van de Schilderswijk. Dit natuurlijk naast de bekende iconen als het 
Mauritshuis, het Gemeentemuseum, het Vredespaleis, de Passage, het Kurhaus en het 
Binnenhof.  
 
Het winkelgebied in het centrum is erg monotoon en mainstream. Leuke, aparte winkeltjes 
zijn schaars en grote winkelketens bepalen het straatbeeld. De dominantie van winkelketens 
en AH-supermarkten moet worden aangepakt door nieuwe vestigingen te voorkomen via het 
bestemmingsplan met een “Nee, tenzij-beleid”. Ook goede brancherings- en 
acquisitieplannen (eventueel met vestigingspremies), kunnen de diversiteit bevorderen en 
dominantie van grote ketens voorkomen. Op wijk- en buurtniveau wordt erop gelet dat 
onder het mom van ondergeschikte horeca geen volwaardige horeca wordt gevestigd. 
 
Bedrijfskantines in overheidsgebouwen worden afgeschaft, laat ambtenaren in de pauze de 
stad in gaan voor hun lunch. Dat zou een geweldige impuls betekenen voor de Haagse 
economie. De Haagse Markt gaat in goed overleg met de standhouders verder opgeknapt 
worden, waarbij de gemeente geld bijdraagt om een ‘droogloop’ voor de Haagse Markt te 
realiseren zodat de markt ook bij slecht weer voor bezoekers aantrekkelijk blijft. 
 
B. Degelijk financieel beleid 
 
De Haagse Stadspartij staat voor degelijk financieel beheer. Dit betekent dat er altijd met 
sluitende begrotingen wordt gewerkt, er niet wordt gerekend met speculatieve winsten, en 
er gezorgd wordt voor voldoende risicoreserves en een gezond weerstandsvermogen. Tevens 
dient er scherp te worden toegezien dat gemeentelijke tarieven kostendekkend zijn, maar 
ook niet leiden tot geldklopperij. Degelijk financieel beheer dient ook goed controleerbaar 
en transparant te zijn. Het aantal vertrouwelijke financiële stukken moet daarom flink 
worden beperkt. 
 
De gemeentelijke woonlasten kunnen aanzienlijk omlaag. Het dividend van Eneco en de 
begrotingsoverschotten van de gemeente kunnen hiervoor worden ingezet. Hondenbelasting 
om de algemene middelen aan te vullen is niet te rechtvaardigen. Hondenbelasting moet 
worden aangewend voor hondenbeleid of anders worden afgeschaft. 
 
De gemeente dient er naar te streven om de nutsvoorzieningen in eigen hand te houden. Dit 
betekent de aandelen in Eneco en HTM niet verkopen. De Haagse Stadspartij is geen 
voorstander van de fusie tussen HTM en NS. De Haagse Stadspartij ziet daarnaast 
mogelijkheden om nieuwe nutsorganisaties op te richten, bijvoorbeeld om 
glasvezelnetwerken of duurzame energievoorzieningen te beheren, en meer kleinschalige 
woningbedrijven op te zetten met grote invloed voor de huurders.  
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De gemeente Den Haag heeft ruim 1 miljard euro aan bestemmingsreserves op de plank 
liggen om uit te geven aan allerlei projecten en plannen. Veel van deze projecten kunnen 
naar voren worden gehaald om de crisis te helpen bestrijden.  
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Meer budgethotels, b&b's, zorghotels, een camping en parkeerplaatsen voor campers 
*Meer voetgangersgebieden in winkelstraten 
*Markten met groente en fruit van volkstuinen en zelfgemaakte producten in de wijken 
*Een bloemen- en plantenmarkt en een kunstmarkt 
*Overbodige bureaucratie afschaffen 
*Terrassen langer open op warme dagen 
*Ondersteuning van alternatieve economische modellen (o.a. Time Bank en Haagse 
Ooievaar) 
*Kiosken, ijskarren en kramen niet verbannen van de Grote Marktstraat en de boulevard 
 
