
1) Democratie 
 
Directe democratie 
 
De Haagse Stadspartij staat voor meer inspraak en samenspraak. Mondige burgers, 
wijkberaden, belangenbehartigers en actiegroepen zijn van groot belang voor een vitale 
democratie. Kennis en creativiteit van bewoners is onmisbaar en leidt tot betere plannen. De 
gemeente dient betrokkenheid te stimuleren en niet angstig en vijandig te reageren op kritiek 
uit de stad. Met een goede samenspraak kan bovendien het vertrouwen in de politiek worden 
hersteld. Iedere Hagenaar moet weer het gevoel krijgen dat zijn mening er toe doet en zal 
daardoor juist gestimuleerd worden om te participeren. Beleid voor alle Hagenaars betekent 
ook dat we elkaars standpunten respecteren en bereid moeten zijn daarin een compromis te 
vinden.  
 
Integer bestuur 
 
Belangenverstrengeling van wethouders, raadsleden en ambtenaren is voor de Haagse 
Stadspartij uit den boze. Ook vriendjespolitiek, dubieuze nevenfuncties en ambtelijke 
corruptie moeten worden uitgebannen. 
 
Stimuleer lokale media en internet 
 
Onafhankelijke en gevarieerde media zijn onmisbaar voor een goed functionerende 
democratie. Een actief mediabeleid houdt in dat er steun moet zijn voor non-commerciële en 
onafhankelijke lokale media. Het advertentiebeleid van de gemeente dient onafhankelijk te 
zijn en niet te worden ingezet om de lokale media te manipuleren. Op het voorlichtingsbudget 
van de gemeente kan fors worden bezuinigd en het bespaarde geld kan worden ingezet om de 
lokale media te versterken.  
 
De gemeente dient op internet een overzichtelijke en toegankelijke website te hebben waar 
alle informatie te vinden is en waar zo veel mogelijk diensten worden aangeboden. De Haagse 
Stadspartij wil open-source software promoten met open standaarden. Gemeentelijke websites 
dienen toegankelijk te zijn voor visueel gehandicapten.  
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*De spreektijd voor burgers in de gemeenteraad uitbreiden 
*Raadsvergaderingen vaker op locatie  
*Politieke markten 
*Referenda bij grote projecten 
*Burgerinitiatieven en internetpetities  
*Gekozen burgemeester  
*Denktanks om creatieve mensen na te laten denken over de toekomst van de stad 
*Jongerenpanels  
*Kinderombudsman 
*Een onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften 
*Een Ombudsman die de bevoegdheid krijgt om boetes, schorsingen en ontslag op te leggen 
*Een Rekenkamer die bindende aanbevelingen mag doen 
*Wijkkranten en wijkmedia ondersteunen 
*Een volwaardige Haagse radio- en tv-omroep 



*Een dagelijkse op Den Haag gerichte krant  
*Zendtijd voor mensen en organisaties uit de stad op de lokale radio en tv 
*Een onafhankelijke redactie van de Stadskrant  
*Een lokaal debatcentrum  
 
 
2) Stedelijke Ontwikkeling en Wonen 
 
Minder bouwen 
 
De gemeente Den Haag wil de komende jaren tienduizenden woningen bouwen. Maar 
volgens het CBS zal de bevolkingsgroei op termijn stagneren. De kredietcrisis laat eveneens 
zien dat groei niet meer vanzelfsprekend is. En ook de klimaatcrisis dwingt ons om zuinig en 
duurzaam met de bestaande stad om te gaan. Door minder te bouwen en minder te slopen 
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, gespaard blijven van 
verdichting door hoogbouw en minder overlast van verkeer en lawaai ondervinden.  
 
Met een actief beleid tegen leegstand en investeringen in de bestaande woningvoorraad door 
beter onderhoud en milieumaatregelen hoeft er minder nieuwbouw plaats te vinden. 
Duizenden woningen boven winkels staan leeg. Te lang leegstaande kantoren kunnen worden 
omgebouwd tot appartementen. Bij de aanleg en renovatie van kantoren- en 
bedrijventerreinen, winkelcentra en andere voorzieningen aan de rand en rondom deze stad 
dient er niet geconcurreerd, maar juist samengewerkt te worden met de regiogemeentes.  
 
De Haagse Stadspartij pleit voor Rust aan de Kust! Scheveningen is al druk genoeg rond de 
Boulevard en de Haven moet haven blijven. Kijkduin blijft een rustige en groene 
familiebadplaats. Het Zuiderstrand en het Noorderstrand houden het vrije uitzicht op zee en 
moeten op de lijst van beschermd cultuur- en natuurhistorisch landschap, zodat bebouwing 
wordt uitgesloten. Scheveningen Bad gaat niet op de schop, maar wordt behoedzaam 
gerenoveerd. Net als Park Arendsdorp en het gebied rond de Knoop Moerwijk. 
 
De Vlietzone heeft een landgoederenkarakter en is een belangrijk open, groen en waterrijk 
gebied tussen Vlietlanden en de Zwethzone. Een nieuwe VINEX-wijk in de Vlietzone met 
6.000 woningen betekent een aanslag op de natuur en de rust. De Vlietzone moet juist 
ontwikkeld worden tot een groene buffer en stedelijke ontwikkeling moet beperkt blijven tot 
het Prins Clausplein. Het plan voor een groene overkapping van de A4 ter hoogte van 
Ypenburg moet ondersteund worden. Dit is goed voor het leefgenot en voor de verbinding 
tussen stad en Ypenburg. 
 
Het Haagse karakter behouden 
 
's-Gravenhage dient "mooi" te blijven. Er moet meer respect komen voor cultureel erfgoed. 
De gemeente gaat een actief monumentenbeleid voeren. Renovatie wordt het uitgangspunt en 
alleen in bijzondere gevallen krijgt men toestemming voor sloop. Verder moet deze stad 
gevrijwaard blijven van hoogbouw bij beschermde stadsgezichten, langs de kust en rond 
parken en natuur.  
 
Democratisch en eerlijk bouwen 
 



De gemeente is niet verantwoordelijk voor de orderportefeuilles van aannemers en 
projectontwikkelaars, maar moet in de eerste plaats luisteren naar de bewoners. Zij weten het 
beste wat er speelt en hebben kennis en goede ideeën. Kortom, stedenbouw moet weer samen 
met de bewoners plaatsvinden. Daarvoor is het allereerst noodzakelijk dat de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling (DSO) weer dienstbaar wordt aan de samenleving. DSO is een 
organisatie die te groot en te machtig is geworden en slecht wordt gecontroleerd. Bewoners 
moeten veel sneller over bouwplannen worden geïnformeerd en iedereen moet vanaf het 
begin mee kunnen praten. De samenwerking met projectontwikkelaars moet volgens de 
Haagse Stadspartij kritisch tegen het licht worden gehouden. Wethouders en ambtenaren 
mogen niet meer actief zijn voor lobbyclubs of nevenfuncties hebben. De gemeente Den Haag 
moet altijd het meerderheidsbelang en de regie krijgen als er wordt samengewerkt met 
projectontwikkelaars (o.a. PPS-constructies).  
 
