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Inleiding 

Buurten en wijken mooier en kind- en gezinsvriendelijker achterlaten dan wij ze in 2010 hebben 

aangetroffen. Dat was de inzet van dit college. Toen bijna een jaar geleden bleek dat er op het 

rekeningresultaat 2012 een voordelig saldo beschikbaar was, heeft het college besloten om een deel 

daarvan ten bate te laten komen van de stad en de lokale economie. Op 18 juli 2013 heeft de gemeenteraad 

ingestemd met ons voorstel voor een zichtbare versnellingsimpuls in de stad (RIS 260165) om stadsdelen 

en kwetsbare wijken een extra impuls te geven. Onze doelstelling was om hiermee (samen met bewoners 

en ondernemers) op wijk- en buurtniveau activiteiten en maatregelen uit te voeren die de stad zichtbaar 

mooier en leefbaarder maken, en tevens een impuls in de lokale economie en in het bijzonder het midden- 

en kleinbedrijf te geven. Met het beschikbare budget zijn 109 projecten ter hand genomen. Onderstaande 

kaart geeft een beeld van de locaties in de stad.  
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Uitgevoerde projecten 

Op 17 december 2013 hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de versnellingsimpuls. 

Op dat moment waren de eerste impulsprojecten afgerond en een groot aantal andere projecten in 

uitvoering. Daarna is de uitvoering van de projecten in de stadsdelen in een stroomversnelling gekomen. 

Aan het eind van het eerste kwartaal 2014 hebben we op 76 plekken in de stad projecten kunnen afronden. 

Naar verwachting stijgt dat aantal aan het eind van het tweede kwartaal tot 93 projecten.   

 

Onze doelstelling om met de projecten een snelle en zichtbare bijdrage te leveren aan een meer kind- en 

gezinsvriendelijke stad en een grotere aantrekkelijkheid van de winkelgebieden is gelukt. Op veel locaties 

is, met inzet van onze lokale ondernemers, de openbare ruimte verbeterd door aanpak van het groen, 

(sociale) veiligheid, sport- en spelfaciliteiten in de wijken, aanpak van pleinen en openstellen van 

schoolpleinen voor buurtkinderen. Daarnaast is er ook aandacht gegeven aan de inzet van 

winkelstraatmanagement om het ondernemersklimaat een impuls te geven en de bestaande winkelgebieden 

te versterken. Investeren in de stad loont!  

 

Enkele resultaten per stadsdeel: 

 

In stadsdeel Centrum zijn verscheidene pleinen aangepakt, zoals het Anna Blamanplein, Kaapseplein en 

Helena van Doeverenplantsoen. Ook het schoolplein van de Carolusschool in Kortenbos heeft een 

behoorlijke herinrichting ondergaan en is tevens na schooltijd opengesteld voor gebruik door 

buurtkinderen. Vanuit de ambitie van de ‘Deal Schilderswijk’ zijn o.a. de Van Goghstraat,  Rode Dorp en 

het Meester de Bruinplein opgeknapt.  

 

Aanpassing schoolplein Carolusschool in Kortenbos 

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 

 

In stadsdeel Laak heeft het ondernemersklimaat een impuls gekregen en zijn winkelgebieden versterkt, 

zoals op het Gouverneurplein en het Lorentzplein. Ook in gebieden buiten de winkelstraten zijn straten 

opgewaardeerd, zoals Laakweg, Linnaeusstraat en Schoeplaan. In samenwerking met HVV Laakkwartier 

zijn vergevorderde plannen om hier een kunstgrasveld aan te leggen. 

Ook van het ‘Actieplan Laak’ zijn inmiddels enkele onderdelen nader uitgewerkt. Zo is in de Bragastraat 

en zes omliggende straten kleinschalig onderhoud uitgevoerd aan de bestrating en zijn voor het opknappen 

van de onderdoorgangen Binck36/Trekvlietplein plannen in ontwikkeling. Om de problematiek van 12-

minners in Spoorwijk aan te pakken is samen met diverse partners een plan opgesteld dat in uitvoering is. 