 
8) Onderwijs en educatie 
 
A. Betrokken bij het onderwijs 
 
De Haagse Stadspartij staat voor kleinschalig onderwijs met kleine klassen en met voldoende 
leermiddelen zoals computers. Voorop staan aandacht voor de leerling, de kwaliteit van 
onderwijs en het voorkomen van schooluitval en structureel spijbelen. Voor kinderen met 
problemen moet maatwerk per kind het uitgangspunt zijn. De gemeente stopt veel geld in 
Voor- en vroegschoolse educatie, Leerkansenprofiel en Brede buurtscholen, maar heeft 
onvoldoende zicht op de effecten en de kwaliteit van het onderwijs. De Haagse Stadspartij 
wil dat dit nader onderzocht wordt en zet in op de kwaliteit van het primair onderwijs. 
De Brede schoolcoördinator verstevigt de samenwerking tussen scholen, naschoolse opvang, 
buurthuis, culturele instellingen en sportverenigingen. Creativiteit, (Haagse) geschiedenis, 
zorgtaken en sport mogen meer aandacht krijgen. De betrokkenheid en inspraak van ouders 
bij school en kind kan over het algemeen beter. Goede, representatieve ouderbetrokkenheid 
en medezeggenschap zijn essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Schoolgebouwen 
zouden in het weekend en ‘s avonds opengesteld kunnen worden voor buurtinitiatieven en -
activiteiten. 
 
B. Studentenstad Den Haag 
 
Het universitair onderwijs en hoger beroepsonderwijs worden verder uitgebouwd zodat Den 
Haag een volwaardige studentenstad wordt voor de regio Haaglanden. Het beroepsonderwijs 
moet voldoende stagemogelijkheden aanbieden. Ook de internationale organisaties dienen 
bijbanen en stagemogelijkheden aan te bieden voor studenten. Om te slagen als 
studentenstad dienen er meer uitgaansvoorzieningen te komen gericht op de wensen van 
studenten. En voor de binding met de stad is het belangrijk dat studenten via de 
Ooievaarspas voor een gereduceerd tarief bijvoorbeeld lid kunnen worden van Haagse 
sportverenigingen en kunnen genieten van het Haagse culturele aanbod. 
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Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Vakscholen gericht op ambachten en techniek, waar leerplichtigen een vak kunnen leren 
*Kunsteducatie op school 
*Meer Speelotheken, Haagse Hopjes en buurt- en natuurverkenners 
*Energydrinks, snoep en vette snacks op scholen uitbannen 
*Kinderen mee laten beslissen over de inrichting van (groene) school- en speeltuinen 
*Een volwaardig aanbod van volwasseneducatie. 
 
 
9) Sport, Cultuur en Uitgaan 
 
A. De breedtesport centraal 
 
Sport speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Het is gezond en belangrijk voor de 
sociale samenhang, de integratie en de emancipatie. Sportbeoefening kan op wijkniveau 
gestimuleerd worden, vooral gericht op jonge kinderen, gehandicapten, senioren en mensen 
die niet aan sport doen. Sportverenigingen worden door de gemeente ondersteund, onder 
andere bij het vinden van vrijwilligers en het professionaliseren en betaalbaar houden van 
sportclubs. Het afstoten van sportaccommodaties is niet gewenst evenals het bebouwen van 
sportvelden. Sport dient te beginnen op school (gymnastiek, schoolzwemmen etc.). De 
mogelijkheden om te zwemmen kunnen verbeterd worden en de mogelijkheden van 
gescheiden zwemmen voor vrouwen worden verruimd. Met sporttuinen, fitplaatsen, 
beachcourts en playgrounds kan ook de niet georganiseerde sporter bereikt worden. 
 