Sociaal en betaalbaar woonbeleid 
 
Wonen in de stad wordt steeds duurder. Maar wonen is een grondrecht en iedereen heeft recht 
op een betaalbare woning. Koop, zowel als huur en over de gehele stad verspreid. 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. In veel 
wijken bijv. Havenkwartier Noord te Scheveningen dreigen alle sociale huurwoningen 
gesloopt te worden en komt er maar 30% sociale woningbouw voor terug. Dit lost niets op, 
maar verplaatst de problemen alleen maar. Ook in Den Haag Zuid-West kunnen de 
sloopplannen teruggedraaid worden. Met het Krachtwijkenbeleid moet vooral de sociale-
economische achterstand van bewoners weggewerkt worden.  
 
De gemeente moet huisjesmelkers en uitbuiters op de woningmarkt aanpakken. Opzettelijke 
leegstand van woningen is onacceptabel en eigenaren van leegstaande panden zullen niet 
beschermd worden tegen kraakacties. Dak- en thuislozenopvang moet uitgebreid worden. Ook 
moeten de gemeentelijke woonlasten aanzienlijk omlaag. De gemeente moet het dividend van 
Eneco uitbetalen aan de inwoners, net als de begrotingsoverschotten van de gemeente. 
Allerlei heffingen kunnen omlaag. De gemeente Den Haag roept het Hoogheemraadschap en 
het drinkwaterbedrijf ter verantwoording over de hoge lasten. Ook woningcorporaties worden 
aangesproken op de hoge topsalarissen en de heersende bonus- en graaicultuur ten koste van 
de Haagse burger.  
 
Gevarieerd wonen 
 
Voor allerlei woonvormen en doelgroepen moet er gevarieerde huisvesting zijn zoals wonen 
op water, wonen op wielen, voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, en voor rijk en 
arm. 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. 
 
Het kamertekort moet aangepakt worden door de regels te versoepelen bijv. in Laakkwartier. 
Voor starters dienen er meer woningen beschikbaar te komen. Ook studenten verdienen meer 
en betere huisvesting. Niet in woonkazernes, maar over de stad verspreid. Zo blijft de stad 
ook op deze manier jeugdig. De aantrekkelijkheid van het wonen kan worden versterkt door 
meer bedrijvigheid in woonwijken toe te staan en de sociale -en culturele voorzieningen in de 
wijk te verbeteren. Grotere woningen voor gezinnen kunnen worden gerealiseerd door het 



optoppen en samenvoegen van bestaande woningen.  
 
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 Amerikaanse Ambassade en de Rokerij in Scheveningen worden gemeentelijk 
monument. 
*Het Binnenhof op de lijst van Unesco Werelderfgoed.  
*Gedempte grachten (Brouwersgracht en de Paviljoensgracht) worden weer open gegraven. 
*Bouw- en sloopvergunningen en andere plannen worden huis-aan-huis aangekondigd.  
*Overzichtskaarten op internet met uitvoerige informatie over alle bouwplannen. 
*De wachtlijsten bij de opvang van zwerfjongeren moeten worden weggewerkt. 
 
 
3) Natuur, milieu en dierenwelzijn 
 
Natuur beschermen 
 
Vrijwel alle bewoners van Den Haag zijn zeer gehecht aan het groene karakter van Den Haag. 
Den Haag moet dan ook een Groene stad aan Zee blijven. De Haagse Stadspartij vindt dat dit 
topprioriteit moet krijgen in het beleid. Daarnaast wensen we voldoende onafhankelijke 
stadsecologen, die de opdracht krijgen 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. Ze zullen in eigendom en beheer 
worden overgedragen aan deskundige beheerders. De zee, het strand en de duinen vormen de 
grootste parels van Den Haag. De Haagse Stadspartij is voor Rust aan de Kust en wil ook na 
de kustversterking geen zeewaartse bebouwing toestaan. Dus geen plannen voor 
cruiseterminals of een zeezeiljachthaven.  
 
Ook in de stad zelf is veel natuur. Van grote groengebieden tot kleiner wijk- en buurtgroen, 
ecologische verbindingen, straatboombeplantingen en groen op begraafplaatsen. De gemeente 
gaat onderzoeken welke flora en fauna er in de toekomst moeten terugkeren in de stad. 
Nieuwbouw direct grenzend aan groene gebieden is niet hoger dan boomhoogte en 
duinhoogte. Er worden groene bufferstroken aangelegd tussen de bouwlocaties en de 
groengebieden.  
 
De bomen en het groen zijn de zuurstoffabrieken van de stad. Het onderhoud van het groen 
kan veel beter en vooral ecologischer. De Haagse Stadspartij wil brede ecologische zones, en 
stoppen met bouwen in het groen. 
 
Een stevig milieubeleid 
 
Er is wereldwijd een ernstige milieu-, energie-, en klimaatcrisis gaande. Den Haag zou als 
Internationale Stad en door haar ligging aan zee voorop moeten lopen in het serieus nemen 
van de klimaatcrisis. Het Norfolkterrein kan bijv. een milieubroedplaats worden waar tal van 
innovatieve bedrijven zich kunnen vestigen. De wedloop tegen de stijgende zeespiegel moet 



hier gewonnen worden, aan zee!! Er bevindt zich reeds een zeewaterkrachtcentrale op het 
terrein die huizen in Duindorp verwarmt. Ook het beloofde klimaatcentrum kan hier komen 
met o.a. onderzoek- en onderwijsinstellingen en een informatiecentrum over consuminderen, 
duurzaam (ver)bouwen, alternatieve energie en een subsidiedesk om de milieukennis over te 
dragen aan anderen. Milieu-educatie is van groot belang bij het basis- en voortgezet 
onderwijs. Kinderen kunnen samen met de leerkrachten de school duurzaam en “Eco-cool” 
maken. 
 
De Haagse Stadspartij vindt het nodig om een uitstootreductie 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 de maatschappij. Zo is het 
belangrijk om bij het verkeersbeleid de uitstoot door het autoverkeer terug te dringen en in het 
bouwbeleid uit te gaan van “Duurzaam bouwen”. 
 
Zeer belangrijk is verder dat het energieverbruik drastisch wordt teruggedraaid. Geen 
verspilling meer van energie en minder overdreven welvaart is een zegen voor het milieu.  
 
Dierenwelzijn krijgt prioriteit 
 
De gemeente moet dierenwelzijn voorop stellen. Gebruik van dieren voor vermaak moet 
worden uitgebannen. Dierproefvrije schoonmaakmiddelen, ondersteuning van 
dierenambulances en –opvang en een goed dierenbeleid op de stadsboerderijen zijn 
belangrijk. Verwaarlozing en mishandeling van dieren wordt harder aangepakt. 
 
