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Voorwoord

Beste Hagenaar,

U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met een realistisch en degelijk 
programma vraag ik namens de VVD Den Haag om uw steun bij de verkiezingen.

De Haagse VVD heeft de afgelopen jaren in het stadsbestuur een zichtbare stempel gedrukt op een veilig, 
bloeiend en leefbaar Den Haag. We hebben bewezen veel van onze visie op de stad te realiseren door 
samen te werken met andere partijen. Het huishoudboekje van de gemeente Den Haag is dankzij de VVD 
financieel op orde. Ook in de huidige moeilijke tijd, hebben we zowel de gemeente financieel gezond 
gehouden als de belastingen verlaagd. We hebben de OZB twee achtereenvolgende collegeperioden, 
zoals beloofd, met tien procent verlaagd. Ook andere lasten bleven laag of gingen omlaag: Den Haag 
staat in de top-3 goedkoopste woonsteden van Nederland. Als wethouder van Financiën sta ik pal voor 
dit beleid, waarbij we de rekening van de crisis niet bij u neerleggen.

De VVD Den Haag zet zich al jaren onophoudelijk in voor bereikbaarheid – en met succes! Zo is in 2008, 
dankzij de VVD, de Hubertustunnel gerealiseerd en hebben we gezorgd dat in 2015 de eerste schop de 
grond in kan voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Dankzij de VVD Den Haag bouwen we 2500 extra 
parkeerplaatsen in wijken met de hoogste parkeerdruk op straat. 
Daarnaast hebben we orde op zaken gesteld in de openbare ruimte. Achterstallig onderhoud aan wegen, 
plantsoenen en straatlantaarns wordt weggewerkt. We verminderden de regeldruk en we handhaven 
de regels die overblijven beter.

Het Haagse collegebeleid moet volgens de VVD volop blijven inzetten op de economie van de stad: 
we ontwikkelen succesvol een internationaal profiel van stad voor vrede en recht. We geven het midden- 
en kleinbedrijf meer ruimte en zorgen dat de stad prettig is om in te wonen en te werken. We zijn 
een universiteitsstad geworden met een snel groeiende vestiging van de universiteit van Leiden. Het 
Beatrixkwartier is een van de meest gewilde kantoorlocaties van Nederland. Dat is essentieel voor een 
toekomst, waarin de stad blijft bloeien en er banen zijn voor hardwerkende Hagenaars.

Uw stem op de VVD Den Haag is een stem voor de toekomst. Een toekomst die de komende periode 
gepaard zal gaan met zorgen rondom de economie. Onze stad moet zich omvormen van een 
regeringsstad met vele banen bij de Rijksoverheid, tot een stad met een kleinere overheid en meer 
banen in de internationale instellingen en bedrijven. Er zijn ook veel mensen die zich zorgen maken over 
hun straat of buurt. Verloedering en asociaal gedrag bedreigen een prettig leefklimaat. De gemeente 
moet met meer en betere handhavers het gezag op straat terugwinnen. Ik sta voor een veilig Den Haag. 
De VVD Den Haag investeert met uw steun in fors meer handhavers. Handhavers met gezag, zoals onze 
biker-teams.

De zwakke economie zorgt ook voor moeilijke jaren voor het Haagse midden- en kleinbedrijf. 
De winkelier, schilder, kapper en fietsenmaker hebben het zwaar. Een bloeiend MKB is echter van 
levensbelang voor de werkgelegenheid en de levendigheid in de Haagse wijken. De VVD Den Haag wil 
kleine ondernemers helpen door de onroerende zaakbelasting (OZB) voor bedrijven blijvend met een 
derde te verlagen. Daarnaast willen we parkeren voor hardwerkende, zelfstandige ondernemers in de 
hele stad makkelijker maken. Ook de lasten van bewoners kunnen verder omlaag, de OZB wederom 
met tien procent. De kosten voor een parkeervergunning voor de tweede auto worden gehalveerd.