B. Terughoudend met topsport 
 
De gemeente hoeft zich in de ogen van de Haagse Stadspartij niet actief te bemoeien met 
topsport. Commerciële topsport kan zichzelf bedruipen. Wel is het goed als de gemeente 
talentvolle sporters stimuleert en helpt. Specifiek topsportbeleid van de gemeente kan 
worden afgeschaft. Zo kan ook het subsidiëren van ADO Den Haag een keer ophouden. De 
Sportcampus in het Zuiderpark is een onnodig prestigeproject. De Halo kan in de Vogelwijk 
blijven door de bestaande les- en sportaccommodaties te verbeteren. 
 
C. Aandacht voor outdoor sports 
 
Outdoorsport zoals skaten, BMX, freerunnen en surfen, vraagt om ruimte en betere 
faciliteiten onder andere in parken en met speciale routes. Het Spuiplein blijft in de ogen van 
de Haagse Stadspartij een open plein en kan tevens blijven dienen als centrale 
ontmoetingsplek voor deze alternatieve jongerencultuur. Skatepark Sweatshop in de 
Binckhorst wordt een permanente skatelocatie. Ook de surfcultuur in Scheveningen verdient 
verdere ondersteuning. Het succesvolle surfdorp FAST kan in onze visie op de huidige plek 
blijven en ook Surfspot Zuid wordt gesteund door de gemeente. 
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D. De comeback van cultuur 
 
De Haagse Stadspartij wil de kunst en cultuur in Den Haag weer laten floreren en de 
onbesuisde bezuinigingen hierop terugdraaien. De gemeente lijkt vooral in te zetten op 
mega-investeringen in gebouwen en veel minder op versterking van het culturele klimaat. 
Kunstinstellingen zien zich hierdoor genoodzaakt om steeds meer commercieel vermaak te 
bieden. De hele keten van de basis tot de top moet op niveau zijn en op elkaar aansluiten. 
Vooral de humuslaag van opkomende kunstenaars moet gekoesterd worden. Het kunstbeleid 
moet er ook naar streven dat kunstenaars een inkomen kunnen opbouwen. De stad barst van 
het talent, maar voor het maken van kunst zijn de omstandigheden moeilijk. Er is een tekort 
aan betaalbare ateliers en woonruimte voor kunstenaars. De gemeente moet zich beter 
inspannen om panden voor de kunst te behouden. Zo kan ook voorkomen worden dat 
studenten van het conservatorium en de kunstacademie na hun studie de stad verlaten. De 
Haagse Stadspartij wil vooral de kleinschalige initiatieven voor non-commerciële kunstenaars 
ondersteunen. Het atelierbeleid kan sterk worden verbeterd. Culturele broedplaatsen 
moeten behouden blijven en zijn onmisbaar voor het in stand houden van de 
undergroundcultuur (onder andere Villa Ockenburgh, de Besturing, Langweiligkeit, 
Maakhaven, de Vloek). Veel meer leegstaande panden zoals Eurocinema aan de Leyweg en 
de Pier in Scheveningen kunnen als broedplaats ter beschikking worden gesteld aan 
creatievelingen. Tijdelijke initiatieven zoals Binck36, de Besturing en PIP kunnen permanent 
gemaakt worden. 
 
De huidige gebouwen van de Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater en het Koninklijk 
Conservatorium worden opgeknapt. Het plan voor een geldverkwistend en onnodig 
Spuiforum wordt zo spoedig mogelijk teruggedraaid. Het Spuiplein wordt verder ontwikkeld 
tot centraal sport-, cultuur- en evenementenplein met levendige plinten. 
 
E. Hedendaagse kunst 
 
De popmuziek floreert in Den Haag als vanouds en ook de jazz zit in de lift. Dat verdient 
blijvende ondersteuning en dan vooral de podia voor vernieuwende en beginnende muziek 
zoals Musicon, Loos, de Vinger en het HPC. Er komt meer aandacht voor de dance- en 
electroscene. Livemuziek in cafés moet verder de ruimte krijgen en Den Haag verdient een 
moderne jazzclub.  
 