Overlast van dieren (o.a. muizen, meeuwen en ratten) moet diervriendelijk worden opgelost. 
De stadsecoloog dient onderzoek te doen naar de oorzaken en met oplossingen te komen. In 
ieder geval kan gezorgd worden voor meer afvalcontainers, vaker vuil ophalen, beter 
groenbeheer, minder bouwen in het groen en meer duiventillen.  
 
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: in de kantine van het stadhuis en 
andere gemeentelijke gebouwen, moeten zoveel mogelijk scharrel-, biologische-, en liefst 
vegetarische producten gebruikt worden. Daarnaast moet de voorlichting op scholen en het 
werven van vegetarische horeca gestimuleerd worden. De visserij op Scheveningen moet 
visvriendelijker worden door ligplaatsen en voorzieningen op de wal te gunnen aan vissers 
met eco-en visvriendelijk keurmerk.  
 
Hondenbezitters zijn goed voor de sociale controle in de openbare ruimte. De Haagse 
Stadspartij wil meer en veilige hondenuitlaat- en uitrenplaatsen. Kwetsbare natuurgebieden 
worden hierbij ontzien.  
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Het aantal boswachters wordt uitgebreid t.b.v. educatie en handhaving 
*Het aantal volkstuincomplexen uitbreiden 
*Meer natuurspeelplaatsen 
*Veel meer bomen en groen in wijken die dichtbebouwd zijn 
*Stroken groen aan bewoners in beheer geven om er een groene oase van te maken 



*Braakliggende terreinen omvormen tot groente- en fruittuintjes 
*Stimuleer zonnepanelen op het dak, groene daken en opvang van regenwater voor de WC 
*Een extra isoleerprogramma voor huizen en gebouwen 
*Walstroom voor de schepen in de Scheveningse haven om energie te besparen 
*Geen circussen met dieren 
*Geen gesleep met dieren voor de Kerststal 
*Braakliggende terreinen tijdelijk inrichten als hondenuitrengebied 
*Hondenbelasting aanwenden voor hondenbeleid of anders afschaffen 
 
 
 
3) Veiligheid en leefbaarheid  
 
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 en drank, 
verveling, machogedrag, psychische problematiek en armoede. Met gebruikersruimtes en 
vrije verstrekking van drugs kan een groot deel van de drugscriminaliteit worden voorkomen. 
De criminele organisaties achter de softdrugteelt zullen verdwijnen als de teelt wordt 
gelegaliseerd. Een betere opvang van daklozen, aanpak van armoede en uitsluiting en betere 
opvang van mensen met een psychische stoornis kan de criminaliteit verder terugdringen.  
 
Het politiewerk wordt zeer bemoeilijkt door de enorme bureaucratie. Dit moet drastisch 
teruggedrongen worden, zodat de agent meer toekomt aan het eigenlijke werk. Preventief 
fouilleren draagt niet bij aan de feitelijke veiligheid. De politiecapaciteit kan nuttiger ingezet 
worden. Vooral de wijken buiten het centrum hebben behoefte aan meer aandacht en toezicht. 
De (wijk)agent moet in de eerste plaats problemen signaleren en het gesprek aan gaan. De 
wijkagent heeft zicht op de wijkproblemen en verdient een belangrijke rol bij het sociale- en 
welzijnsbeleid van de stadsdelen. De wijkagent moet dan ook meer gewaardeerd worden door 
de politieorganisatie. Overleg tussen bewonersgroepen en de politie is belangrijk.  
 
Onveiligheid is ook een gevoel dat vaak door persoonlijke ervaringen en bangmakerij door de 
media wordt aangewakkerd. Zo blijkt de criminaliteit in Den Haag niet toe te nemen. We 
geloven niet in cameratoezicht. Dit heeft weinig opgeleverd, behalve verplaatsing van 
criminaliteit Ook anti-terrorisme maatregelen vergroten de angst en leiden tot verdere 
aantasting van de privacy en een Big Brothermaatschappij. Controlitis en betutteling door de 
overheid ondermijnen het vertrouwen van de burger in het gezag. Zo moet de politie in 
opdracht van de politiek steeds meer bonnen uitschrijven voor onzinnige overtredingen, zoals 
bij de ID-plicht. De politie moet de opdracht krijgen om bij kleine overtredingen wat 
tactvoller te opereren en zal zo meer gezag, respect en vertrouwen verdienen.  
 
Veiligheid betekent ook een gezond milieu en droge voeten. Milieuoverlast en -criminaliteit 
moeten veel strenger worden aangepakt. En om het gevaar van overstromingen te voorkomen 
moet de Scheveningse haven voorzien worden van een stormvloedkering en de zeewering 
worden versterkt.  
 
Den Haag Demonstratiestad 
 
Den Haag is door de ambassades, de regeringszetel, verschillende wereldorganisaties en het 



Koningshuis een aparte stad met veel aandacht voor veiligheid. Het betekent ook dat 
demonstraties aan de orde van de dag zijn. De Haagse Stadspartij vindt dat individuen en 
groepen die in de stad van recht en vrede komen demonstreren gastvrij behandeld moeten 
worden. 
 
Werken aan leefbaarheid 
 
In dichtbevolkte wijken met veel hoogbouw en portiekwoningen moet het huisvuil vaker 
worden opgehaald. Afvalreductie en afvalscheiding zijn vanuit milieuoogpunt hard nodig, en 
kan gestimuleerd worden door te gaan werken met een gedifferentieerd afvaltarief. Een beter 
bewustzijn van burgers is nodig als het gaat om het weggooien van afval op straat. Bewoners 
moeten beseffen dat de straat van ons allen is. Organisaties als scholen, winkels, horeca, 
culturele- en sportverenigingen hebben ook een 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.  
 
Vandalisme kan worden voorkomen door betere voorzieningen voor jongeren te realiseren, 
zodat men niet uit verveling gaat hangen en vernielen. Jongeren moeten niet voortdurend als 
criminele hangjongere worden gezien en opgejaagd, maar er moeten oplossingen komen, in 
overleg met de buurt en de jongeren zelf. Straatcoaches en jongerenwerkers kunnen worden 
ingezet om hierbij te helpen. 
 
Veroorzakers van vernielingen dienen de schade te vergoeden. Als thuiswonende jongeren 
zich hebben misdragen, moeten zij en hun ouders worden aangesproken en voor (materieel) 
herstel zorgen.  
 
Grote huiseigenaren, zoals woningcorporaties, dienen door de gemeente streng te worden 
aangepakt bij het slecht onderhouden van woningen. Toezicht, advies en begeleiding van 
Verenigingen van Eigenaren dient onderdeel te worden van het gemeentelijke beleid en niet 
uitbesteed te worden aan marktpartijen. 
 
