
  



Den Haag, dinsdag 8 januari 2013 

 

 

 

Geacht college, geachte wethouder Norder, 

Hierbij bieden wij u het verslag aan van de Schilderswijkconferentie die de Partij van de Arbeid 

organiseerde op zaterdag 24 november 2012. In dit verslag vindt u de uitkomsten van deze 

conferentie en ideeën van buurtbewoners, ondernemers, professionals en PvdA-leden voor de 

Schilderswijk.  

 

Daarnaast hebben leerlingen uit groep 6 en 7 van de Van Ostadeschool uit de Schilderswijk in woord 

en beeld hun dromen en wensen voor hun wijk op papier gezet. Deze vindt u terug in dit verslag. 

Wij wensen u veel inspiratie toe! 

 

 

Namens de PvdA-fractie, 

Rajesh Ramnewash 

  



Verslag Schilderswijkconferentie  
24 november 2012 

 

 

Inleiding 
 
Kansen voor de Schilderswijk. Onder dat motto trok de PvdA er 24 november jl. op uit om meningen 
en ideeën te verzamelen van bewoners, ondernemers en professionals uit de Haagse Schilderswijk. 
Initiatiefnemer en PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash organiseerde hiervoor een interactieve 
wijkconferentie. Met een opkomst van rond de 120 deelnemers was de plenaire zaal van Theater 
Culturalis tot de nok toe gevuld. De sfeer was goed, het optimisme groot en de wens om aan de slag 
te gaan was overweldigend. 

De concrete aanleiding voor deze conferentie was actieplan ‘Deal Schilderswijk’ dat wethouder 
Marnix Norder een korte maand daarvoor presenteerde. Volgens Norder heeft de Schilderswijk als 
Haagse krachtwijk - in tegenstelling tot Escamp, Transvaal en Stationsbuurt - nog onvoldoende de 
weg naar boven heeft bereikt. Het actieplan van het college bevat belangrijke actiepunten als 
begeleiding van kwetsbare gezinnen en risicojongeren, en inzet op (vrijwilligers)werk. Voor dit plan 
wordt tot 2014 (de eerste fase) 11 miljoen euro uitgetrokken. 

 

Wat vinden Schilderswijkers zelf belangrijk? 

Omdat dergelijke actieplannen vooral, en misschien zelfs alleen, werken als de mensen over wie ze 
gaan zich er in kunnen vinden, was dit de kernvraag voor de PvdA. De Schilderswijker weet wat wel 
werkt en wat niet, en wat nodig is om een kanteling teweeg te brengen en de wijk een zetje te 
geven. 

Na het plenaire gedeelte van de conferentie trokken alle deelnemers er in groepen op uit om met 
elkaar en met mensen op straat antwoorden te vinden op deze vraag. Gericht op de thema’s 
Onderwijs en Burgerschap, Werk en Economie, Schoon Heel en Veilig, Gezondheid en Sport, en 
Onderhoud en Herstructurering gingen vijf teams doelgericht de wijk in. Bij terugkomst werden in 
deelsessies de resultaten en uitkomsten besproken en uiteengezet.  

 

Alle ingrediënten zijn er 

De meest gehoorde opmerking in de wandelgangen en een van de belangrijkste conclusies van de 
dag is dat de Schilderswijk eigenlijk alle ingrediënten in zich heeft om een sterke, leefbare wijk te zijn. 
Het zoeken is naar het juiste knopje om de samenhang en daarmee alle raderen in werking te stellen. 
Een belangrijke aanzet hiertoe werd 24 november gegeven door alle deelnemers aan de zeer 
geslaagde Schilderswijkconferentie. Hun aanbevelingen leest u in dit verslag. 

 

 

 



AAN DE SLAG IN DE SCHILDERSWIJK  

De conferentie begon met een openingswoord van vice-fractievoorzitter Bas Sepers die aangaf hoe 

belangrijk het is voor de PvdA om van bewoners, ondernemers en professionals te horen wat hun 

meningen en ideeën zijn over en voor het actieplan Schilderswijk. “Wij moeten er samen voor gaan 

om deze wijk sterker en mooier te maken”, aldus Sepers. 

Het welkomstwoord was aan initiatiefnemer Rajesh Ramnewash en gastheer Harrie van de Louw 

van Theater Culturalis. Ramnewash benadrukte het belang van zowel het theater als van de heer 

Van de Louw zelf als absolute parels van de Schilderswijk.  