Naast de bekende gezelschappen en zalen is er vooral aandacht nodig voor kleine theater- en 
dansgezelschappen en zaaltjes zoals The Dutch Don’t Dance Division, Lonneke van Leth, 
Firma Mes, Branoul en Theatergroep Drang. Veel van het dans-, theater- en filmaanbod komt 
van buiten de stad. Het makersklimaat dient daarom sterk verbeterd te worden.  
 
Speciale aandacht moet er komen voor de urban- of straatcultuur met uitingen als hiphop, 
rap, dance en graffiti. Poëzie en literatuur moeten veel meer gestimuleerd worden. De 
Stadsdichter wordt in ere hersteld en gaat zorgen voor een beter literair klimaat. Meer 
aandacht voor mode, film en design is nodig. Spontane uitingen van kunst op straat worden 
met rust gelaten en niet als verstoring van de openbare orde gezien. 
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Wat de Haagse Stadspartij betreft, komen er meer overzichtstentoonstellingen van de 
huidige Haagse generatie kunstenaars in het Gemeentemuseum, GEM, Gemak en het 
Atrium. De gemeente zou ook kunnen zorgen voor meer opdrachten voor jonge Haagse 
architecten en beeldend kunstenaars. De gemeente kan Haagse kunstenaars veel meer 
inschakelen bij het maken van gemeentelijk drukwerk, bij scholen, bij stadsontwikkeling en 
bij het opfleuren van de openbare ruimte met kunst. 
 
F. Horeca en levendigheid 
 
Te lang werd de vestiging van horeca beperkt vanwege slechte ervaringen met cafés en 
coffeeshops. Daardoor kregen ook positieve ontwikkelingen geen kans. Van de Haagse 
Stadspartij mogen de Haagse wijken veel levendiger worden. Regels die bedoeld zijn om grip 
te kunnen houden op lawaai en andere overlast, mogen er niet toe leiden dat er nergens 
meer leuke terrassen, eettentjes en dansgelegenheden bij kunnen komen. Of dat inwoners 
nooit meer een biertje op de eigen stoep mogen drinken. Er kan samen met ondernemers en 
andere initiatiefnemers worden gekeken naar goede oplossingen om ideeën een plek te 
geven in de stad in plaats van honderden bezwaren aan te voeren. Veel wijken zullen een 
stuk aantrekkelijker worden als woonplek wanneer de mogelijkheden worden geboden van 
een goede lunch, een voorstelling of een weekmarkt waar wijkgenoten elkaar ontmoeten.  
 
Door onduidelijke regelgeving en falende controle ontstaat soms overlast, zoals winkels en 
supermarkten die warme maaltijden bereiden en verkopen. De gemeente biedt 
ondernemers voortaan duidelijke voorlichting over wat wel en niet mag. Het gaat dan om 
regels ten aanzien van openingstijden, geluidsisolatie, veiligheid en stankoverlast. Kortom: Er 
kan op veel meer plaatsen worden gegeten, gedronken, overnacht en naar muziek geluisterd 
worden, wanneer er beter maatwerk komt en wanneer de regels gepast worden 
gehandhaafd. Ypenburg en Leidschenveen verdienen meer culturele voorzieningen. Het 
Haagse nachtleven kan meer impulsen gebruiken met clubs, discotheken en nachtcafés. 
Kleinschalige festivals en evenementen krijgen de ruimte. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Een professionele turnhal voor talentontwikkeling 
*Zwemmen in de gracht 
*Zwemfaciliteiten voor mensen met een beperking 
*Meer wijkcultuur met cultuurankers in de stadsdelen 
*Meer bibliotheken gecombineerd met leescafés 
*Iedere wijk een buurttheater en/of een podium 
*Een Haagse Jazzweek 
*Meer bankjes op straat 
*Schaaktafels 
*Fonteintjes met drinkwater 
*Een kunstmarkt 
*Meer stalletjes en kiosken 
*Terrassen op zomerse avonden langer open 
*Een jaarlijks straattheaterfestival 
*Meer livemuziek op straat 
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10) Zorg, Welzijn & Sociale Zaken 
 