Zorgen heb ik ook over wijken met veel allochtonen. De VVD maakt zich zorgen over stagnerende 
integratie. Ik zal problemen op dit vlak altijd open en helder blijven benoemen. Ook achter de voordeur 
is vaak geen sprake van vrije keuze voor bijvoorbeeld huwelijk of geloof. In onze vrije stad mag iedereen 
geloven wat hij of zij wil, maar moet daar net zo ongedwongen mee kunnen stoppen en vrijuit een 
andere mening kunnen hebben. Den Haag moet een stad zijn van echt vrije mensen met respect voor 
iedereen.

Voor iedereen die in Den Haag woont, geldt bij de VVD: wie hard werkt, verdient beter. We gaan door met 
meer mensen aan een baan te helpen. Wij staan voor iedereen die werkt of wil werken. Daarom schaffen 
we inkomensafhankelijke regelingen af. De beste beloning voor mensen die zich inzetten is een baan en 
wie hard werkt, verdient beter.



Voor de Haagse economie is naast het centrum, waar we de afgelopen jaren flink in hebben geïnvesteerd, 
ook Scheveningen van levensbelang. Het viscluster pakt die handschoen zelf op in Scheveningen-
Haven en krijgt daarvoor de volle steun van de VVD. Maar ook de rest van Scheveningen verdient een 
diepgaande, meerjarige impuls. De VVD kiest na het eerdere programma “de kern gezond” voor het 
centrum, nu voor een programma “de kust gezond”. Wij willen de komende jaren miljoenen euro’s 
investeren in een opknapbeurt voor de strandopgangen, de wegen, de pleinen en de doorstroming van 
het verkeer op Scheveningen. Straat voor straat gaan we dit tweede economisch hart van de stad weer 
de allure geven, die bij Nederlands bekendste badplaats hoort.

Natuurlijk blijft de VVD investeren in bereikbaarheid. We gaan door met het aanleggen van 
parkeerplaatsen. We willen onze luchthaven, The Hague/Rotterdam Airport, gemakkelijker bereikbaar 
maken en zorgen voor betere  internationale treinverbindingen, zoals past  bij een wereldstad. Ook het 
openbaar vervoer wordt moderner met netwerk Randstadrail en de samenwerking tussen HTM en NS.

Ik vraag uw steun voor dit programma. Een uitvoerbaar programma met echte oplossingen voor echte 
problemen. Een programma dat kiest voor iedereen die werkt of wil werken. Een programma dat ogen 
heeft voor onze stad een wereldstad te laten zijn, waar het prettig is om te werken en te wonen.
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1. Economie

Economie en ondernemerschap voorop
 
Ook aan Den Haag zijn de gevolgen van de economische crisis niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en kleine bedrijven hebben het moeilijk om het hoofd boven water 
te houden. Vooral veel jonge Hagenaars worden hierdoor getroffen: de jeugdwerkloosheid is hoog. 
Het verliezen van je baan is een vreselijke  ervaring. Het schaadt het zelfvertrouwen en na verloop 
van tijd ervaren veel werklozen een sociaal isolement. Hoe langer de werkloosheid voortduurt, des te 
lastiger het wordt om weer een baan te vinden. Dit is de harde werkelijkheid, die achter de cijfers van de 
economische crisis schuilgaat. Het is dus van belang dat er snel meer banen komen, zodat mensen weer 
aan de slag kunnen. Dit is ook belangrijk voor de gemeente en de maatschappij. 
De toegenomen werkloosheid heeft immers geleid tot een stijgende uitkeringslast. Die last drukt op de 
overheidsfinanciën. 

De VVD wil daarom allereerst en bovenal werken aan een sterke Haagse economie, die voor banen zorgt. 
Die wordt vormgegeven door hardwerkende zelfstandigen en werknemers. De VVD wil dat de gemeente 
deze mensen steunt: wie hard werkt, verdient beter.

De gemeente moet het juiste fundament leggen, waarop de economie weer kan opbloeien. 
Dat fundament bestaat uit een goed vestigingsklimaat voor werknemers en werkgevers. Daarvoor is 
nodig: goede infrastructuur, hoogwaardig onderwijs, veilige en schone buurten, lage belastingen en 
geen overbodige regeltjes. Alles wat de gemeentelijke overheid doet, moet bijdragen aan een sterkere 
Haagse economie.