Verloedering van de wijk door sloopplannen geeft een onveilig gevoel en moet zo veel 
mogelijk worden voorkomen. Vaak wordt er in Den Haag gesloopt en blijft het terrein 
jarenlang braak liggen. Dit kan voorkomen worden door pas een sloopvergunning te 
verstrekken als de bouwvergunning verleend is.  
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Hardere aanpak van huiselijk geweld, oplichting en gedwongen prostitutie 
*Meer controle op dierenmishandeling, vastgoedfraude en illegale bouw 
*Papier-, glas-, plastic- en overige afvalbakken moeten vaker worden geleegd 
*Ondergrondse afvalopslag moet worden uitgebreid 
*Meer plaskruizen en vrouwentoiletten in de uitgaansgebieden 
 
 
4) Verkeer en vervoer 
 
Een ander verkeersbeleid 



 
We hebben een stad met te veel automobiliteit. Dat geeft veel problemen op het gebied van 
milieu, parkeren, bereikbaarheid, overlast en onveiligheid in het verkeer. De Haagse 
Stadspartij pleit voor een ander verkeersbeleid met prioriteit voor het openbaar vervoer, de 
fiets en de voetganger. Op deze manier krijgt de auto meer concurrentie. Bij het 
mobiliteitsbeleid moet niet de bereikbaarheid, maar de duurzaamheid de belangrijkste 
doelstelling zijn. 
 
De infrastructuur hoort bij nieuwe bouwplannen eerst goed geregeld te zijn en mag nooit een 
sluitpost zijn. Voor bijvoorbeeld Scheveningen moet er dus eerst een goed 
verkeerscirculatieplan komen, voordat er nieuwe bouwplannen ontwikkeld worden. 
 
Fijnmazig en gratis Openbaar Vervoer 
 
Het openbaar vervoer moet fijnmaziger. Niet alleen in Den Haag, maar in heel Haaglanden. 
Dit betekent dat er niet alleen in Randstadrail geïnvesteerd moet worden, maar ook in de 
gewone tramlijnen. Nu hebben we nog een openbaar vervoersnet waarin de lijnen over het 
algemeen door het centrum lopen met capaciteitsbeperking tot gevolg. Met een 
spinnenwebstructuur kunnen we bijvoorbeeld sneller van Kijkduin naar Wateringseveld en 
Ypenburg, en van Leidschendam naar Scheveningen. Een tramtunnel bij de 
Koninginnegracht/Raamweg bevordert slechts de doorstroming van het autoverkeer. Als er 
daar al iets onder de grond moet, dan is dat het autoverkeer. Het gratis openbaar vervoer voor 
65-plussers met een Ooievaarspas is een groot succes. De Haagse Stadspartij wil dit 
stapsgewijs uitbreiden, zodat uiteindelijk voor iedereen het openbaar vervoer gratis wordt, het 
liefst in heel Haaglanden. Tenslotte dienen tram en bus geschikt te worden gemaakt voor de 
mindervalide reizigers.  
 
Ruimte voor de fiets 
 
De Haagse Stadspartij wil meer fietsenstallingen en betere fietsroutes (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 moet de fiets gestimuleerd worden, met bijv. ‘Park en Bike’ bij P & R- terreinen. 
We hebben in Den Haag een netwerk van bewaakte fietsenstallingen. Deze “Biesieklettes” 
zouden bakfietsen kunnen gaan verhuren aan mensen die boodschappen willen doen, naar het 
strand gaan of met de kinderen op pad willen. Zij kunnen de bakfietsjes weer inleveren bij 
welk filiaal dan ook van Biesieklette. De fiets mee in het achterste gedeelte van de tram maakt 
het voor werknemers eenvoudiger om met de fiets op het werk te komen. 
Er moeten meer (gratis) stallingen komen in woonwijken, maar ook in wijkcentra, en vooral 
in het centrum.  
 
Minder auto’s 
 
Het massale gebruik van de auto door forenzen moet worden teruggedrongen door beter 
openbaar vervoer en fietsbeleid.  
 
Er moet meer worden geïnvesteerd in ‘park en ride’ voorzieningen aan de rand van de stad 
met goedkope OV-verbindingen naar het centrum (en in de zomer naar het strand). Het 
Trekvliettracé/Rotterdamsebaan zal net als de Utrechtsebaan vastlopen op het stedelijk 
wegennet en is onnodig. Dit honderden miljoenen kostende plan moet worden geschrapt. De 



Haagse Stadspartij is voorstander van het bewonersplan voor de Noordwestelijke Hoofdroute. 
Dit plan gaat uit van meervoudig ruimtegebrek en een duplex-tunnel om de overlast van 
verkeer door de woonwijken tegen te gaan. De centrumring moet niet over de Laan Copes van 
Cattenburgh, maar over het Telderstracé.  
Schone lucht; jazeker! Het Verkeerscirculatieplan (VCP) lijkt goed te werken, maar ook langs 
de Centrumring moet de lucht schoner worden. De gemeente moet de luchtkwaliteit inclusief 
het fijnstof vaker gaan meten met behulp van een mobiele meetunit. 
De Haagse Stadspartij wil grotere kantoren en bedrijven verplichten om mobiliteitsbeleid te 
ontwikkelen met als doel om de auto zoveel mogelijk te laten staan. Zo kun je bedrijven met 
een grote parkeergelegenheid extra belasten en bedrijven die een actief beleid voeren belonen 
met belastingvoordeel. 
Het huidige betaald parkeerbeleid wordt gekenmerkt door het steeds weer verplaatsen van de 
parkeerdruk, een wirwar van verschillende regelingen en rechtsongelijkheid. De Haagse 
Stadspartij staat een structurele oplossing voor en is voor betaald parkeren in heel Den Haag.  
 
Veilig verkeer 
 
Bij wegopbrekingen moeten de omleidingen ook voor fietsers en voetgangers goed en veilig 
zijn. De aanpak van de verkeersonveiligheid veroorzaakt door vrachtauto’s en foutparkeren 
heeft prioriteit. Daarnaast moet er extra aandacht zijn voor veiligheid rond scholen. De 
Haagse Stadspartij wil minder sluipverkeer in woonwijken en verkeersonveilig en lawaaiig 
gedrag door automobilisten en scooterrijders aanpakken. Eventueel met bemiddeling van de 
wijkorganisatie en de wijkagent.  
 
Vervoer over water 
 
Het vervoer over water kan een vervoersalternatief zijn en is toeristisch aantrekkelijk. De 
grachten en de kanalen moeten gebruikt kunnen worden door de scheepvaart en waar 
mogelijk uitgebreid. Het verbeteren van de vaarverbinding van de Vliet naar Scheveningen 
moet onderzocht worden. 
 