A. Wijkgerichte zorg 
 
De Haagse Stadspartij is voor toegankelijke, betaalbare en kleinschalige zorg dicht bij de 
mensen met meer aandacht voor preventie. De vroegere samenwerking tussen huisarts, 
wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker op wijkniveau is kapot gemaakt door de 
marktwerking in de zorg. Dit moet weer worden hersteld. Wijkteams met zorgspecialisten 
dienen nauw samen te werken met het welzijnswerk en mantelzorgers in de wijk. Als welzijn 
en zorg op wijkniveau kan worden geïntegreerd, wordt de huidige verkokering en 
bureaucratie doorbroken. Meer werkers en minder managers! 
 
De decentralisatie van rijkstaken maakt de gemeente binnenkort verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg, een groot gedeelte van de AWBZ-begeleiding, voor re-integratie en voor 
uitkeringen van arbeidsgehandicapten. Deze immense operatie gaat gepaard met een grote 
bezuiniging van het Rijk. Ook wordt er vanuit het Rijk nog eens 40% bezuinigd op de 
huishoudelijke hulp. Dit gaat onvermijdelijk tot problemen leiden en kan alleen met extra 
geld worden opgelost. Gevreesd wordt dat verpleeghuizen dichtgaan en licht-gehandicapten 
en zieken geen zorg meer krijgen. In de GGZ stopt de dagbesteding. Vanuit de gemeente 
dient hierover veel meer druk te worden uitgeoefend op het Rijk. En de gemeente moet ook 
zelf extra geld reserveren om de kosten voor de transitie op te kunnen vangen.  
 
Wat de Haagse Stadspartij betreft, worden de Wmo-Raad en het Wmo-loket verstevigd. 
Excellente informatie gericht op preventie en ouderen is essentieel. Een adequate 
verstrekking van hulpmiddelen en de informatie hierover zoals invalidenvoertuigen moet 
gegarandeerd blijven. Er komt een hergebruikproject voor scootmobielen en andere 
hulpmiddelen. Wat de gemeente verder kan doen, is met een centrale inkoop van zorg voor 
ambtenaren, de Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden invloed uitoefenen op de 
zorgaanbieders en zo de kosten betaalbaar houden.  
 
De Haagse Stadspartij wil vrijwillige zorgzaamheid bevorderen. De mantelzorg verdient volop 
ondersteuning door de gemeente. Zo’n 70% van de mantelzorgers is vrouw, het zou goed zijn 
als ook mannen meer gaan mantelzorgen. De Haagse Stadspartij wil dat de extreme 
bezuinigingen op de thuiszorg worden gematigd. Voorkomen moet worden dat mensen 
(vooral kwetsbare ouderen) tussen wal en schip belanden. De overgang van de thuiszorg 
naar de Wmo heeft tot slinkende indicaties geleid, de aanbesteding tot hongerloontjes en de 
kwaliteit is drastisch afgenomen.  
 
Aanbesteden van zorg door de gemeente moet niet gebeuren op basis van de prijs, maar op 
basis van kwaliteit. Ook kan de gemeente bij de aanbesteding van zorgaanbieders eisen dat 
de zorg op wijkniveau georganiseerd wordt. 
 
Gekeken wordt of een aantal zorgtaken niet beter overgeheveld kan worden naar de GGD en 
kleinschalige zelforganisaties in de stad. 
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Voor chronisch zieken en mensen met een beperking zouden er in openbare gebouwen en 
op straat aangepaste toiletten moeten zijn. 
 
Het wegwerken van wachtlijsten bij het maatschappelijk werk krijgt hoge prioriteit.  
Achterstanden in gezondheid zijn onwenselijk. Vooral in de achterstandswijken, bij vrouwen, 
lagere inkomensgroepen en bij migranten komen beduidend meer ziektes zoals diabetes, 
depressiviteit en overgewicht voor. Er moet daarom een veel beter en gerichter zorgaanbod 
gecreëerd worden met minder versnippering en verkokering. 
 