De VVD beseft dat de (gemeentelijke) overheid maar beperkt invloed heeft op de economische 
omstandigheden. Maar de VVD wil dat de gemeente alles doet wat in haar macht ligt om ruimte te 
geven aan meer banen. Naast het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een bloeiende economie, 
kan dat door ondernemers en Hagenaars meer ruimte te geven en door te zorgen dat hard werken meer 
gaat lonen.
 

Meer ruimte voor ondernemers 
Kleine en middelgrote bedrijven vormen de ruggengraat van onze economie. Zij zorgen voor banen en 
een levendige stad. De VVD wil zelfstandigen meer ruimte geven hun bedrijfje te laten bloeien en het 
voor Hagenaars eenvoudiger en aantrekkelijker maken om een eigen bedrijf te beginnen. In 2014 wordt 
het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden met dertig procent verlaagd. De VVD wil 
deze verlaging permanent maken.
 
Aanpak leegstaande winkelpanden
In veel winkelstraten staan panden leeg. De ongezellige lege etalages in de straat maken het voor de 
achterblijvende winkeliers nóg moeilijker het hoofd boven water te houden. Het is dus zaak leegstand 
en de negatieve bij-effecten tegen te gaan. Deze leegstand komt deels door de economische crisis en 
deels door de verandering van de economie, bijvoorbeeld door de opkomst van webwinkels. 
De VVD wil winkeliers de ruimte geven op deze ontwikkeling in te spelen. Daarom moet het makkelijker 
worden leegstaande winkelpanden voor andere functies te gebruiken. Zoals voor horeca, recreatie of een 
andere publieksgerichte invulling. Om dit makkelijker te maken, wil de VVD ook dat de terrasregels verder 
worden verruimd. Zo wordt in overgangsgebieden tussen stad en gebieden met veel horeca, 
de sluitingstijd verlaat, zodat deze dichter bij de hoofduitgaansgebieden komt te liggen. De VVD wil ook 
dat, zo lang de leegstand van een pand duurt,  de eigenaar of huurder de verantwoordelijkheid neemt 
de ruimte zo in te richten dat de uitstraling van de straat er niet onder leidt. De VVD heeft daarbij scherp 
oog voor de belangen van bewoners. Dat leidt tot levendige winkelstraten, waar je meer kunt doen dan 
alleen de boodschappen. Om dit te realiseren wil de VVD flexibele bestemmingsplannen. Tot slot wil de 
VVD dat de gemeente de winkeltijdenwet zo ruim mogelijk toepast.
 
Winkeliers beseffen dat zij de klant meer moeten bieden dan alleen de te kopen producten. Die kun je 
immers ook op internet kopen. De meerwaarde van ‘fysieke’ winkels kan zitten in het bieden van een 
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‘winkelbeleving’. Door in de boekenzaak ook een koffiecorner in te richten bijvoorbeeld. De VVD wil 
dat de gemeente winkeliers maximaal de ruimte geeft met dit soort zaken te experimenteren. En dan 
moeten winkeliers ook de vrijheid krijgen om reclame te maken voor de extraatjes die zij als winkel te 
bieden hebben. Ook moet de verhouding tussen winkels en horeca in een straat of winkelgebied niet 
langer worden vastgelegd. Die verhouding wordt bepaald door de vraag van de consument en niet door 
gemeente.

Onderhoud van wegen , fietspaden en stoepen in winkelstraten draagt bij aan aantrekkelijke 
winkelgebieden. De VVD wil dat het onderhoud zo wordt georganiseerd dat de overlast voor winkeliers 
en hun klanten minimaal is. Daarom moet de regel gelden, dat als een straat wordt opengebroken, deze 
minimaal een jaar daaropvolgend gevrijwaard blijft van onderhoudswerkzaamheden.

Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers
De nieuwe Aanbestedingswet geeft kleine en middelgrote bedrijven makkelijker toegang tot 
gemeentelijke aanbestedingen. De VVD juicht dit toe en wil dat gemeentelijke inkopers goed worden 
getraind in het toepassen van de nieuwe regels. Aanbestedingsprocedures moeten zo eenvoudig 
mogelijk zijn. De gemeentelijke verplichting om bij aanbestedingen mensen met een afstand tot 
arbeidsmarkt aan te nemen, wordt geschrapt.
 