Ter verbetering van de sociale kwaliteit wordt een extra jongerenwerker ingezet  en is bij de Dr.Willem 

Dreesschool een nieuwe speelvoorziening gerealiseerd. Het Actieplan  heeft een looptijd van 3 jaar en 

wordt in 2015 afgerond. Over de voortgang hiervan wordt u separaat geïnformeerd. 
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Parkeren Laakkade 

  
Oude situatie Nieuwe situatie (in uitvoering, foto van 24-4) 

 

Verbeteren van winkelpleinen heeft ook in stadsdeel Haagse Hout veel aandacht gekregen, met name in 

Mariahoeve (Haverkamp, Denenburg).  In aansluiting op de HTM/NS/gemeente deal is de openbare ruimte 

rond station Laan van NOI aangepakt waardoor een mooi en veilig eerste aankomstpunt in de stad 

gerealiseerd is.  Bij het Spaarwaterveld en het Jozef Israëlsplein zijn herinrichtingen in uitvoering. Aan het 

Isabellaland en de Ridderlaan heeft het groen een opknapbeurt gekregen. 

Van het plan ‘Aanpak (sociale) veiligheid Mariahoeve’ is inmiddels een breed scala aan maatregelen in 

ontwikkeling om het woonklimaat en het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Het plan  heeft 

een looptijd van 3 jaar en wordt in 2015 afgerond. Over de voortgang hiervan wordt u separaat 

geïnformeerd. 

 

Impuls winkelstrip en aanpak openbare ruimte Denenburg 

  

Oude situatie Nieuwe situatie (moet nog ingeplant worden) 

 

De projecten in stadsdeel Scheveningen hebben zich vooral gericht op aanpassingen c.q. nieuwe 

inrichtingen van de fysieke leefomgeving in samenspraak met bewoners. Voorbeeld hiervan is o.a. het 

initiatief van de bewonersorganisatie Wittebrug-Duttendel die de handen ineen hebben geslagen om het 

Han Stijkelplein op te knappen en een sociale functie in de wijk te geven. Door middel van fondsenwerving 

is dit project met co-financiering verwezenlijkt. Ook het centraal gelegen Prins Willemplein is op initiatief 

en met inspraak van bewoners heringericht. Met de uitvoering van dit project is de kwaliteit van de entree 

van Scheveningen op het niveau getild van die van de Keizerstraat, wat de uitstraling van dit toeristische 

gebied versterkt. Aan de Zeeruststraat heeft de keerlus van tramlijn 11 een beter aanzien gekregen en voor 

de kinderen uit de buurt is aan de Tesselseweide een nieuwe speelplek  aangelegd. 
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Herstructurering Han Stijkelplein   

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 

In stadsdeel Loosduinen zijn op veel locaties de groenvoorzieningen aangepakt en omgebouwd naar 

onderhoudsarm groen. Ook het wegnemen van onveilige situaties voor voetgangers en fietser als gevolg 

van ernstig boomwortelopdruk heeft hoge prioriteit gekregen. Dit was met name in Kraayenstein, Houtwijk 

en Nieuw Waldeck het geval.  Op het Mecklenburgplein is het groen opnieuw ingericht en zijn nieuwe 

speeltoestellen geplaatst. Ook voor het Rossiniplein is een herinrichting in voorbereiding. In overleg met de 

strandexploitanten is de bereikbaarheid van het Zuiderstrand verbeterd doordat voor de aanleg van de 

zomerboulevard op het strand nieuwe betonplaten zijn gebruikt. Voor Nieuw Waldeck en een deel van de 

KOM Loosduinen is een ombouw naar kindvriendelijke wijken in voorbereiding, waardoor kinderen meer 

uitgenodigd worden om informeel te kunnen spelen.            

 

Herinrichting speelplek Mecklenburgplein 

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 

 

Het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is een jong stadsdeel met relatief nieuwe voorzieningen.  