Stand-upcomedian en ras-Schilderswijker Bert Kleiweg zorgde kreeg de lachers op zijn hand met zijn 

sterke verhalen over de Schilderswijk en de vraag of die 11 miljoen rechtstreeks op zijn  rekening kon 

worden gestort. 

Gemeentelijk programmadirecteur Wijken Ted Zwietering gaf vervolgens een uitgebreide toelichting 

op de stand van zaken in de wijk en de onderdelen van het actieplan ‘Deal Schilderswijk – 

Wereldwijk’. Uit deze toelichting bleek onder meer dat de leefbaarheid in de Schilderswijk ten 

opzichte van de rest van Den Haag zeer laag is. Daarnaast blijkt dat er in de Schilderswijk aanzienlijk 

meer zogenoemde risicogezinnen wonen dan elders in Den Haag. Dat de gemeente hiermee aan de 

slag gaat kon bij de zaal op ruime instemming rekenen. 

Maar uiteindelijk draaide het natuurlijk allermaal om het interactieve deel van de dag.  

 

 

  



Wij zouden wat meer veiligheid willen in deze buurt. 
Want er word heel soms gevochten. Er wordt wel eens 
ingebroken. 
Dus als er wordt ingebroken kan er een alarm af. 
En er kan dan ook prikkeldraad op de daken als iemand 
van boven wilt inbreken. 
Er zijn hangjongeren die vaak kattenkwaad uithalen. 
En dan ziet de wijk er niet meer mooi uit. 
Wij willen meer videocamera’s worden geplaatst. 
Er zijn mensen die ook brood op straat gooien. 
Vandaar dat er veel meeuwen op afgaan, dus mensen 
moeten minder brood op straat gooien. 
En bij nieuwjaar worden sommige speeltuinen 
dingetjes afgebrand. 
 
De mensen is Schilderswijk moeten vriendelijker 
worden. Want we willen wel dat het er gezellig wordt. 
 
Door: Noeri & Sahyana 
  



 

 

Ik wil  fietspadden voor onze wijk. 

Want we hebben geen fietspaden en het is ook goed voor de veiligheid. 

Want nu gaan de fietsen langs en voor de auto’s. 

En dat veroorzaakt veel ongelukken. 

En ook wil ik veiligheidsborden. 

Ook veroorzaakt dat minder ongelukken. 

En ook meer  aparte afvalbakken voor het milieu. 

Want ze gooien ook veel afval op de grond. 

En ook wil ik flitsers want ze rijden hier te hard. 

En we willen ook een bibliotheek want dan leer je meer en krijg je een beter 

advies en het is ook beter voor je. 

En ook een gezelligere wijk. 

Dat ze minder vechten en ook minder moord (eigenlijk geen moord). 

 

Vriendelijke groeten: Abidin Kus 

 

 

 

  



Onderwijs en burgerschap – Team 1 

Team 1 splitste op in twee groepen. Een groep ging naar het MOC en de andere naar buurthuis De 

Hobbel, waar men onder leiding van twee professionele docenten, Saskia Daantjes en Anita 

Poolman, uitleg kreeg over de cursus Taal in de Buurt. 

 

Bij de terugkoppeling gaf het team de zaal een belangrijke tip mee, namelijk het bundelen van 

krachten en het vieren van successen: “benadruk wat goed gaat en vent dat uit”. Op taalgebied 

worden vooral suggesties gedaan voor het vervolg, zoals een vervolgtraject na Taal in de buurt en het 

bieden van doorgroeimogelijkheden na taalstages. Voor jongeren wordt geopperd om met maatwerk 

meer aan te sluiten bij de eigen talenten van jongeren en om een netwerk op te richten van 

succesvolle jongeren/mensen die als rolmodel dienen. 

 

Worksheet Onderwijs en burgerschap 

 

- Taal in  de buurt: Wat daarna? Moet er niet ook een vervolg traject zijn 

- Krachten bundelen 

- Bottum-up benadering kiezen 

- Diversiteit verbinding plus maatwerk 

- Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

- “Onderhoud” taalniveau 

- Aansluiten van Taal in de buurt en het regulier onderwijs 

- Ga door met taallessen en doorlopende leerlijnen 

- Brede buurtschool: uitbreiding aantal 

- Taalstage -> doorgroeien 

- Netwerk wat is ieders kwaliteit ook informeel 

- He, hoe gaat het met? 