De gemeente moet ondernemers helpen wegwijs te worden in de gemeentelijke regelgeving. 
De ervaringen met het werken met accountmanagers zijn wisselend. De VVD wil daarom dat de 
verantwoordelijk wethouder jaarlijks met ondernemersverenigingen bespreekt hoe de dienstverlening 
verder kan worden verbeterd.

De VVD wil parkeren voor ondernemers makkelijker maken. Ondernemingen mogen voortaan drie 
vergunningen, voor hun personeel of zichzelf, tegen het lage tarief aanvragen. Deze vergunningen zijn 
geldig tijdens werktijd. Haagse klusbedrijven (en soortgelijke ondernemingen) krijgen een vergunning, 
waarmee zij tijdens het werk voor de deur van de klant kunnen parkeren.

Facturen van de gemeente aan ondernemers moeten op tijd worden betaald. In 2012 was dat in bijna 
negentig procent van de facturen het geval. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2008. De VVD wil 
dat die verbetering wordt doorgezet.

Meer ondernemers naar Den Haag
De VVD wil dat meer bedrijven – groot en klein – zich vestigen in Den Haag. Veel voorstellen in dit 
verkiezingsprogramma dragen bij aan dat doel. De gemeente moet zich echter ook actief inspannen 
om bedrijven naar Den Haag te halen door bij deze bedrijven te lobbyen. Citymarketing draagt bij aan 
de nationale en internationale positionering van Den Haag en levert daarmee een belangrijke bijdrage 
aan onze economie en werkgelegenheid. De focus bij citymarketing dient te liggen op “Internationale 
stad van Vrede en Recht”.

Het bestaande wervingsfonds is daarvoor een belangrijk instrument om ondernemingen, die passen 
bij het thema ‘Internationale stad van Vrede en Recht’, te overtuigen dat Den Haag dé stad is om zich 
te vestigen. Bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij het netwerk van The Hague Security Delta. Ook het 
gegeven dat Den Haag de regeringsstad is, kan voor bedrijven een belangrijke reden zijn zich in Den Haag 
te vestigen. In Den Haag zijn ook veel olie- en gas- en chemiebedrijven gevestigd. 

De VVD wil dat de gemeente er bij de rijksoverheid op aandringt de rijksdiensten en rijksambtenaren 
zo veel mogelijk in Den Haag te plaatsen. Dat is efficiënt voor de rijksoverheid en goed voor Den Haag.

Steeds meer ondernemers zien duurzaamheid als een economische kans. Daarin is aandacht voor mens, 
winst en milieu. De VVD wil dat de gemeente ook duurzame ondernemers steunt door minder regels en 
eenvoudiger procedures. De gemeente moet haar bedrijfsvoering verduurzamen op plekken waar dat 
bedrijfseconomisch rendabel is.

De VVD is er geen voorstander van dat de gemeente participeert in duurzame projecten. De risico’s 
daarvan zijn groot, terwijl de gemeente er weinig expertise voor in huis heeft. De gemeente is immers 
geen ondernemer en moet de markt niet verstoren. Den Haag moet zich daarom terugtrekken uit het 
project Aardwarmte Den Haag.
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Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Succes op de arbeidsmarkt begint bij goed onderwijs. Juist in tijden van oplopende jeugdwerkloosheid 
is het van belang dat jongeren met hun diploma een goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. 
Sommige opleidingen geven echter maar een zeer kleine kans op een baan. De VVD wil minder van 
deze opleidingen en per opleiding minder studenten. De gemeente moet daarom afspraken maken 
met onderwijsinstellingen (MBO en HBO) en bedrijven over het opleidingsaanbod. Afstemming van 
opleidingen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt is daarbij leidend. Daarom wil de VVD gesprekken 
tussen opleidingen en bedrijven over bijvoorbeeld stageplekken stimuleren.

De wisselwerking tussen bedrijven en scholen is van groot belang, zowel wat betreft stages als 
Hagenaars met een eigen bedrijf, die parttime voor de klas staan. De VVD wil dat de gemeente scholen 
en ondernemers bij elkaar brengt om afspraken te maken over uitbreiding van deze wisselwerking. 
Daarbij spreekt de gemeente zowel scholen als ondernemers aan op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.
 