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 
*Conducteurs terug op de tram 
*Bij nieuwbouwprojecten moet een fietsstallingsnorm gaan gelden 
*Den Haag doet een proef met leenfietsen 
*Een autovrije binnenstad 
*Minder parkeergarages in de binnenstad 
*Oplaadstations voor elektrisch aangevoerde auto’s 
*Stimuleer op biogas rijdende auto’s 
*Meerdere auto’s op hetzelfde adres betekent hogere parkeertarieven 
*De gehanteerde parkeernorm bij bouwprojecten moet worden aangescherpt 
*Een veilig strand voor honden en kinderen, dus zo min mogelijk auto's op het strand 
*Geen helihaven voor helikopters in Ypenburg 
 
 
 
5) Integratie en emancipatie 



 
Aan de slag met integratie 
 
Den Haag is een internationale stad met wereldburgers uit 140 landen. De ambassades, de 
nauwe banden met de overzeese koloniën, de komst van migranten uit alle windstreken, de 
VN-organisaties, we zijn dit al eeuwen gewend. Den Haag is ook altijd een stad geweest met 
veel klassenverschillen tussen rijk en arm. De Hagenaar is gewend hier mee om te gaan en is 
tolerant. En dat is belangrijk, want zonder tolerantie kunnen mensen niet samenleven. 
Natuurlijk is er kritiek op de multiculturele samenleving en ontstaan er soms spanningen. 
Maar zo lang we in een open economie leven in een geglobaliseerde wereld zal het 
integratieprobleem de kop op blijven steken. Het zal tijd en inspanning vergen, en het zal van 
twee kanten moeten komen. Wel moeten we af van de vooroordelen, de discriminatie, het 
zondebokdenken en het gejammer. Want eerlijk is eerlijk; zo slecht gaat het niet met de 
integratie van allochtonen in Den Haag. De overgrote meerderheid is inmiddels redelijk tot 
goed opgeleid, heeft werk, spreekt de taal en participeert volop in de samenleving. De Haagse 
Stadspartij roept iedereen op om het gezeur te staken en aan de slag te gaan. Problemen zijn er 
om opgelost te worden en wij-zij discussies maken de problemen alleen maar erger.  
Integratieprojecten moeten beter en effectiever. Er moet meer samengewerkt worden door 
scholen, sport- en kunstinstellingen en welzijnsinstellingen. Initiatieven van burgers en 
zelforganisaties dienen te worden ondersteund. 
 
De Haagse Stadspartij is van mening dat nog teveel mensen langs de kant staan en niet 
volwaardig betrokken zijn of worden bij de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om 
mensen uit andere culturen in de arme wijken, maar ook om eenzaamheid in de rijkere wijken, 
en uitsluiting door armoede of ziekte. 
 
De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal kan lezen, 
schrijven en spreken. De inburgeringcursussen voldoen niet en moeten volwaardig 
taalonderwijs bieden met verschillende instapniveaus. Zowel niet-westerse migranten als 
expats dienen dit taalonderwijs te volgen. Net als de analfabete autochtoon. Buurtkamers 
kunnen goed werk doen op het gebied van integratie door o.a. taallessen. Een tweede spoor 
moet gevolgd worden door nieuwkomers in contact te brengen met de Nederlandse kunst en 
cultuur met gidsen en met inschakeling van de cultuurankers in de wijken. Verder moet 
iedereen voldoende kansen krijgen op vervolgonderwijs, stages en werk. De sociaal-
economische ongelijkheid moet hard worden aangepakt. Dit betekent meer werk en beter 
onderwijs voor de lagere inkomensklassen. En betere armoedebestrijding. 
 
Harde aanpak van discriminatie 
 
Discriminatie moet hard worden aangepakt. Religie blijft een privézaak en mag niet leiden tot 
discriminatie van vrouwen, homo’s of andere groepen. De Haagse Stadspartij onderscheidt 
mensen niet naar afkomst, uiterlijk of religie. Iedereen die zich in Den Haag bevindt wordt 
gelijk behandeld, is Hagenaar, maar heeft ook recht op zijn eigen cultuur. Gesloten culturen 
kunnen leiden tot problemen als eerwraak, gedwongen huwelijken, het opsluiten van vrouwen 
etc. Dit moet voorkomen en aangepakt worden. Het homobeleid moet worden voortgezet met 
voorlichting en het aanpakken van discriminatie van homo’s, lesbo’s, bi-seksuelen- en 
transgenders. 
 
Een humane Internationale Stad 
 



De gemeente moet stoppen met het in de watten leggen van expats of het pamperen van 
allochtonen. De Internationale Stad van Recht en Vrede moet meer inhouden dan het 
aantrekken van organisaties die werkgelegenheid bieden. De gemeente moet kontakten met 
dictatoriale regimes die de mensenrechten schenden zoals China, Iran en Birma verbreken. 
 
Inzetten op emancipatie 
 
Vrouwen- en meisjesemancipatie moet de hoogste prioriteit krijgen. Hulpverlening aan 
ongedocumenteerden dient te worden versterkt. Voorkomen moet worden dat 
ongedocumenteerden in handen vallen van mensenhandelaren en pooiers. De zorg voor zieke 
illegalen moet toegankelijker worden. En tenslotte opvang voor gezinnen die illegaal en 
dakloos zijn met extra aandacht voor kinderen en (zwangere) vrouwen. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*De gemeente dient zo weinig mogelijk Engelstalige termen te gebruiken. 
*Racistische en neo-nazistische tendensen monitoren en de kop indrukken. 
 
7) Economie en financiën 
 
Een gevarieerde economie 
 
De Haagse economie wordt gedomineerd door het werk in kantoren van de overheid en de 
internationale instellingen. Naar de mening van de Haagse Stadspartij moet de economie veel 
gevarieerder. Zo zal er vooral moeten worden ingezet op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), 
de creatieve economie, in havengebonden bedrijvigheid en meer werk in de zorg, onderwijs 
en welzijn. 
 
De kredietcrisis heeft laten zien dat ons economisch systeem kwetsbaar is. Het is beter om 
naar duurzame en beheerste groei te streven. Dat betekent o.a. stoppen met het ongebreideld 
bouwen van nieuwe kantoren, nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe winkels en overstappen 
op het aantrekken van milieuvriendelijke bedrijvigheid. Ter stimulans van de plaatselijke 
economie kan de gemeente investeren in het verbeteren van "oudere" woningen o.a. door ze te 
voorzien van dubbel glas en verdere isolering. 
 
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 belangrijk maatschappelijk ondernemende 
banken zoals Triodos en de ASN in te schakelen.  
 
De werkgelegenheid op de Binckhorst moet behouden blijven. De Binckhorsthaven moet in 
gebruik blijven voor de asfalt- en cementfabrieken en niet verplaatst worden naar de Vliet. De 
nieuwbouw van woningen en kantoren in de Binckhorst mag niet ten koste gaan van de 
bestaande bedrijven. Eerst moet de leegstand van kantoren en bedrijven worden aangepakt.  
 