- Locaties: scholen -> taallessen 

- Taal aan huis: kleinschalig 

- Laat goede voorbeelden zien. De focus leggen op de dingen die je wel kan 

- Muurkrant 

- Ruilconstructie: Scholen autochtone en allochtone leerlingen elkaar laten ontmoeten om zo wederzijds begrip 

te laten ontstaan 

- Ondernemers: voorlezen 

- Leescultuur 

- Thuissituatie : enorm van belang thuisbezoek door scholen? 

- Doorlopende (taalstages) lijnen organisaties overstijgend  en ondernemers -> maatschappelijke ladders 

(zelfredzaamheid) 

- Aansluiten aan talent (maatwerk) 

- Netwerk van succesvolle jongeren/mensen die als rolmodel dienen 

- Mensen perspectief bieden /durf te dromen 

 

 

 

  



Werk en economie – Team 2 

Het team Werk en Economie trok met enquêteformulieren richting Hoefkade en Hobbemastraat 

voor een behoeftepeiling onder winkeliers. Er werden zoveel mogelijk winkeliers geïnterviewd om 

hun mening te peilen over de bedrijvigheid in de wijk en suggesties te vragen hoe deze te vergroten. 

Winkelstraatmanager Hans van Agt was hier eveneens bij aanwezig. 

Terug in de plenaire zaal vertelde dit team dat er in principe een goed gevoel van veiligheid heerst. 

De sfeer daarentegen kan beter. Klachten had men vooral over het gebrek aan groen en hygiëne in 

de wijk en ook de parkeergelegenheid laat te wensen over. Een belangrijke tip is het verbeteren van 

de communicatie van en naar de gemeente. Daarnaast zou men meer gezamenlijk moeten 

organiseren en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid moeten werken.  

De uitgewerkte resultaten van deze behoeftepeiling zijn terug te vinden in bijlage 1 van dit verslag. 

 

Worksheet Werk en economie 

 

Positief: Een veelgehoorde reactie is dat het veiliger geworden is op de Hobbemastraat. 

Verbeterpunten Hobbemastraat de punten A, B en E gelden ook voor de Hoefkade:  
 
A: parkeergelegenheid (stop en shop mogelijkheden creëren), verkeer rijdt te hard, er worden te snel boetes 
uitgedeeld, te weinig zebrapaden en er is te weinig mogelijkheid om te laden en lossen. 
B: Verlichting + sfeer, de straat heeft een te stenigen uitstraling, bankjes op de pleinen, te grijs meer kleur 
nodig. 
C: Schoon: meer eigen initiatief (bestaat grote betrokkenheid in de wijk, mensen willen zelf een aandeel 
kunnen leveren. plus prullenbakken 
D: Hema, Kruidvat en Zeeman ontbreken in de wijk. 
E: Communicatie -> korte lijnen en de besluitvorming (ook mee kunnen praten over bijv. parkeerkaarten) 
F: Activiteiten er moet iets groots in de Hobbemastraat georganiseerd worden. 
G: Werkgelegenheid voor wijkbewoners. 
H: PR krant specifiek voor de Schilderswijk. 
  
Hoefkade redelijk positief beeld. Verbeterpunten: 
 
1. Hoefkade kan veiliger 
2. Branchering is een probleem en dan met name de punten    
3. Horeca / gezondheid! 
4. Hangjongeren 12-25, te weinig activiteiten voor de jeugd in de buurt 
5. Samen verantwoordelijk voor de straat, dit ook beter organiseren 
 

 

  



Onrust 
Te veel onrust in de Schilderswijk. 

Er moeten veel meer wijk agenten zijn, omdat er 

veel onrust wordt gemaakt en ik vind het niet 

normaal. Als ik aan het buitenspelen ben hoor ik 

wel altijd iemand zeggen, er is een vechtpartij 

tussen twee volwassenen! En dat vind ik dus nou 

niet leuk. De Schilderswijk moet juist vriendelijker 

zijn. Want veel mensen zijn buiten, en jij zit aan 

het slapen dan hoor je ook wel lawaai van mensen 

die iets doen en meestal kijk ik naar buiten en dan 

zie ik een vechtpartij, het hoort juist rustig te zijn 

in de Schilderswijk  

Vriendelijke groet: Abdisami El Bouzrouti 

  



  



Schoon, heel en veilig – Team 3 
 
Dit team ging op pad met Richard Grauf, rayonmanager HWB, en wijkagent Gerard Mackay. Tijdens 
de wandeling die voerde van Culturalis naar stadsboerderij Schildershoeve en tuinlocatie Van 
Ostadestraat werden de handen uit de mouwen gestoken. Gewapend met knijpers en vuilniszakken 
werd meteen het straatvuil opgeruimd. Bij aankomst werd de groep rondgeleid door de 
stadboerderij door Hans de Rijk en door de tuinlocatie Ostadestraat door Olle Mennema. 
 
