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Joris Wijsmuller (52) heeft een kleurrijk verleden als fotograaf, timmer-

man, videotechnicus, slotenmaker, kraker, actievoerder én als politicus.  

Al twintig jaar is hij actief in de Haagse Stadspartij, waarvan de laatste 

vier jaar als wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en 

Cultuur. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen blikken 

we met deze onconventionele bestuurder terug en vooruit.

TEKST: KEES DE JONG

BEELD: JOSJE DEEKENS

‘STAPPEN MAKEN  
NAAR MEER  
DUURZAAMHEID  
IS TOPPRIORITEIT’

 ➜ Joris Wijsmuller, wethouder  
Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid  
en Cultuur in Den Haag

interview
JORIS WIJSMULLER, WETHOUDER IN DEN HAAG
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Het uitzicht vanuit zijn werkkamer,  

 waar grote stapels boeken nagenoeg 
de hele vensterbank in beslag nemen, is 
indrukwekkend. Goed is te zien dat Den 
Haag, in navolging van Rotterdam, steeds 
vaker de hoogte opzoekt. Maar wat Wijs-
muller betreft gebeurt dat wel kwalitatief 
verantwoord. Onlangs nog heeft hij met 
succes zijn hoogbouwnota Eyeline en Sky-
line door de gemeenteraad geloodst. Weer-
barstiger is het veelbesproken en politiek 
gevoelige cultuurpaleis, dat vertraging heeft 
opgelopen; desondanks ligt er nu een 
bouwput, aan de voet van het glimmend 
witte stadhuis aan het Spui (in de Haagse 
volksmond ook wel ‘ijspaleis’ genoemd).

Ons oog valt verder op een manshoog schil-
derij aan een van de muren: De Asplaag van 
Alex Verduijn den Boer. Het verbeeldt de 
buurt rond de Energiefabriek, een bekende 

landmark in Den Haag rond het Constant 
Rebequeplein. In zijn bundel columns en 
foto’s Haags Zuur (2006) heeft Wijsmuller 
er een apart hoofdstuk aan gewijd. Inmid-
dels zijn vijf van de zeven indrukwekkende 
pijpen neergehaald en is het industriële 
monument omgetoverd tot kunstpodium. 
Als voormalig kraker en actievoerder heeft 
Wijsmuller jarenlang op de bres gestaan om 
kenmerkende buurten en gebouwen in zijn 
geliefde stad, zoals de Energiefabriek, voor 
sloop te behoeden. Helaas lukte dat vaak 
niet en gingen ze toch tegen de vlakte, zoals 
kraakpand de Blauwe Aanslag waar hij 
jarenlang woonde. Het was voor Wijsmuller 
twintig jaar geleden reden om de politiek in 
te gaan en actief te worden voor de Haagse 
Stadspartij (hsp). Dat is niet onopgemerkt 
gebleven. Al in 2004 werd deze selfmade 
politicus door de Haagse Courant (nu ad) 
uitgeroepen tot beste gemeenteraadslid. 

Inmiddels zijn we veertien jaar verder en 
heeft hij bijna een volledige ambtsperiode 
op het ‘pluche’ achter de rug. We zijn  
benieuwd hoe dat is bevallen en wat hij  
als wethouder van zijn oude idealen in 
daden heeft kunnen omzetten in de afgelo-
pen vier jaar.

‘Meer dan ik van tevoren had gedacht.  
Ik ben de politiek ingegaan vanwege mijn 
betrokkenheid met de stad en vanuit mijn 
overtuiging dat bewoners zelf hun directe 
omgeving moeten kunnen vormgeven en 
met hun kennis en ervaring veel beter plan-
nen voor de stad kunnen maken. Hier in het 
stadhuis zit ook veel kennis maar als we de 
bewoners er niet bij betrekken, leidt dat tot 
plannen die minder kans van slagen heb-
ben. Vanuit die overtuiging ben ik de ge-
meenteraad ingegaan. Als luis in de pels en 
niet met de ambitie om wethouder te wor-

Voor wie?

Huurders in de corporatiesector  
en de commerciële sector
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andere aanpak. Mede daarom heb ik meer 
voor elkaar gekregen dan ik van tevoren 
voor mogelijk had gehouden. Dat is te zien 
in concrete projecten, waarin bewoners een 
belangrijke plek hebben gekregen. Een 
mooi voorbeeld is de nieuwe wooncoöpera-
tie in de Roggeveenstraat. De bewoners 
hebben daar hun huizen overgenomen van 
woningcorporatie HaagWonen en zo sloop 
weten te voorkomen. Dat past heel erg bij 
mijn overtuiging dat bewoners zelf hun 
manier van wonen moeten kunnen vormge-
ven. Het idee van de wooncoöperatie heeft 
een stimulans gekregen in wat “de nacht 
van Duivesteijn” is gaan heten. Als pvdA-
senator heeft hij in de Eerste Kamer tot het 
laatst dwarsgelegen tegen de komst van de 
verhuurderheffing. Hij is uiteindelijk over-
stag gegaan, maar heeft daar wel wat voor 
teruggekregen: meer wettelijke mogelijk-
heden voor de wooncoöperatie.’