Activerende sociale zekerheid
Er zijn te veel Hagenaars die niet werken, terwijl zij dat wel zouden kunnen. Dat is slecht voor henzelf 
en hun omgeving. En het is slecht voor de gemeentelijke financiën. De VVD wil daarom dat de gemeente 
zich met kracht inspant zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Alleen wie écht niet kan, krijgt 
ondersteuning. De VVD wil dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek doet.

Het vinden van werk
Het zoeken en vinden van werk is allereerst een verantwoordelijkheid van de betrokkenen zelf. 
De VVD wil dat Hagenaars met een bijstandsuitkering zich actief inspannen een baan te vinden. 
Wie dat niet doet, wordt gekort op zijn/haar uitkering. Datzelfde geldt voor Hagenaars die de 
Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen dit te leren. De VVD wil een 
zogenoemde vierwekentermijn. Dat betekent dat iemand eerst vier weken actief naar werk moet 
hebben gezocht, voordat hij/zij in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Hagenaars met een eigen bedrijf hebben vaak met uitkeringsontvangers te maken door de 
sollicitatieplicht. Als een ondernemer merkt dat iemand de sollicitatieplicht niet serieus neemt, 
moet hij dat kunnen melden bij de gemeente.  Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt ontheffing 
van de sollicitatieplicht plaats.
 
Daarnaast heeft de gemeente de taak om bijstandsontvangers naar werk te begeleiden. De VVD wil 
hier een effectiviteitsslag maken. De bestanden met werkzoekenden moeten, beter dan nu het geval 
is, inzichtelijk maken wat iemand wel en niet kan. Zo kan sneller een match tussen werkzoekende en 
werkgever worden gemaakt. De VVD wil dat reïntegratiebedrijven worden afgerekend op het aantal 
mensen dat daadwerkelijk weer in een betaalde baan aan de slag komt.

Van iedereen die bijstand krijgt, wordt een tegenprestatie verwacht. De VVD wil dat bijstandsontvangers 
drie dagen in de week aan de slag gaan voor de gemeente. Zij houden zich bezig met publieke taken, 
zoals het bijhouden van plantsoenen of sneeuwschuiven. Ook hier geldt dat wie niet meewerkt, wordt 
gekort op zijn/haar uitkering.

Harde aanpak bijstandsfraude
Fraude met uitkeringen is misbruik van een regeling, die voor de allerzwaksten is ingericht, en diefstal 
van gemeenschapsgeld. De VVD wil dat de gemeente hard inzet op het bestrijden van deze fraude. 
Het organiseren van de bewijslast moet makkelijker worden en controleteams moeten worden versterkt. 
Om fraude makkelijker op te sporen wil de VVD daarnaast dat alle gemeentelijke gegevensbestanden en 
relevante landelijke bestanden, worden gekoppeld. Daarnaast wil de VVD dat de gemeente openstaat 
voor nieuwe maatregelen, zoals de inzet van verborgen camera’s.

Geweld tegen loketmedewerkers komt helaas vaak voor. De VVD vindt dat onacceptabel, en wil hier lik-
op-stukbeleid. Wie zich verbaal of fysiek misdraagt tegen loketmedewerkers, verliest zijn bijstand 
en wordt strafrechtelijk vervolgd. De gemeente moet hiervan altijd aangifte doen.
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Stoppen armoedeval
De VVD vindt dat werk moet lonen. Een gek verschijnsel in Den Haag is echter dat de werkzoekende, 
die aan het werk gaat, er in besteedbaar inkomen juist vaak op achteruitgaat. Hetzelfde geldt 
voor mensen die van een laag inkomen naar een iets hoger inkomen gaan. De gemeentelijke 
inkomensafhankelijke regelingen zijn debet aan deze armoedeval. De VVD wil deze daarom zoveel 
mogelijk afschaffen.

Nu is het bijvoorbeeld zo dat mensen die lang in de bijstand zitten een langdurigheidstoeslag van de 
gemeente ontvangen. De VVD wil dat deze toeslag op de bijstand wordt geschrapt. Ook de gemeentelijke 
bijdrage voor de ziektekostenverzekering moet worden afgeschaft.