Belangrijk is dat bij zorg voor ouderen, zwerfjongeren, GGZ-cliënten en vele andere groepen, 
de cliënten de mogelijkheid krijgen om mee te praten en te beslissen.  
 
B. Jeugdzorg en opvoeding  
 
Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Dan komt de gehele jeugdzorg onder de 
hoede van de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeente Den Haag zich hier goed op 
voorbereidt. Bij jonge kinderen moeten de consultatiebureaus en de kinderopvang sneller 
problemen signaleren en meer samenwerken met school. Ouders zouden vaker gewezen 
kunnen worden op hun verantwoordelijkheid voor goede voeding en beweging voor het 
kind. Er komt speciale aandacht voor kinderen van verslaafde ouders. Verder wil de Haagse 
Stadspartij beleid ontwikkelen met betrekking tot seksuele gezondheid bij (migranten) 
jongeren samen met de GGD, scholen en zelforganisaties. 
 
C. Bewoners bepalen welzijn 
 
Bewoners bepalen in hun wijk voortaan welk welzijnsaanbod er geboden wordt en niet de 
gemeente. De overhead in het welzijnswerk wordt teruggedrongen en de opbouw- en 
welzijnswerkers moeten achter hun bureaus vandaan en zichtbaar worden in de wijk. 
 
Opbouwwerk dichter bij de bewoners betekent dat goed ingespeeld kan worden op de 
problemen en wensen. Zo kan gerichter preventieve voorlichting gegeven worden over onder 
andere gezondheid en gezonde leefstijl. 
  
Waar mogelijk moeten buurthuizen in handen komen van de wijkbewoners. En naast 
buurthuizen kunnen onder andere via internet netwerken worden opgebouwd om de 
verschillende initiatieven in de wijk aan elkaar te koppelen. 
 
D. Vraaggericht jongerenwerk 
 
Jongerenwerk moet gericht zijn op de behoeftes en de leefwereld van jongeren. Koppel 
jongerenwerk aan scholing, (vrijwilligers)werk, creativiteit, kunst en sport. De Haagse 
Stadspartij vindt dat het Krachtwijkengeld vooral moet worden ingezet om de leefsituatie van 
kinderen en jongeren te verbeteren. 
 
Buurthuizen zijn teveel gericht op jongens. Vaak durven of mogen meiden niet naar deze 
plekken toe. Het buurtcentrum zou een veilige plek moeten zijn met ook voor meiden een 
volwaardig aanbod. 
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E. Vrijwilligerswerk voorop 
 
Er zal geïnvesteerd moeten worden in het promoten en het aantrekkelijk maken van 
vrijwilligerswerk. Het doel is om het vrijwilligerswerk zo laagdrempelig en aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Vrijwilligerswerk moet door het UWV en de Sociale Dienst worden erkend 
als volwaardig en zinnig werk met behoud van uitkering voor werkzoekenden.  
In Den Haag is PEP actief als centrale organisatie op dit gebied. En in de sport Sportsupport. 
Het functioneren van beide organisaties kan beter op elkaar afgestemd worden.  
 
F. Senioren zelfstandig 
 
De Haagse Stadspartij wil de zelfstandigheid van ouderen bevorderen. Ouderen dienen volop 
mogelijkheden te krijgen om mee te doen aan de samenleving. Leeftijdsdiscriminatie en 
eenzaamheid moeten worden aangepakt. Het groepswonen door ouderen kan meer worden 
gestimuleerd.  
 
G. Crisisbestrijding en werkloosheidsaanpak 
 
Ook Den Haag heeft last van de wereldwijde financiële crisis doordat het zich afhankelijk 
heeft gemaakt van de grillen van de economische conjunctuur. Voor de Haagse Stadspartij is 
nu het moment om geleidelijk over te stappen op nieuwe economische modellen die niet 
gebaseerd zijn op verspilling, speculatie en hebzucht, maar meer op sociale principes van 
delen, samenwerking, organische en cyclische groei en zelfbeheer.  
 
