
 
 
 
 
 
 

 
 

Den Haag, 28 januari 2015 

 
 
 
Betreft: Bewonersorganisaties stadsdeel Centrum 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Veel Hagenaars wonen met plezier in het centrum van onze stad. Het centrum is divers en dat zie je ook terug 
in de verscheidenheid aan mensen die er wonen, werken, ondernemen en die de stad bezoeken. Elke wijk in 
het centrum is ook weer anders en kent zijn eigen dynamiek. Gebaat bij goede voorzieningen, een schone, hele 
en veilige leefomgeving en actieve bewoners zijn ze allemaal. 

 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen:

 
De looproute van Centraal Station naar de binnenstad is een van belangrijke entree voor zowel bewoners, 
forensen als bezoekers. Er zijn mooie plannen om deze route te verbeteren. Het moet er echter ook tijdens de 
werkzaamheden prettig verblijven zijn. Nu is de route op sommige stukken heel donker, onder meer door de 
verbouwing van VROM en is er veel overlast van geparkeerde fietsen. 
 

1. Bent u bereid het ministerie aan te spreken op het fietsparkeergedrag van hun werknemers en 
bezoekers en te zorgen voor handhaving zodat de voetganger weer de ruimte krijgt op de Turfmarkt?  
 

2. Bent u bereid te zorgen voor goede verlichting in de VROM passage tijdens (en na) de 
bouwwerkzaamheden? 
 

3. Ziet u mogelijkheden – in overleg met de aannemers – tijdens de bouw te zorgen voor betere (sfeer) 
verlichting van de hele Turfmarkt? 

 
Bewonersorganisaties komen vooral op voor hun wijk. Voor wijkoverstijgende belangen is het handig contact 
te hebben met andere bewonersorganisaties. Ook voor bewoners is het belangrijk hun bewonersorganisatie te 
kunnen vinden. Deze informatie is te vinden op www.denhaag.nl bijvoorbeeld via 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bewonersorganisaties-Centrum.htm.  
Deze informatie is voor het laatst in 2011 geactualiseerd. Er zijn signalen dat gegevens niet meer kloppen. 
 

4. Kunt u nagaan of de informatie over bewonersorganisaties op deze – en de pagina's voor andere 
stadsdelen – nog actueel is? 

 
Vanuit een van de bewonersorganisatie kregen wij de wens om via de Stadskrant met de stad te 
communiceren. Het is de organisatie niet gelukt de redactie te spreken te krijgen.  
 

5. Op welke wijze doet u lezersonderzoek van de Stadskrant? 
 

6. Heeft u wel eens overleg met bewonersorganisaties over de inhoud van de stadskrant en of zij daar 
nog informatie in vinden missen? 

 

http://www.denhaag.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bewonersorganisaties-Centrum.htm


7. Bent u bereid om naast de Ombudsman en de raadsfracties ook aan de bewonersorganisaties een 
(wissel)rubriek te geven waarin zij de inwoners van Den Haag kunnen informeren over hun bezigheden 
en activiteiten? 

 
 
 
Lobke Zandstra  Martijn Balster  Jeltje van Nieuwenhoven 
PvdA   PvdA   PvdA 

 

 

 

 

 