Het toerisme hoeft niet te groeien. Aan nieuwe grootschalige toeristische attracties heeft de 
Haagse Stadspartij geen behoefte. Op Scheveningen moet het grootschalige toerisme beperkt 
blijven tot de omgeving van de Pier. De Scheveningse havens hebben ook een toeristische 
aantrekkingskracht, maar moeten vooral bestemd blijven voor de visserij, kleinschalige 
cultuur en de zeevaart. Geen demping van de Derde Haven voor een parkeergarage en 



woningbouw. Integendeel, de Derde Haven kan uitgebreid worden met een havenarm op het 
Norfolkterrein. 
 
De citymarketing van Den Haag moet zich niet langer richten op het saaie imago van 
koninklijke stad van internationaal recht. Niet alleen de Pier, Madurodam en het Vredespaleis 
maar ook Snackbar de Vrijheid, vishandel Simonis en de koffiehuizen zijn Haagse iconen. 
 
Den Haag is als winkelstad nogal mainstream. Leuke, aparte winkeltjes zijn schaars en grote 
winkelketens bepalen het straatbeeld. Met goede brancherings- en acquisitieplannen in 
bepaalde straten kan dit verbeterd worden.  
 
De Haagse Markt moet in overleg met de standhouders opgeknapt worden. Wat meer variatie 
op deze markt kan geen kwaad. 
 
Degelijke financiën 
 
De gemeente Den Haag heeft 1 miljard euro aan bestemmingsreserves op de plank liggen om 
uit te geven aan allerlei projecten en plannen. Een groot deel van dit geld kan vervroegd 
ingezet worden ter bestrijding van de crisis.  
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, maar waar mogelijk zelfs nieuwe 
nutsorganisaties oprichten.  
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Meer budgethotels, zorghotels, een camping en parkeerplaatsen voor campers 
*Meer voetgangersgebieden in winkelstraten 
*Een markt met groente en fruit van de volkstuinen en andere zelfgemaakte producten 
*Een bloemen- en plantenmarkt en een kunstmarkt 
*Overbodige bureaucratie afschaffen 
 
 
8) Onderwijs, Welzijn en Sport 
 
Betrokken bij het onderwijs 
 
Het onderwijs dient kleinschalig te blijven met kleine klassen en met voldoende leermiddelen 
zoals computers. Aandacht voor de leerling, de kwaliteit van onderwijs en het voorkomen van 
schooluitval staat voorop.  
Iedere school moet een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-cultureel werker hebben. 
Voor schoolkinderen met problemen moet maatwerking per kind het uitgangspunt zijn en kan 
de schoolmaatschappelijk werker ingeschakeld worden. De sociaalcultureel werker verstevigt 
de samenwerking tussen scholen, naschoolse opvang, buurthuis, culturele instellingen en 
sportverenigingen. Creativiteit, (Haagse) geschiedenis en sport moeten meer aandacht krijgen. 
We streven naar Brede Buurtscholen en uiteindelijk naar de Communityschool. De 
betrokkenheid van ouders bij school en kind moet beter, vooral in de achterstandswijken, 
maar ook in de Vinex. Goede ouderbetrokkenheid is essentieel voor de kwaliteit van de 
scholen. 
 
Minder marktwerking bij welzijn 



 
Het welzijnswerk wordt sinds enige jaren niet langer door de gemeente uitgevoerd, maar door 
allerlei stichtingen en bedrijven die in een gesloten markt opereren en die door de gemeente 
voorgekookte producten aanbieden. Helaas moeten we constateren dat van marktwerking 
geen sprake is en de bureaucratie voor de mensen op de werkvloer gigantisch is toegenomen. 
Het idee om producten te ontwikkelen sluit niet aan op de vraag vanuit de stad en maakt 
effectief welzijnsbeleid bijna onmogelijk. Er is een grote overhead ontstaan die veel geld kost. 
En veel verkokering, zodat mensen niet goed bediend worden. Ideeën van bewoners worden 
slecht opgepikt. De organisaties zijn afhankelijk gemaakt van subsidies van de gemeente. Het 
huidige systeem is daardoor verstikkend voor goed beleid en vaak wordt het welzijnswerk 
voor eigen plannetjes van de wethouders ingezet. 
 
Het voorstel van de Haagse Stadspartij is om de gemeente weer verantwoordelijk te maken in 
welzijnsland. Het betekent het einde van de mislukte marktwerking en de ontmanteling van de 
verschillende stichtingen. Het welzijnswerk moet weer vraaggericht, van onderop en 
laagdrempelig. Het doel moet zijn om bewoners te motiveren tot activiteiten en 
betrokkenheid. Het maatschappelijk werk moet weer outreachend gaan werken, dus weg van 
het bureau en de wijken in. Welzijnswerk dichter bij de bewoners betekent dat goed 
ingespeeld kan worden op de problemen en wensen. Zo kan gerichter preventieve voorlichting 
gegeven worden over o.a. gezondheid, gezonde leefstijl etc. De bureaucratie moet aangepakt 
worden, de controle op effectiviteit van het welzijnswerk moet beter en de koffieleutcultuur 
moet ingedamd worden. 
 
Vraaggericht jongerenwerk 
 
Jongerenwerk moet gericht zijn op de behoeftes van jongeren. Jongerencentra moeten meer 
zijn dan een ruimte met een tafeltennistafel, maar echt iets te bieden hebben. Jongerenwerk 
moet gekoppeld worden aan scholing, (vrijwilligers)werk, creativiteit, kunst, sport en vooral 
kennis en kunde hebben van de leefwereld van jongeren. 
 
Buurthuizen zijn teveel gericht op jongens. Teveel meiden mogen of durven niet meer naar 
deze plekken toe. Het buurthuis/centrum moet weer een veilige plek worden met ook voor 
meiden een volwaardig aanbod.  
 
Vrijwilligerswerk voorop 
 
Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Betaalde arbeid vergt steeds meer tijd. Ook de 
ontzuiling, de welvaart en de individualisering hebben het vrijwilligerswerk geen goed 
gedaan. En er zijn veel keuzen bij het invullen van de vrije tijd. Maar bij de meeste cultuur-, 
welzijns-, onderwijs-, en sportactiviteiten wordt de vraag naar vrijwilligers door o.a. 
bezuinigingen steeds groter. 
 
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. Ook kan er een extra inspanning komen van het UWV en de Sociale 
Dienst om werkzoekenden vrijwilligerswerk aan te bieden. 
 
In Den Haag is de stichting HOF actief als centrale organisatie op dit gebied. En in de sport 
Sportsupport. Het functioneren van beide organisaties zou meer op elkaar afgestemd moeten 
worden. Er komt één website met een databank van beschikbare vrijwilligersfuncties die 



duidelijk omschreven zijn. Daarnaast moet er een kennisbalie komen met informatie over o.a. 
het opzetten van PR, trainingen, sponsor- en advertentiebeleid. De hogescholen kunnen 
hierbij goed betrokken worden.  
 