Nog meer wapenfeiten?
‘Een ander voorbeeld is Buitenplaats  
Ockenburg, waarvan ik onlangs de sleutel 
heb overhandigd aan de bewoners. Het is 
een initiatief van bewoners in Loosduinen 
die zelf een plan hebben gemaakt om van 
landgoed Ockenburg een buurtplek te ma-
ken. Tien jaar lang hebben ontwikkelaars 
geprobeerd er een vijfsterrenhotel neer  
te zetten, maar dat mislukte steeds. Ik heb 
toen gekozen voor plan B van de bewoners 
om het landgoed te restaureren. Het krijgt 
nu een geweldige buurtfunctie.’

Wat is er niet gelukt?
‘De betaalbaarheid van het wonen is wel 
een probleem. Maar daar heb je financiële 
middelen voor nodig. Toen ik als wethouder 
aantrad had ik te maken met drie corpora-
ties die het leeuwendeel van de Haagse 
kernvoorraad bezitten: Vestia, HaagWonen 

“ Bewoners moeten  

zelf hun directe  

omgeving kunnen 

vormgeven ”



den. Maar na vier termijnen gemeente-
raadslid, waarin de hsp groeide van een 
eenmansfractie naar vijf zetels, waren we  
in 2014 nodig om de stad te besturen. De 
titel van het coalitieakkoord Vertrouw op 
Haagse kracht was mij op het lijf geschre-
ven. Al moet ik wel zeggen dat het gestern-
te ons, dankzij de economische crisis,  
gunstig gezind was. Die noopte tot een 
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raad voor 80 procent uit sociale huur-
woningen bestaat. Toen Vestia wegviel 
heeft mijn voorganger Marnix Norder, nu 
de voorzitter van Aedes, een wom (een  
wijkontwikkelingsmaatschappij) opgericht, 
waarin Vestia een deel van haar bezit  
onderbracht en waarin wij als gemeente 
risicodragend participeerden. Dat was een 
goede zet van hem, die het mogelijk maakte 
dat een deel van de wijkvernieuwing toch 
kon doorgaan. In het centrum hadden we  
al eerder een wom met Staedion om een 
aantal rotte kiezen aan te kunnen pakken.’

Dan blijven er toch nog heel veel plannen 
en ambities over waar geen geld voor is. 
Hoe pakken jullie dat aan? Spelen andere 
corporaties en gemeenten in Haaglanden 
daar een rol in?
‘Ja, die worden steeds belangrijker. Hoewel 
ze er wel het geld voor hadden, konden 
bijvoorbeeld kleinere corporaties zoals 
Rijswijk Wonen en Arcade in het Westland 
in hun eigen gemeenten niet investeren  
en die heb ik toen naar Den Haag gehaald 
om hier te gaan bouwen. Dat past in de 
regionale visie om in Haaglanden de sociale 
kernvoorraad op peil te houden. Maar het  
is wel een puzzel, vooral waar het gaat om 
het overdragen van het bezit van Vestia.  
Die heeft besloten zich te concentreren op 
Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer 
en haar bezit in bijvoorbeeld Westland en 
Pijnacker af te stoten. Maar dat zijn goede 
woningen die geliberaliseerd kunnen wor-
den, waardoor je kernvoorraad kwijt dreigt 
te raken. Die puzzel hopen we op te lossen 
met het convenant “Gaten dichten” dat we 
onlangs met 9 gemeenten en corporaties 
hebben gesloten. Daarin staan afspraken 
over 12.000 extra sociale huurwoningen in 
Haaglanden, door nieuwbouw en overname 
van bezit van Vestia. Gelukkig is het in Den 
Haag wel al gelukt om een kentering tot 
stand te brengen. Toen ik hier in 2014 
kwam werden er 36 woningen opgeleverd 
en 2017 waren dat er al een kleine 400.  
In 2017 zijn er ook zo’n 1000 woningen  
in aanbouw genomen en dit jaar volgen er 
opnieuw 1000. Uiteindelijk is de ambitie 
2500 woningen per jaar te bouwen, waar-
van 30 procent in de sociale huursector.  
Het is de bedoeling dat dit het komende 
jaar ook in nieuwe prestatieafspraken wordt 
vastgelegd.’

interview

helpt natuurlijk ook om de betaalbaarheid te 
verbeteren. Maar ik signaleer wel dat als 
gevolg van de passendheidstoets kwetsbare 
groepen meer geconcentreerd bij elkaar 
komen te wonen in de buurten met de 
goedkoopste huren. Ik zie dat als een risico 
van deze wet, zeker in combinatie met de 
bezuinigingen op de zorg en het feit dat 
ouderen langer thuis blijven wonen.  
Daarom willen we de bouw van sociale 
huurwoningen beter spreiden over de stad, 
dus niet alleen in goedkope maar ook in 
duurdere wijken.’