Echter, wanneer een buurt ‘af’ is, blijkt dat de bewoners de buurt anders gebruiken dan hoe het van te 

voren bedacht is. Met relatief kleine ingrepen, zoals het aanleggen van loopbruggen, voetpaden en extra 

groen, zijn vele wensen van bewoners in vervulling gegaan. Voorbeelden hiervan zijn het  plaatsen van een  

voetgangersbrug tussen parkeerplaatsen en woningen in de Waterbuurt en de aanleg van een voetpad in de 

berm van de Donau. Ook aan de  Zoetermeerse Rijweg is een looppad aangelegd, alsmede  extra 

beplanting, bomen en heesters in de groenstrook.  
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Voetgangersbrug in de Waterbuurt   

 

 

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 

In stadsdeel Segbroek ligt het accent op ‘vergroening’ van een aantal straten en het verhogen van de 

(verkeers)veiligheid.  Zo is voor de ouderen van het verzorgingstehuis in de Zonnebloemstraat de aanleg 

van een veilige oversteek op de Daal en Bergselaan in voorbereiding en zijn fiets(paden) in de duinen en in 

het Rode Kruisplantsoen verbeterd. De opknapbeurt van de winkelpleinen aan de Goudsbloemlaan en het 

Goudenregenplein zijn voorbeelden van projecten die niet alleen door bewoners waren gewenst, maar zeker 

ook op de steun van de winkeliers konden rekenen. Op het Newtonplein wordt een ontmoetingsplek voor 

ouderen gerealiseerd (uitvoering start als Stedin met werkzaamheden aan gas/elektraleidingen klaar is). 

 

Verbeteren winkelplein Goudenregenplein    

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 

Stadsdeel Escamp is het grootste stadsdeel met een uitlopende bevolkingssamenstelling, winkelstraten en 

woongebieden. Om deze redenen is € 1 miljoen extra beschikbaar gesteld boven op de € 0,75 miljoen  per 

stadsdeel. Voor dit budget is breed scala aan projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn een stimuleringsprijs 

voor bewonersorganisaties voor projecten ter verbetering van de wijken, een Biking2Skool project om 12 - 

13 jarige jongeren op de fiets te krijgen, aanleg van een kunstgrasveld in de Baambruggestraat, realisatie 

natuurspeelplek Guido van Deth in Wateringse Veld, aanleg van drie verkeersdrempels in de Venen, 

herinrichting van openbaar groen Jan Luykenlaan (achter de Marcuskerk) naar het afgesloten terrein voor 

groentetuin, verbreden van de parkeerstrook Loosduinsekade en het aanbrengen van een hoog hekwerk 

rond voetbalplek Orcaplein.  
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Aanbrengen van een hoog hekwerk rond voetbalplek Orcaplein 

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 

Naast de bovengenoemde projecten in de stadsdelen houden we in de hele stad een opknapactie in de 

openbare ruimte. Dit is conform planning nog in volle uitvoering. In het laatste snoeiseizoen, de periode 

oktober 2013 tot en met maart 2014, is circa 70 procent van de bomen gesnoeid. De resterende bomen 

volgen in het najaar 2014. Voor het plaatsen en vervangen van afvalbakken, zitbanken en straatnaamborden 

zijn de inventarisaties afgerond en is gestart met de uitvoering van een deel van het werk. 

 

Het herstel van landgoed Ockenburgh start binnenkort met de aanleg van paden en ophoging van de 

gazons. De totale uitvoering loopt door tot eind 2014. Voor de impuls Scheveningen Bad en 

planontwikkeling Noord Boulevard is er de afgelopen maanden veelvuldig overleg geweest met 

ondernemers en omwonenden. Binnenkort wordt gestart met de Keerlus nabij het Carlton Beach Hotel 

(verwijderen schip, realisatie tijdelijke speelvoorziening), wordt het strand ter hoogte van de keerlus meer 

toegankelijk gemaakt voor minder validen,  worden diverse spelaanleidingen op de noordelijke boulevard 

tussen Pier en Carlton Beach Hotel geplaatst en (tijdelijke) palmbomen langs de toegangswegen 

Scheveningen waaronder de Zwolsestraat.   