Bij de terugkoppeling opperde het team onder meer om iedere gemeenteambtenaar een straat te 
laten adopteren en deze als straatambassadeur te laten fungeren. Daarnaast zou iedere straat een 
eigen Facebookpagina moeten krijgen om zo meer informatie te delen en bekend te maken. Het 
team gaf aan dat de wijk behoefte heeft aan een gevarieerder woningaanbod. Tevens zou men graag 
een grotere rol zien weggelegd voor zelforganisaties. 
 
 

Worksheet Schoon, heel, en veilig 

Zwerfvuil dumpen tegen gaan. Inzetten op preventie bijvoorbeeld met een sticker in de trant van niet bedankt 

namens de buurtbewoners of dit kan beter. Deze sticker zou dan verspreid moeten worden via ondernemers 

en instellingen. 

Straatcoördinator per straat/burgerloket  

Straatambassadeur in iedere straat dit zou zowel een ambtenaar die de straat adopteert of een actieve 

vrijwilliger kunnen zijn 

Iedere straat een eigen Facebookpagina .(Tijdens het plenaire debat bleek al een Schilderswijk Facebookpagina 

te bestaan https://www.facebook.com/schilderswijknetwerk?fref=ts) 

Kavels voor particulier opdrachtgeverschap 

Beter handhaven en beboeten van het op straat gooien van kauwgom en peuken 

Betere communicatie ook digitaal van de informatie van zelforganisaties waar mogelijk gebundeld 

Woningtoewijzing geen problemen naar problemen brengen. Denken vanuit de burger, maar niet alleen zo 

denken ook de processen daarna inrichten. 

Meer variëteit in woningaanbod bijvoorbeeld door kleinere woningen samen te voegen. Inzetten op een 

variëteit van bewoners. Dus meer studenten, yuppen en hoogopgeleiden naar de wijk halen door voor die 

doelgroepen betaalbare beschikbare woningen te realiseren. 

Werkgelegenheid !!! 

 

 

  

https://www.facebook.com/schilderswijknetwerk?fref=ts


Sport en gezondheid – Team 4  

Team 4 ging naar Campus Teniersplantsoen alwaar op dat moment Streetsport aangeboden. Hier 

ging de groep in gesprek met een senior-sportleider die een en ander vertelde over het 

Teniersplantsoen en over Streetsport in het algemeen. 

 

Het meest dringende appel van dit team betreft het vergroten van de samenwerking op dit vlak. Zo is 

er bijvoorbeeld een grote behoefte aan samenwerking met en tussen scholen. Een tweede appel ging 

uit richting de ouders. Het team benadrukt het feit dat de sportvereniging geen veredelde 

kinderopvang is en dat van ouders meer participatie wordt verwacht. 

 

Worksheet Sport en gezondheid 

Belangrijk om ouderen ook op latere leeftijd actief te houden en te laten sporten 

Multifunctionele sport 

-> Website: Waarop te vinden moet zijn welke sportactiviteiten zijn er in de Schilderswijk en waar worden ze 

georganiseerd 

Marktplaats: Wie doet wat? 

Misschien een idee om met een beloning en sanctie systeem te gaan werken als mensen positief gedrag 

vertonen 

Betere link tussen sport en scholen: 

 

- Goed personeel 

- Investeer in jeugd  

- Onderwijs houdt regie  

 
Sport en spel integreert 
Discipline, maar moet ook leuk zijn 
Kinderen kunnen zichzelf ontdekken  
Stimuleren van kinderen 
Samenwerken met scholen en verenigingen, de cirkel moet doorbroken worden 
Professionals die vrijwilligers aansturen 
Grote tevredenheid over het behoud van de huidige Ooievaarspas 

 

 

 

  



  



 

  



Onderhoud en herstructurering – Team 5 

Onder leiding van de directie van woningbouwcorporatie Haag Wonen en de bewonersvereniging 
Wellingtonstraat maakte dit team een wandeling door de Schilderswijk. Daarnaast werd het team ontvangen in 
een woning. 
 