Ik heb begrepen dat Den Haag een  
speciale deal met Vestia heeft gemaakt, 
zodat ze ondanks hun benarde financiële 
situatie toch kunnen bouwen. Hoe zit dat?
‘Vestia was een heel belangrijke investeer-
der in deze stad, zeker in de herstructure-
ring van Den Haag Zuid-west waar de voor-

en Staedion. Twee daarvan verkeerden 
financieel in zwaar weer. Vestia was een 
saneringscorporatie en lag aan de ketting 
en HaagWonen zat in een financieel verbe-
tertraject. Alleen Staedion was in staat nog 
wat te investeren. Daar kwam nog de ver-
huurderheffing bij, die ervoor heeft gezorgd 
dat de huren opliepen, de wachttijden  
toenamen en dat duurzaamheidsambities 
niet konden worden waargemaakt. Hoewel 
betaalbaarheid een topprioriteit is, is het 
helaas niet gelukt om al onze ambities op 
dat gebied in prestatieafspraken te gieten.  
De situatie ligt ook gecompliceerd in Den 
Haag. Ik heb te maken met het feit dat we 
een vijfpartijencollege hebben en dat maakt 
het lastig. Zo denkt de vvd toch echt heel 
anders over de inzet van overheidsmiddelen 
dan wij. Die ziet het geld liever naar huis-
eigenaren gaan. Ik ben niet voor opnieuw 
een gemeentelijk woningbedrijf, maar ik 
vind wel dat je als gemeente een verant-
woordelijkheid hebt om mensen met een 
kleine portemonnee die kansen zoeken in 
de stad, een kwalitatief goed bestaan te 
kunnen bieden. Dan is betaalbaarheid heel 
belangrijk, zeker in een stad als Den Haag.’

Jullie hebben in Den Haag, samen  
met corporaties en huurders, prestatie
afspraken gemaakt. Gaan die ook over 
betaalbaarheid, bijvoorbeeld over hoe  
de dure scheefheid (huurders die duur 
wonen in verhouding tot hun inkomen) 
wordt aangepakt?
‘Het dure scheefwonen is in de Haagse 
woningmarkt een minder groot probleem. 
Wel hebben we bijvoorbeeld afspraken 
gemaakt over het preventief voorkomen van 
huurschulden. En het passend toewijzen 
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Joris Wijsmuller
Waar en wanneer ben je geboren? 
In Rosmalen in 1965

Hoe woon je? 
In een parterre-koopwoning in het 
centrum in de Rivierenbuurt, samen 
met mijn vrouw en twee kinderen.

Opleiding 
Ik ben tamelijk autodidact.  
Mijn laatste opleiding was de  
mts Fotografie en Fotonica,  
maar die heb ik niet afgemaakt.

Hobby’s 
Voetbal, cultuur (muziek, theater,  
dans, literatuur, film en fotografie)  
en natuurlijk mijn werk: de stad.

Hartenwens voor hurend Nederland 
Dat iedereen, ook huurders met  
een kleine portemonnee, zonder 
extra lasten zijn woning kan (laten) 
verduurzamen, individueel of  
collectief.

JORIS WIJSMULLER, WETHOUDER IN DEN HAAG

“ Betaalbaarheid  

is heel belangrijk  

in een stad als  

Den Haag ”
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“ We hebben in de 

afgelopen twee jaar  

2160 statushouders 

gehuisvest ”

Welke rol spelen de  
huurdersorganisaties daarin?
‘Ik heb mijn eigen overleg met huurders-
organisaties en we hebben gezamenlijk 
overleg, maar ik vind dat het nog beter kan. 
Huurdersorganisaties kunnen als geen 
ander bewaken dat er goede afspraken 
komen over betaalbaarheid en beschikbaar-
heid. Duurzaamheid vinden ze minder  
belangrijk. En ik heb in 2015 ook pittige 
discussies met ze gevoerd over de opvang 
van statushouders. Ik ging daarvoor staan, 
maar dat was niet altijd even makkelijk.  
Er lag een forse opgave en we hadden een 
achterstand op de taakstelling in te halen. 
Dat is ons vorig jaar gelukt. We hebben in 
de afgelopen twee jaar 2160 statushouders 
gehuisvest. Dat hebben we gedaan door de 
afspraak te maken dat van de jaarlijks vrij-
komende voorraad maximaal 10 procent 
wordt toegewezen aan statushouders. Daar-
naast hebben we als gemeente achttien 
extra locaties voor statushouders toege-
voegd. We hebben schooltjes en kantoren 
verbouwd tot woningen en op braaklig-
gende terreinen tijdelijke en vooral perma-
nente woonruimte gerealiseerd. Dat was 
een pittige opgave, die ik er als portefeuille 
nog even bij kreeg. Ik ben op tientallen 