 

Uitgevoerde projecten en budgetbesteding 

Uw raad besloot in juli 2013 tot de versnellingsimpuls. De uitwerking en uitvoering van dit besluit is door 

de gemeente organisatie snel ter hand genomen. Oog voor wensen en betrokkenheid van bewoners was 

daarbij cruciaal. Er was een spanningsveld tussen de wens om snel projecten in de stad te realiseren en 

voldoende betrokkenheid van burgers, bedrijven en zorgvuldige procedures, bijvoorbeeld op het terrein van 

inkoop en aanbesteding. De werkzaamheden kwamen bovenop de reguliere taken en hebben de ambtelijke 

organisatie behoorlijk onder druk gezet. Dat is gelukt binnen de capaciteit van de bestaande organisatie.  

 

Het raadsbesluit betreft een totaalbedrag van € 20,6 mln. Hiervan is € 18,9 miljoen beschikbaar voor 109 

projecten in de openbare ruimte. Bij de nadere verdeling van de budgetten is rekening gehouden met de 

termijnen waarop realisatie plaats kan vinden: 

 

Realisatie nog in 2013 of begin 2014: 

 projecten in de stadsdelen en kwetsbare wijken; per stadsdeel een bedrag van € 0,75 mln. (in totaal dus 

€ 6,0 mln.); 

 voor stadsdeel Escamp een extra bedrag van € 1,0 mln. vanwege de grootte, de uiteenlopende 

bevolkingssamenstelling, winkelstraten en woongebieden; 

 in deze periode zijn 97 projecten uitgewerkt. 
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Realisatie in 2014 gereed: 

 voor stadsdeel Centrum een extra bedrag van € 3,0 mln. voor realisatie van de ambitie van de ‘Deal 

Schilderswijk’; 

 een stadsbrede opknapactie van de openbare ruimte door het snoeien van bomen, plaatsen en vervangen 

van afvalbakken en het opknappen van zitbanken en straatnaamborden. Hiervoor is € 2,5 mln. 

beschikbaar; 

 voor het herstel van het landgoed Ockenburgh is een bedrag van € 1,6 mln. beschikbaar;  

 met € 0,7 mln. wordt een impuls gegeven aan Scheveningen bad en de participatie van de 

planontwikkeling Noord Boulevard; 

 voor deze periode zijn 10 projecten in uitwerking. 

 

Realisatie doorlopend tot in 2015 

 voor de gebieden Laak en Mariahoeve investeren we door middel van een gerichte wijkaanpak nog 

eens extra. Met het Actieplan Laak wordt voor een bedrag van € 2,6 mln. een sterk accent gelegd op 

het verbeteren van leefbaarheid, sociale cohesie en versterking van de wijkeconomie. In Mariahoeve 

wordt daarnaast gericht ingezet op verbetering van de (sociale) veiligheid om te voorkomen dat de wijk 

door structurele veiligheidsproblemen verder afglijdt. Hiervoor is € 1,5 mln. beschikbaar. Voor 

realisatie van deze projecten ligt het zwaartepunt in de 2
e
 helft 2014 en 2015; 

 voor deze periode zijn 2 projecten in uitwerking. 

 

Vanaf november 2013 zijn de eerste projecten ook in fysieke zin gerealiseerd. In de daarop volgende 

maanden is dat aantal steeds verder toegenomen. Op 15 april 2014 waren 76 van de 109 projecten gereed. 

Qua budgetbesteding zijn er in de eerste maanden voornamelijk kosten gemaakt voor communicatie en het 

maken van ontwerpen en bestekken. Op het moment dat de projecten ook fysiek gerealiseerd werden,  

namen ook de uitgaven navenant toe. Van de beschikbare € 18,9 mln. was per 15 april 2014 bijna  € 8,6 

mln. besteed. Op basis van de uitvoeringsplanning van de projecten is de verwachting dat dit bedrag per 30 

juni 2014 zal zijn opgelopen tot bijna € 11,8 mln.  