De bekendste inkomensafhankelijke regeling is waarschijnlijk de Ooievaarspas. Deze was ooit bedoeld 
om Hagenaars met een laag inkomen door middel van kortingen deel te laten nemen aan sportieve, 
recreatieve en culturele activiteiten. Door die leuke extraatjes via de Ooievaarspas gratis te maken, 
neemt de gemeente een prikkel weg om vanuit de bijstand weer aan de slag te gaan. De VVD wil daarom 
de Ooievaarspas afschaffen. Voor kinderen uit gezinnen met een inkomen op het bijstandsniveau en 
ouderen blijft wel een Ooievaarspas bestaan, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien. 

Mobiliteit en bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is essentieel voor een bloeiende Haagse economie. Goede en voldoende 
infrastructuur zorgt ervoor, dat mensen snel van en naar hun werk kunnen komen of elkaar kunnen 
ontmoeten in bijvoorbeeld het centrum of op Scheveningen. De VVD zet daarom ook deze periode 
vol in op het verder verbeteren van de bereikbaarheid in Den Haag. Het vervoer per auto – voor de 
meeste mensen nog steeds het favoriete vervoersmiddel – heeft daarbij prioriteit. Maar een drukke 
stad als Den Haag kan ook niet zonder goed en veilig openbaar vervoer en goede fietspaden. Het is dus 
‘én-én-én.’

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid in Den Haag, dankzij de VVD, verbeterd. Achterstallig 
onderhoud van wegen,  beter en meer strooien bij sneeuw, 2500 extra parkeerplaatsen, 40 extra 
Randstadrailvoertuigen, 100 km extra fietspad geasfalteerd en meer fietsenstallingen. Binnenkort gaat 
de aanleg van een nieuwe toegangsweg tot Den Haag van start (de Rotterdamsebaan). En op initiatief 
van de VVD wordt een rotonde aangelegd op de kruising Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat.

Per auto de stad in en uit
Veel Hagenaars werken buiten de stad. En veel niet-Hagenaars bezoeken Den Haag voor hun werk of om 
een dagje uit te gaan. Je kunt nu goed tot aan Den Haag komen. De stad in- en uitrijden is echter een stuk 
lastiger: dan staat het vaak vast. Betere doorstroming en meer toegangswegen zijn daarom belangrijk. 
De VVD wil dat de Lozerlaan en de Beatrixlaan betere alternatieven worden om Den Haag in en uit te 
gaan. Met minder stoplichten en een hogere maximumsnelheid.

Ook de wegen die aansluiten op de toegangswegen, wil de VVD verbeteren. Zoals op de Raamweg, 
het Hubertusviaduct en de route tussen Scheveningen en Kijkduin. De doorstroming kan daar 
worden verbeterd door ongelijkvloerse kruisingen, rotondes, minder stoplichten en een hogere 
maximumsnelheid. De VVD wil de komende periode extra geld uittrekken voor deze en andere 
hoofdwegen. De bereikbaarheid van Den Haag kan ook op andere manieren worden verbeterd. 
Bijvoorbeeld door op nog meer plaatsen langs de snelwegen en in de stad informatiepanelen over de 
reistijden naar en door de stad te plaatsen. Automobilisten kunnen dan tijdig de beste route kiezen.

Parkeren
Je hebt weinig aan goede wegen als je vervolgens je auto niet kunt parkeren. Eerder heeft de VVD 
daarom de doelstelling geformuleerd om tussen 2010 en 2020 5000 extra parkeerplaatsen te creëren. 
Daarvan zijn er nu bijna 2500 gerealiseerd. De komende periode wil de VVD doorgaan met het creëren 
van extra parkeerplaatsen, zodat het oorspronkelijke doel wordt bereikt. Er komen extra parkeerplekken 
waar nu een tekort is en waar veel bedrijvigheid is. Een deel van die extra parkeerplekken wordt 
gerealiseerd door parkeergarages in woonwijken aan te leggen. Bijvoorbeeld in het Geuzenkwartier, 
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het Statenkwartier, de Rode Kruisomgeving, het Laakkwartier en Leyenburg. Zo wordt de parkeerdruk in 
de buurten aangepakt. De nieuwe parkeergarages worden particulier geëxploiteerd. De gemeentelijke 
subsidie aan P+R-parkeerplaatsen wordt gestopt.