Senioren zelfstandig 
 
De Haagse Stadspartij wil de zelfstandigheid en participatie van ouderen bevorderen. 
Leeftijdsdiscriminatie en eenzaamheid moeten worden aangepakt. Het groepswonen door 
ouderen moet worden gestimuleerd. 
 
De breedtesport centraal 
 
De Haagse Stadspartij stelt sport in de volle breedte centraal. Sport speelt een belangrijke rol 
in de maatschappij. Het houdt mensen van de straat en van de computer/tv, het is gezond en 
zeer belangrijk voor de sociale samenhang, de integratie en de emancipatie. De gemeente 
moet sportbeoefening in alle wijken stimuleren en zich vooral richten op de jeugd, senioren en 
mensen die niet aan sport doen. Sportverenigingen moeten door de gemeente geholpen 
worden o.a. bij het vinden van vrijwilligers en het professionaliseren van sportclubs. Het 
afstoten van sportaccommodaties is niet gewenst en sportvelden moeten niet bebouwd 
worden. Sport dient te beginnen op school (gymnastiek, schoolzwemmen etc.). De 
mogelijkheden om te zwemmen moeten verbeterd worden en gescheiden zwemmen voor 
vrouwen hoeft niet te worden afgeschaft. 
 
Terughoudend met topsport 
 
De Haagse Stadspartij is kritisch over het topsportbeleid. Topsport kan een mooi schouwspel 
zijn waar veel mensen plezier aan beleven. Maar de aandacht voor topsport is wel 
doorgeschoten. Topsport is big business en amusement geworden met alle excessen van dien 
(doping, fraude, hysterie, financiële problemen en hooliganisme). Goede (top)sporters kunnen 
een voorbeeld zijn voor de jeugd en het is goed als de gemeente talentvolle sporters stimuleert 
en helpt. Voor de meer commerciële groepssporten is de begeleiding al redelijk 
geprofessionaliseerd. Alleen de meer individuele sporter kan wat ons betreft ondersteuning 
van de gemeente krijgen. De gemeente moet zich niet beperken tot een aantal speerpunten in 
het topsportbeleid (o.a. hockey, voetbal en zeilen), maar alle sporten stimuleren. Zeilen is 
bovendien een dure sport die maar voor weinigen is weggelegd en slechts een aantal maanden 
per jaar beoefend kan worden. Ook het subsidiëren van ADO Den Haag moet een keer 
ophouden.  
 
Aandacht voor Outdoor Sports 
 
De laatste jaren zien we veel nieuwe sporten op straat en in de openbare ruimte ontstaan, die 
zeer populair zijn geworden bij jongeren. O.a. skaten, BMX, freerunnen en surfen. Het wordt 
nog weleens tegengewerkt door de gemeente, maar er moeten juist meer locaties komen zoals 
parken, routes en een overdekte hal. Het Spuiplein moet in de ogen van de Haagse Stadspartij 
het centrale ontmoetingspunt blijven voor deze en andere alternatieve jongeren. Ook de 
surfcultuur in Scheveningen verdient verdere ondersteuning. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Vakscholen waar leerplichtigen een vak kunnen leren 



*Stagemogelijkheden fors uitbreiden (o.a. stagebank) 
*Kunsteducatie op school (o.a. Koorenhuis) 
*Meer Speelotheken en buurtverkenners 
*Energydrinks, snoep en vette snacks op scholen uitbannen 
*Alle vrijwilligers in Den Haag krijgen een Ooievaarspas 
*Meer sociaal-culturele wijkmakelaars 
*Meer jongerenwerkers 
*Een sportbank 
*Buurthuizen moeten ook s-avonds open 
*Een nieuwe turnhal en een indoor atletiekbaan 
 
 
9) Cultuur en uitgaan 
 
De Creatieve Stad 
 
De Haagse Stadspartij verzet zich met hand en tand tegen de geldverkwistende plannen (240 
milj.) om op het Spuiplein een 50 meter hoge cultuurtoren te bouwen en de Anton Philipszaal 
en het Lucent Danstheater te slopen. Het Lucent Danstheater functioneert uitstekend en de 
Philipszaal kan worden verbeterd met kleine ingrepen. Het Koninklijk Conservatorium moet 
niet verhuizen naar deze toren op het Spuiplein, maar kan blijven zitten waar het zit of 
desnoods naar de Binckhorst verhuizen.  
 
Den Haag wil Culturele Hoofdstad van Europa worden in 2018. Maar Den Haag moet ieder 
jaar goed zijn op cultureel gebied. De gemeente lijkt vooral in te zetten op mega-investeringen 
in gebouwen en vergeet het culturele klimaat te versterken. Wat zich nu afspeelt in de marge 
en in de informele cultuur zal in 2018 vrucht dragen. Koester dus vooral die humuslaag van 
het informele en marginale circuit.  
 
De stad barst van het talent, maar voor het maken van kunst zijn de omstandigheden moeilijk. 
Er is een groot tekort aan betaalbare ateliers en woonruimte voor kunstenaars. De gemeente 
moet zich beter inspannen om panden voor de kunst te behouden om te voorkomen dat 
studenten van het conservatorium en de kunstacademie na hun studie de stad verlaten. De 
Haagse Stadspartij wil vooral de kleinschalige initiatieven voor jonge en experimentele 
kunstenaars ondersteunen. Het atelierbeleid moet sterk worden verbeterd. Culturele 
broedplaatsen moeten behouden blijven en zijn onmisbaar voor het in stand houden van de 
undergroundcultuur (o.a. De Illusie, de Regentenkamer, Villa Ockenburgh, de Besturing, de 
Vloek).  
 
Hedendaagse kunst 
 
De popmuziek floreert in Den Haag als vanouds en ook de jazz zit in de lift. Het Paard van 
Troje is teveel een dansclub geworden. Onderzocht moet worden of er in de binnenstad een 
alternatief muziekpodium bij kan komen. Daarnaast moet de podiumfunctie van de culturele 
broedplaatsen versterkt worden. Live-muziek in kroegen moet verder de ruimte krijgen en 
Den Haag verdient een moderne jazzclub. 
 
We missen overzichtstentoonstellingen van de huidige Haagse generatie kunstenaars in het 
Gemeentemuseum. De gemeente zou ook moeten zorgen voor meer opdrachten voor jonge 
Haagse architecten en beeldend kunstenaars. Het kunstbeleid moet er naar streven dat 



kunstenaars een inkomen kunnen opbouwen. De gemeente kan Haagse kunstenaars veel meer 
inschakelen bij o.a. het maken van gemeentelijk drukwerk, bij scholen, bij renovatieplannen 
etc.  
 
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 
zou de nodige impulsen kunnen geven aan een beter literair klimaat. Meer aandacht voor 
mode, film en design is nodig. 
 