Bij de terugkoppeling was de leus van team 5: “De Schilderswijk kan wel een likje verf gebruiken”. Hiermee 
werd vooral gewezen op het onderhoud van de huizen en de buurt. Als belangrijkste tip gaf het team de zaal 
mee om bewoners partner te maken in de plannen. Zowel bij het maken als bij het uitvoeren ervan. Daarbij 
wees het team op de gebleken bereidwilligheid van de mensen als belangrijke kracht van de Schilderswijk. 
 

 

Worksheet Onderhoud en herstructurering 

Sporthal -> openbare voorzieningen zichtbaar maken 

Groen Visie 

Onderhoud huizen -> vocht en schimmel 

Onderhoud buurt: opknappen honden uitlaatplekken, aanpakken van niet werkende straatverlichting 

Integraal visie -> de ene oplossing aan laten sluiten op de andere 

Meer handhaving op graffiti, hondenoverlast buiten de daarvoor toegestane gebieden en verkeersdrukte 

Initiatieven vanuit de wijk moeten meer gestimuleerd worden; middelen moeten beschikbaar gesteld worden 

en partners maken in de wijk   

  



Als cultureel intermezzo werden de deelnemers aan de conferentie getrakteerd op een 

indrukwekkende dansact van de dansgroep van Andres Jimenez Franco.  

Na de plenaire terugkoppeling van de diverse teams, die op zeer sprankelende wijze werd geleid 

door PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing,  was het de beurt aan wethouder Marnix Norder, Els van 

der Schans van woningbouwcorporatie Haag Wonen en Serge Vrouwenfelder van woningbouw-

corporatie Staedion om te reageren op een aantal van de resultaten waarover de teams hadden 

gerapporteerd.  

Marnix Norder begon met de constatering dat er onder de bewoners opvallend veel animo is om 

zaken aan te pakken in de Schilderswijk. Om die gedrevenheid kracht bij te zetten stelt Norder voor 

om vier keer per jaar met bewoners, architecten en corporaties gericht door de wijk te gaan 

wandelen om samen te kijken welke verschillen er gemaakt kunnen worden met zo min mogelijk 

middelen. Daarnaast onderschrijft hij het appel voor meer mogelijkheden om wooncarrière te maken 

in de wijk. 

Serge Vrouwenfelder vertelt de zaal dat Staedion voornemens is om de vochtproblematiek te lijf te 

gaan door in te zetten op mechanische ventilatie. Els van der Schans licht het grootschalig onderhoud 

in het gebied Jacob Catsstraat toe en dat daarvoor veel contact wordt onderhouden met de 

bewoners en de bewonersorganisaties. Beiden wijzen op de financiële problemen die zullen ontstaan 

door de korting die hen van rijkswege zal worden opgelegd. 

Norder merkt op dat het lang een gewoonte is geweest om professionals op problemen en 

wijkaangelegenheden te zetten zonder bewonersbetrokkenheid en participatie. Hij geeft aan dat het 

belangrijk is om meer contact en balans te creëren tussen professionals en bewoners. Dit komt zowel 

het draagvlak, als de slagkracht en ook het resultaat ten goede.  

In dat licht wordt ook gewezen op het belang van de BuurtInterventieTeams (BIT’s). Deze teams zijn 

als extra ogen en oren in de wijk erg belangrijk voor politie en stadsbeheer. De gemeente is dan ook 

altijd op zoek naar bewoners die de gemeente wil informeren over misstanden in de openbare 

ruimte. 

Aan de slag! 

Het afsluitende woord was aan Rajesh Ramnewash, die belangrijkste conclusies van de dag nog even 

doornam. Het toverwoord blijft ook hier communicatie, op alle gebieden maar vooral het ‘wie doet 

wat, wat is er al en wat ontbreekt er nog’. Ramnewash riep wethouder en corporaties op om snel de 

vocht- en ventilatieproblemen in de wijk te lijft te gaan, maar deed ook een oproep aan de landelijke 

politiek om de korting op de corporaties te verzachten zodat zij kunnen blijven investeren in de 

wijken. Tot slot pleitte hij voor een zogenaamde Bolle-pilot in de Schilderswijk. In een dergelijke pilot 

kunnen bewoners meepraten over de inzet van politie in de wijk, waar volgens hen de prioriteit zou 

moeten liggen.  