 

 

In deze grafiek is goed te zien dat ‘de kost voor de 

baat uitgaat’. In de beginfase overstijgen de 

uitgaven het aantal gerealiseerde projecten.  

Vanaf december 2013 treedt hierin een omslag op. 

Het feit dat de uitgaven nu achter blijven bij de 

projectrealisaties komt omdat de financiële 

afrekening pas geschiedt na gereed komen en 

oplevering van een project. 
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Stimulans voor de lokale economie 

Juist lokale Haagse ondernemers dragen hun steentje bij aan de werkzaamheden. Het MKB in Den Haag 

profiteert dan ook van de investeringen uit de versnellingsimpuls. Uit een analyse van de 

aanbestedingsgegevens blijkt dat veel MKB-bedrijven bij de projecten zijn betrokken. Het gaat om 

ongeveer 95 bedrijven in Den Haag en directe omgeving. Gezien de aard van de projecten gaat het meestal 

om bedrijven in de technische sector zoals schildersbedrijven, groenbedrijven, aannemingsbedrijven, 

leveranciers van speeltoestellen, hekwerken, stenen, stratenmakers en technische adviesbureaus. De 

orderwaarde die medio april 2014 bij deze bedrijven was weggezet bedraagt ongeveer 6,4 miljoen. Dit is 

ongeveer 74 procent van het op dat moment gerealiseerde budget.  

 

Daarnaast wordt bij de projecten in de Schilderswijk gestreefd naar een hogere SROI (Social Return On 

Investment). Door de werken meervoudig onderhands aan te besteden, kunnen met de lokale aannemers 

vooraf afspraken worden gemaakt over een hoger (maar haalbaar) percentage Haagse werklozen dat kan 

worden ingezet. Bij de projecten die tot nu toe zijn aanbesteed is dat 15 procent.  

 

Communicatie 

De impuls als geheel heeft bij de aftrap op de Carolusschool in september 2013 uitgebreid aandacht 

gekregen. Op dezelfde manier heeft de impuls eind maart 2014 een eindmoment in de media gekregen bij 

de opening van het Goudenregenplein. Hiertussen is aan de afzonderlijke projecten in de stadsdelen de 

nodige aandacht gegeven. In februari 2014 hebben alle stadsdelen een eigen pagina in De Stadskrant 

gekregen. Daarin gaven de stadsdeelwethouders tekst en uitleg over de impulsprojecten in het stadsdeel. 

 

Conclusie 

In amper één jaar tijd zijn 109 projecten uitgewerkt om onze stad zichtbaar mooier en leefbaarder te maken. 

Aan het eind van het eerste kwartaal 2014 hebben we op 76 plekken in de stad projecten kunnen afronden, 

grotendeels met de inzet van lokale ondernemers. Naar verwachting stijgt dat aantal aan het eind van het 

tweede kwartaal  naar 93 projecten. Eén jaar na het raadsbesluit is dan ruim 85 procent van de 

impulsprojecten gerealiseerd. Een prima resultaat, zeker gezien de korte tijdspanne voor uitvoering en de 

gevarieerdheid van de projecten. De nog uit te voeren projecten liggen op koers en de financiële realisatie 

loopt hiermee in de pas. Wij concluderen dat de uitvoering van de versnellingsimpuls geheel in lijn met 

onze doelstellingen is verlopen. Op veel locaties in de stad is een zichtbare bijdrage geleverd aan een meer 

kind- en gezinsvriendelijke stad en een grotere aantrekkelijkheid van de winkelgebieden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Boudewijn Revis     Ingrid van Engelshoven 

Wethouder Financiën en Stadsbeheer   Wethouder Onderwijs en Dienstverlening 

 

 

  