Horeca en levendigheid 
 
Ook buiten de aangewezen uitgaansgebieden moet meer horeca mogelijk worden. Buiten het 
centrum is behoefte aan betere restaurants, kroegen en lunchrooms met gezonde voeding. Er 
is weinig nightlife. De Haagse Stadspartij is geen voorstander van jaarrondexploitatie voor de 
strandtenten. Er komt een betere aanpak van alcoholmisbruik. 
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Meer wijkcultuur met cultuurankers in de stadsdelen  
*Iedere wijk een podium 
*Alle wijkplannen dienen van een culturele paragraaf te worden voorzien 
*Meer bankjes op straat 
*Schaaktafels 
*Fonteintjes met drinkwater 
*Een kunstmarkt 
*Meer stalletjes en kiosken 
*Een jaarlijks straattheaterfestival 
*Meer livemuziek op straat 
 
 
10) Zorg & Sociale Zaken 
 
Wijkgerichte zorg 
 
Helaas wordt ook de zorg geteisterd door de marktwerking. De zorgverzekeraars werken 
steeds winstgerichter. De hoge salariëring van de specialisten en managers in de verschillende 
zorginstellingen is schokkend. Het vergoedingssysteem voor medicijnen is sterk 
vercommercialiseerd. Door dit alles lopen de kosten zo hoog op dat er steeds minder zorg 
verleend kan worden. Terwijl de marktwerking nota bene tot doel had om de zorg betaalbaar 
te houden. 
 
We missen de oude vertrouwde organisaties zoals de kruisverenigingen en het vroegere 
ziekenfonds. En waar is de wijkzuster gebleven? Ook de verschuiving in de financiering geeft 
problemen. Bijv. van AWBZ (Rijk) naar WMO (gemeente). 
 
Dit is helaas het gevolg van rijksbeleid. We hopen dat vanuit de gemeente veel meer druk 
wordt uitgeoefend op het Rijk, want de bedrijfscultuur in de zorg is volstrekt verziekt. De 
Haagse Stadspartij wil minder marktwerking en meer solidariteit. Met kwalitatieve en 
betaalbare zorg van organisaties die geleid worden vanuit een menselijke sociale visie. 
Waardoor betrokkenheid en vertrouwen van zorgverleners, cliënten en patiënten weer in ere 



wordt hersteld en de creativiteit om tot oplossingen te komen wordt gestimuleerd. Het is van 
groot belang dat de zorg voor iedereen laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar blijft. 
 
Wat de gemeente kan doen is met een centrale inkoop van zorg voor ambtenaren, de WMO-
clienten en uitkeringsgerechtigden invloed uitoefenen op de zorgaanbieders.  
 
De Haagse Stadspartij wil vrijwillige zorgzaamheid bevorderen. De mantelzorg moet volop 
ondersteund worden. De thuiszorg wordt momenteel afgeknepen. De overgang naar de WMO 
heeft tot slinkende indicaties geleid, de aanbesteding tot hongerloontjes en de kwaliteit is 
drastisch afgenomen. Het geld voor de WMO wordt door de gemeente vaak niet aan de zorg 
besteed. In feite is sprake van de zoveelste ordinaire bezuinigingsmaatregel.  
 
Daarnaast willen we alternatieven voor de grootschalige zorg ondersteunen. Elitaire klinieken 
voor de superrijken en grote zorgorganisaties beheersen de markt. Als reactie ontstaan kleine 
wijkgerichte ondernemingen, zoals “Buurtzorg”.  
 
Achterstanden in gezondheid moeten worden weggewerkt. Twintig procent van de Hagenaars 
noemt zijn of haar gezondheid matig of slecht. 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. 
 
Bij jonge kinderen moeten de consultatiebureaus sneller signaleren en meer samenwerken met 
school. Ouders moeten beter worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor goede 
voeding en beweging voor het kind. 
 
Crisisbestrijding en werkloosheidsaanpak 
 
Ook Den Haag zucht onder de wereldwijde financiële crisis. Bezuinigingen zijn 
onafwendbaar, maar mogen niet worden neergelegd bij de sociaal zwakkeren en mensen met 
een klein inkomen. Bezuinigingen moeten in de eerste plaats worden opgelegd bij de 
gemeente zelf. Veel overbodige franje kan weg. Geen dure interim-managers, borrels, reisjes, 
adviseurs en uitzendkrachten meer. Hier wordt jaarlijks 150 miljoen euro aan uitgegeven door 
de gemeente. 
 
Crisisbestrijding moet zich richten op herstel van de werkgelegenheid. Vooral de jeugd en de 
45-plussers zullen problemen krijgen op de arbeidsmarkt. De leerwerktrajecten lopen nu al 
vast. De 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. 
 
Vooral 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). 
 
In deze tijd van crisis worden oude waarden als solidariteit en maatschappelijke 
betrokkenheid weer herontdekt. Werk in het onderwijs, de verschillende banen in de zorg, de 
handhaving, de hulpdiensten, en vele ambachten worden weer interessant. Omscholing van 
werklozen naar deze sectoren moet dan ook sterk gestimuleerd worden. 
 



Sociale zaken en armoedebestrijding 
 
Betaalde arbeid is voor de Haagse Stadspartij niet heilig. Sociale activering door 
vrijwilligerswerk, scholing en gesubsidieerde arbeid kunnen zeer zinvol zijn. Gesubsidieerd 
werk en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk met doorstroming naar een reguliere baan 
dienen sterk uitgebreid te worden.  
 
De Sociale Dienst moet toegerust zijn om de meeste problemen op het gebied van huisvesting, 
inkomen, zorg en welzijn snel en effectief op te lossen. 
 
Werkeloosheid kan leiden tot sociaal isolement en grote armoede door verlies van inkomen. 
In deze stad is sprake van toenemende schuldenproblematiek. Allerlei maatregelen die zijn 
opgelegd door de landelijke overheid pakken verkeerd uit. Neem de zorgverzekering en de 
zorgtoeslag. Het heeft geleid tot grote schulden en vele duizenden wanbetalers in deze stad. 
Mensen met schulden moeten worden begeleid naar een schuldsaneringtraject dat uitmondt in 
een zelfstandig en verantwoord financieel bestaan. Huisuitzettingen door schulden mogen niet 
meer mogelijk worden.  
 
Verder dient de sociale dienst cliëntvriendelijker te worden. Aanvragers moeten binnen een 
week een uitkering ontvangen en niet pas na maanden. Ook zelfstandige ondernemers met een 
laag inkomen moeten in aanmerking kunnen komen voor voorzieningen als Ooievaarspas, 
kwijtschelding e.d.  
 
Wat wil de Haagse Stadspartij verder? 
 
*Wijkgerichte artsenpraktijken en klinieken 
*Inkomensondersteuning door bijzondere bijstand en het Ooievaarsfonds 
*Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
*Betere voorlichting over financiële regelingen 
*Voedselbanken, volkskeukens en weggeefwinkels ondersteunen 