Crisisbestrijding moet zich richten op innovatieve werkgelegenheid en op een andere kijk op 
werk. Gesubsidieerd werk en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk met behoud van 
uitkering met doorstroming naar een reguliere baan dienen sterk uitgebreid te worden. Re-
integratie mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeid en zeker niet tot 
dwangarbeid. Vooral de jeugd en de 45-plussers hebben problemen op de arbeidsmarkt. 
Voor jonge werklozen komen er cursussen om als ondernemer of ZZP-er aan de slag te gaan 
en daarnaast sollicitatietrainingen en steungroepen. Ook zouden er meer technische 
vakopleidingen voor jongeren aangeboden kunnen worden. De wachtlijsten bij de 
leerwerktrajecten worden weggewerkt. Kleine ondernemers en ZZP-ers kunnen geholpen 
worden met gratis of zeer goedkope bedrijfsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in 
leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen. Succesvolle startende ondernemingen kunnen 
daarna doorgroeien naar zelfstandige huisvesting. 
 
Het aanbod aan laaggeschoold werk dreigt door de crisis schaars te worden. De gemeente 
kan hier wat aan doen door meer te investeren in het onderhoud van de stad (wegen, groen, 
renovatie). Den Haag zou ook meer ruimte en mogelijkheden voor de maakindustrie kunnen 
bieden. 
 
H. Sociale zaken en armoedebestrijding 
 
Bezuinigingen mogen niet worden neergelegd bij de sociaal zwakkeren en mensen met een 
klein inkomen. De gemeentelijke dienst Sociale Zaken moet toegerust zijn om de 
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toenemende problemen op het gebied van huisvesting, inkomen, zorg en welzijn snel en 
effectief op te lossen. Hetzelfde geldt voor het Juridisch Loket en het Instituut Sociaal 
Raadslieden die het werk amper meer aankunnen. Cliënten krijgen weer een persoonlijk 
consulent in plaats van een achter telefoonlijnen en internet weggestopte backoffice. Den 
Haag Op Maat wordt voortgezet. Verder dient Sociale Zaken cliëntvriendelijker te worden. 
Aanvragers moeten binnen een week een uitkering ontvangen en niet pas na maanden. Ook 
zelfstandige ondernemers en ZZP-ers met een laag inkomen moeten in aanmerking kunnen 
komen voor voorzieningen als Ooievaarspas, kwijtschelding en dergelijke. 
 
Werkloosheid kan leiden tot sociaal isolement en grote armoede door verlies van inkomen. 
Sociale activering door vrijwilligerswerk, scholing en gesubsidieerde arbeid kan zeer zinvol 
zijn. In deze stad is sprake van toenemende schuldenproblematiek. Mensen met schulden 
moeten worden begeleid naar een schuldsaneringstraject dat gericht is op een zelfstandig en 
verantwoord financieel bestaan. Preventie en professionele begeleiding zijn daarbij 
noodzakelijk. Ook kunnen goed opgeleide vrijwilligers worden ingeschakeld bij het 
nazorgtraject. Huisuitzettingen en afsluiting van gas en elektriciteit door schulden worden 
voorkomen door tijdig en preventief optreden. Bij het armoedebeleid moet er speciale 
aandacht zijn voor jongeren en ouderen. Jongeren moeten meer profiteren van de projecten 
in het kader van de krachtwijkenaanpak. En er moet extra geld komen voor het 
ouderenfonds. 
 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Meer aandacht voor kinderrechten 
*Wijkgerichte artsenpraktijken en klinieken 
*Meer jongerenwerkers 
*Buurthuizen moeten ook 's avonds en in het weekend open 
*Inkomensondersteuning door bijzondere bijstand, ouderenfonds en het Ooievaarsfonds 
*Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor minima 
*Betere voorlichting over financiële regelingen 
*Voedselbanken, volkskeukens en weggeefwinkels ondersteunen 
*Voor ouderen met een laag inkomen komt er categoriale bijstand 
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x 1 
mln. 

x 1 
mlnj. 

x 1 
mln. 

x 1 
mln. 

x 1 
mln. 

x 1 
mln. 