bewonersavonden geweest om bewoners 
van de noodzaak daarvan te overtuigen  
en de verbinding te leggen. Op de eerste 
avond, in het voormalige ministerie van 
Sociale Zaken, kwamen maar liefst 1100 
mensen af. Het was hard werken en ik heb 
heel wat voor mijn kop gekregen, maar door 
veel te investeren in overleg en draagvlak, 
is het uiteindelijk allemaal goedgekomen  
en niet geëscaleerd, hoewel dat makkelijk 
had gekund.’

Een ander hot item is de zogeheten  
middenhuur. Hoe staat het daarmee  
in Den Haag?
‘We willen uit het oogpunt van betaalbaar-
heid, doorstroming en differentiatie graag 
woningen met een middenhuur aan de 
voorraad toevoegen, ook in kwetsbare  
wijken. Dat betekent dat beleggers ook in 
die wijken zouden moeten investeren. Aan 
de middenhuurtafels die Rob van Gijzel 
organiseert, zeggen beleggers wel interesse 
te hebben, maar dat zal nog moeten blijken. 
Er wordt veel gesproken over de markttoets 
in de Woningwet, om te zien of partijen daar 
daadwerkelijk toe bereid zijn als puntje bij 
paaltje komt. Wij gaan deze nu als eerste  
in Nederland ook echt gebruiken in een 
concreet project in Den Haag Zuid-west, 
samen met Staedion.’

U bent ook wethouder Duurzaamheid. 
Loopt Den Haag op dat terrein ook  
achter bij de ambities, zoals in veel  
andere plaatsen?
‘Om eerlijk te zijn, ja. Het aantal initiatieven 
op gebied van duurzaamheid houdt nog niet 
over. Je ziet wel dat corporaties goed na-
denken over hoe ze hun beperkte vermogen 
zo goed mogelijk kunnen inzetten, maar  
het kan nog een stuk beter. Een belangrijk 

middel om de voorraad te verduurzamen is 
de ontwikkeling van duurzame energiebron-
nen. Daarin zie ik ook een regierol voor  
de gemeente, onder andere door per wijk 
warmteplannen te maken. We hadden een 
aardwarmtecentrale in Zuid-west, maar die 
is door de crisis failliet gegaan. Die zijn we 
nu weer aan het opstarten. En we gaan er 
de komende jaren nog drie andere 
realiseren.’

Op 21 maart zijn de gemeenteraads
verkiezingen. Je bent voor de zesde  
achtereenvolgende keer lijsttrekker  
voor de Haagse Stadspartij. Ga je voor 
nog een keer vier jaar wethouderschap?
‘Zeker, maar uiteindelijk ligt het natuurlijk 
aan de kiezers of mij dat gegund is. Ik heb 
een aantal lijnen uitgezet op het gebied van 
duurzaamheid, de ontwikkeling van de stad, 
bewonersparticipatie, sociaal beleid, en  
ik wil die lijnen graag borgen. Dan is één 
termijn een beetje kort. Ik heb nooit geam-
bieerd om wethouder te worden, maar nu  
ik het ben is het wel fijn om te merken dat 
ik op deze plek dingen voor elkaar kan 
krijgen.’

Voor hoeveel zetels gaan jullie?
‘In de peilingen scoren we nooit zo goed, 
weet ik uit twintig jaar ervaring in deze 
partij. Maar ik verwacht dat we minimaal  
de vijf zetels vast kunnen houden die we nu 
hebben en misschien kunnen we zelfs wel 
groeien. Vroeger maakten de pvdA en de 
vvd met z’n tweeën als grootste partijen de 
dienst uit, maar die situatie is echt veran-
derd. De Stadspartij doet serieus mee wat 
mij betreft.’

Wat zijn jullie belangrijkste 
verkiezingsthema’s?
‘We moeten echt grote stappen maken  
op het gebied van duurzaamheid, dat is 
topprioriteit. Maar ook het cultuurbeleid is 
belangrijk. Verder staat Den Haag te boek 
als een gesegregeerde stad. Daarom heb-
ben we onder mijn verantwoordelijkheid 
een sociaal inclusieve woonvisie ontwik-
keld. Die moet nu in de praktijk worden 
gebracht. Bijvoorbeeld door in de Vogel-
wijk, een duurdere wijk in Den Haag,  
ook sociale huurwoningen te bouwen,  
zodat iedereen in deze fantastische stad een 
plek onder de zon kan hebben.’ 