Na veel woorden van dank aan alle deelnemers en een ieder die deze dag tot een succes had 

gemaakt was het tijd voor een hapje en een drankje om zo nog wat informeler met elkaar te kunnen 

praten.  

De PvdA kijkt terug op een zeer geslaagde dag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 1 

 

PROGRAMMA 

11.45 uur Inloop met broodje/koffie/thee en frisdrank  

 

12.20 uur Openingswoord (Bas Sepers, vice-fractievoorzitter PvdA Den Haag) 

 

12.25 uur Welkom door Harrie van de Louw (Hoofd Programmateam Culturalis)  

 

12.30 uur Stand up comedy (Bert Kleiweg)  

 

12.45 uur Toelichting op het plan van de gemeente: “Deal Schilderswijk” (Ted Zwietering, 

Programmadirecteur Wijken gemeente Den Haag) 

 

13.15 uur De wijk in! Dat doen we in 5 teams:  

 

Team 1: Onderwijs en Burgerschap (met raadslid Rajesh Ramnewash)  

Team 2: Werk en Economie (met raadsleden Mustafa Okcuoglu)  

Team 3: Duurzaam, Schoon, Heel en Veilig (met raadslid Marieke Bolle)  

Team 4: Gezondheid en Sport (met raadslid Bas Sepers)  

Team 5: Onderhoud en herstructurering (met raadslid Gerard Verspuij)  

 

14.30 uur Pauze  

 

14.45 uur Dansact (Groep van Andres Jimenez Franco)  

 

15.00 uur De teams werken ideeën uit in de verschillende zalen en zetten die om in kansen voor de  

Schilderswijk. Per groep wordt één rapporteur aangewezen die de plenaire terugkoppeling zal 

verzorgen.  

 

16.00 uur Plenaire discussie met en reacties op de ideeën door PvdA-wethouder Marnix Norder, Els 

van der Schans van Haag Wonen en Serge Vrouwenfelder van Staedion 

 

16.55 uur Eerste reactie door Rajesh Ramnewash (raadslid)  

 

17.00 uur Slotwoord door Ali Rabarison (voorzitter afdeling PvdA Den Haag) 

 

17.05 uur Borrel en oriëntaalse fingerfood snacks 



  1rste idee 

Dat er een paar huizen in wijken staan  voor daklozen en arme mensen, zodat ze een huis krijgen  om 

te schuilen voor buien, en dat ze het niet koud krijgen.  En genoeg te eten hebben voor de rest van 

hun leven, en dat ze niet ziek worden. En als de arme mensen een huis hebben zijn ze veiliger dan 

buiten. 

 

2de idee 

En dat er aparte prullenbakken zijn , bijv. dat voor kauwgom een prullenbak is zodat het niet plakt 
aan de schoenen of spullen als het op straat word gegooid. en dat als hondenpoep op de grond ligt 
dat  dat beter in een prullenbak kan liggen. en voor gewoon vuil want er is al een prullenbak voor 
maar weinig. 

 3de idee 

Wij willen heel erg graag veel bibliotheken in de wijk hebben, zodat we meer kunnen leren en lezen. 
Want daar zijn we meestal bij elkaar (vrienden)en daar maak je meestal je huiswerk. En dat we daar 
vaak hulp krijgen met ons huiswerk. En daar hebben ze veel verschillende boeken waar je van kan 
leren. 

4de idee 

We willen veel camera’s hebben bij winkels huizen en straten. Met camera’s hebben mensen meer 
veiligheid. Er kan er dan niet meer ingebroken worden, en dat er minder mensen vermoord of 
gewond worden gevonden (bijv. op straat). 

Door :

  



Ik wil dat arme mensen in een huis wonen en dat ze veel eten 

hebben.  

Dat ze veilig zijn en dat ze dan niet meer naar buiten gaan en tegen 

mensen zeggen mag ik geld of dat ze een liedje gaan zingen. Dat 

vinden de andere mensen niet leuk dat ze geld gaan vragen. Want 

misschien hebben de andere mensen ook geen geld en daarom 

vinden wij dat arme mensen een huis moeten hebben. 

En als ze het  koud hebben kunnen ze in dat huis en ze  moeten  niet 

allemaal in een huis want dan past. 

En als ik wakker word wil ik geen arme mensen in de wijk zien plus 

dat ze geen geld gaan vragen dat vind ik geen oplossing en daarom 

moeten ze in een huis wonen dat vind ik wel een oplossing.  