Programma Taakveld inc. 2015 2016 2017 2018 Totaal 

Bestuur Meer inspraak, transparantie, wijkmedia 
 

3 3 3 3 
 

 
  bewonersorganisaties, open data 

      

 
Bezuiniging op leverancierssoftware,  

 
3 0 -5 -5 

 

 
  gemeentelijke PR en voorlichting 

      

        Veiligheid,  Minder handhavers, meer onderhoud * 
 

0 0 0 0 
 leefbaarheid Minder kosten drugsopsporing en vervolging 

 
0 -1 -1 -1 

 

 
Minder regels/minder handhaving en  

 

-1 -1 -1 -1 

 

 
  schrappen aparte woonwagenhandhaving 

 

    

 

 
Vrijval reserve Doubletstraat -5 

     

        Bouwen en wonen Bezuiniging grondexploitaties  -30 
     

 
  (oa Scheveningen haven) 

      

 
Leegstandsaanpak 

 
2 2 2 2 

 

 
  meer betaalbare woningen 20 

     

        Sociale Zaken Extra armoedebestrijding, ouderenfonds 
   schuldhulpverlening, daklozenopvang 

 

9 9 9 9 

 

        Natuur en Milieu Stadsecologie, bomen, groen, fauna, 20 5 5 5 5 
 

 
  dierenwelzijn, duurzame energie,  

      

 
  stadslandbouw, boswachters, waterbeheer 

      

        Economie en werk Meer banen, MKB, goedkope huisvesting,  20 5 5 5 5 
 

 

  detailhandelsimpuls, markten 

      

 

Bezuiniging city-marketing 

 
-2 -2 -2 -2 

 

 

Re-integratiegeld inzetten voor nieuwe 
  banen 

 

0 0 0 0  

        Verkeer Geen Rotterdamsebaan maar spreiding  -60 
     

 
  dmv inprikkers (bv Beatrixlaan Rijswijk) 

      

 
OV, fietsimpuls, schone lucht 

 
15 15 15 15 

 

 
Bezuiniging wegprojecten 

 
-3 -3 -3 -3 

 

 
Laan van Meerdervoort -3 

     

        Integratie Taalonderwijs, discriminatie en emancipatie 
 

3 3 3 3 
 

        Sport Breedtesport, skaten en surfen 5 
     

 
Opheffen Olympisch Fonds -5 

     

 
Bezuiniging topsportbeleid  

 
-1 -1 -1 -1 

 

        

 
Ombuiging Sportcampus -30 

     

        Cultuur Extra geld programmering, broedplaatsen, 
  talent 

 

4 6 8 10 

 

 
Renovatie ipv nieuwbouw Spuiforum -95 

     

        Onderwijs Bibliotheken  
 

2 2 2 2 
 

 
Ooievaarspas voor studenten 

 
2 2 2 2 

 

        Zorg en welzijn Opvang Rijksbezuinigingen zorg en transitie 80 
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Financiën Doorlichting reserves 
 

-20 -20 -20 -20 
 

 
Reserve financiering -20 

     

 
Extra Gemeentefonds -16 -1 -4 -8 0 

 

 
Ontkokering 

 
0 -2 -4 -4 

 

 
Minder inhuur externen 

 
-2 -2 -2 -2 

 

 

Dividend Eneco inzetten voor 
lastenverlichting 

 
9 9 9 9 

 

 
Algemene Reserve 20 

     

        Totalen Extra investeringen 165 62 61 63 65 416 

 
Extra opbrengsten/bezuinigingen -264 -30 -36 -47 -39 -416 

        

 
Saldo -99 32 25 16 26 0 

        

        

        *   50 minder BOA's, meer fte straatonderhoud (werkbedrijf, buurtbeheer) 

 
 
 
 