   

  



BIJLAGE 2 

 
 
Meest voorkomende punten uit de ondernemersenquête Hoefkade en Hobbemastraat:  

 
Veiligheid blijft het belangrijkste punt voor ondernemers in de buurt. Hoewel men tevreden is over 
de sociale controle zou men graag meer aandacht willen voor veiligheid 8 van de 18 geïnterviewde 
vragen hierom. Hiermee samenhangend is meer verlichting om het veiligheidsgevoel vooral s 
’avonds te vergroten is betere verlichting een belangrijk punt in de wijk. 
 
Een van de meest gehoorde klachten van de ondernemers over de winkelstraat is het gebrek aan 
branchering. Veel ondernemers pleiten voor een grotere diversiteit in het aanbod van winkels. Ook is 
niet iedereen tevreden over de winkeliersvereniging. De bijdrage is te hoog en niet iedere 
ondernemer is lid. Het stimuleren van de oprichting van een BIZ is een mogelijkheid. 
 
Het gebrek aan groen in de straat is een veel gehoorde klacht. Veel ondernemers zien verfraaiing van 
de winkelstraten als beste manier om de bedrijvigheid te vergroten. Het inkleden van de straat met 
meer groen wordt daarbij het vaakst als oplossing genoemd. 
 
Veel ondernemers hebben klachten over het parkeren in de wijk. Zo zou de straat te druk zijn, 
zouden parkeerambtenaren te snel beboeten en wordt betaald parkeren als negatief gezien. 
 

Antwoorden behoeftepeiling onder winkeliers gemeente/ondernemers op 24-11-2012: 

Hobbemastraat en Hoefkade 18 enquêtes 

Wat is uw mening over de winkelstraat? En waarom? 

 Te veel dezelfde winkels in dezelfde branche III 

 Te veel rommel op straat moet schoner(vuil blijft te lang liggen, hondenpoep) II 

 Positief is dicht bij de markt II 

 Drukke straat II 

 Levendig verschillende bezoekers 

 Veel concurrentie 

 Diversiteit / voldoende variatie in het winkelaanbod 

 Onbereikbaarheid en te hoge kosten 

 Er wordt te veel gepraat er gebeurt te weinig 
 
Bent u tevreden over de winkelstraat En waarom? 

 Meer parkeermogelijkheden voor ondernemers(bijv. regelvrije zone voor ondernemers) II 

 Problemen met laden/lossen I 

 Geen compleet aanbod winkel aanbod I 

 Bereikbaarheid Schilderswijk vanaf het centrum 

 Kaal te weinig groen, onaantrekkelijk uitstraling 
 

Hoe kan de gemeente Den Haag de bedrijvigheid in de buurt vergroten? 

 Meer braderieën/evenementen I 

 Verfraaien winkelstraat I 

 Meer bezigheid voor jongeren in de wijk I 

 Beter kijken naar variatie in de vergunningverlening 

 Kwaliteitseisen stellen aan startende ondernemers 

 Belasting vrij 

 Last van sommige uitstallingen  



Wat wilt u anders in deze buurt? 

 Veiliger dan vroeger door betere sociale controle, maar veiligheid blijft aandachtspunt IIIIII 

 Een winkeliersvereniging te duur/ veel ondernemers geen lid II 

 Versoepeling parkeerbeleid I 

 Moet een BIZ komen 

 Hygiëne  

 Verkeersveiligheid 

 Meer toezicht op straat 

 Meer drempels 

 Gekwalificeerde mensen/ betere scholen 
 
Wat kan en moet verder verbeterd worden? 

 Meer verlichting III 

 Meer groen in de wijk, verbetering van de uitstraling II 

 Pilaren met groen inkleden I 

 Gezellig 

 Hondenpoep overlast 
 

Wat voor een tips  en verbeterpunten hebt u voor ons?   

 Geef meer ruimte aan initiatieven van mensen zelf I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En ik wil ook meer flitsers want ze rijden veel te hard. 

ik wil nog een bibliotheek we hebben hier geen bibliotheek. 

En je kan daar rustig leren. Ik wil meer groen zien wat er is hier alleen steen. 

Er moet ook meer afvalbakken zijn wat iedereen gooit papier op de grond. 

Er moeten ook een opvang voor daklozen dan hoeven ze niet op de grond te slapen. 

Er moeten ook  meer fietspaden want dan gebeuren er minder ongelukken. 
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