In winkelgebieden moet de parkeervoorziening zijn afgestemd op de behoefte. Daarom wil de VVD dat 
de gemeente, samen met winkeliers, onderzoekt in welke winkelgebieden flexibel parkeren (waarbij het 
aantal parkeerplaatsen en/of tarieven kan variëren) wenselijk is.
De VVD is voorzichtig met het invoeren van betaald parkeren. Betaald parkeren kan alleen als er vraag 
is vanuit bewoners en een tekort aan parkeerplaatsen is. Alvorens betaald parkeren wordt ingevoerd, 
worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Bewoners kunnen voordelig een parkeervergunning voor hun 
eigen wijk krijgen. Het tarief voor de tweede auto wordt gehalveerd.

De VVD wil parkeren voor kleine bedrijven makkelijker maken. Deze hardwerkende ondernemers mogen 
voortaan tot drie vergunningen, voor hun personeel of zichzelf, tegen het lage tarief aanvragen. Haagse 
klusbedrijven (en soortgelijke ondernemingen) krijgen een vergunning, waarmee zij, tijdens hun werk, 
bij de klant voor de deur kunnen parkeren.

Openbaar Vervoer
In een grote stad als Den Haag is goed openbaar vervoer onmisbaar. De VVD vindt dat het openbaar 
vervoer de grote stromen richting werk-, winkel- en recreatielocaties moet faciliteren. OV-verbindingen 
die hier niet aan bijdragen, kunnen worden opgeheven of kunnen in lagere frequentie gaan rijden. 
Voor andere verbindingen, zoals naar Scheveningen, Kijkduin en de Uithof en tussen de internationale 
zone en Benoordenhout, moeten er juist meer en snellere OV-verbindingen komen. De VVD wil een snelle 
en rechtstreekse railverbinding tussen het centrum van Den Haag en Rotterdam/The Hague Airport. 
Hiervoor kan Den Haag samenwerken met buurgemeenten, die daarvan ook profiteren.

De VVD wil nieuwe tramtoestellen, die meer passagiers kunnen vervoeren en ook goed toegankelijk 
zijn voor mindervaliden. De nieuwe tramtoestellen worden bekostigd uit een efficiencyslag, die in het 
openbaar vervoer kan plaatsvinden. Als de nieuwe tramtoestellen er zijn, kan het aanbod van de taxibus 
voor mindervaliden worden beperkt tot Hagenaars die afhankelijk zijn van een rolstoel.

Helaas komt het voor dat mensen zich ernstig misdragen in tram en bus. Dat uit zich in vandalisme of 
door gewelddadigheden tegen passagiers of medewerkers. Dit is onacceptabel. Daarom wil de VVD extra 
conducteurs en handhavers op de tram. Overlastgevers en notoire zwartrijders krijgen een OV-verbod.

Veel Hagenaars moeten regelmatig van Den Haag naar Brussel en omgekeerd. De VVD vindt het daarom 
belangrijk, dat er een hoogfrequente verbinding blijft tussen deze steden. Daarvoor moet je zonder 
reservering en zonder toeslag een kaartje kunnen kopen. Ook een directe verbinding tussen Den Haag 
en Duitsland is van belang. De VVD wil dat de gemeente zich hiervoor hard gaat maken bij de landelijke 
overheid.

Fiets
De fiets is een zeer geschikt vervoermiddel om je in de stad van A naar B te verplaatsen. De afgelopen 
periode heeft de gemeente, mede dankzij de VVD, 100 kilometer fietspad aangelegd en 380 kilometer 
geasfalteerd. De VVD wil dat de gemeente daarmee doorgaat en fietsverkeer faciliteert door de aanleg 
van goede en veilige fietspaden. Het aantal (bewaakte) fietsparkeerplaatsen wordt uitgebreid. Hierin 
moet ook plaats zijn voor bakfietsen en fietsen met een rek erop. Wie zijn fiets daarbuiten parkeert, 
heeft de verantwoordelijkheid dit dusdanig te doen dat hij anderen niet tot last is. De VVD wil dat de 
gemeente blijft optreden tegen fietsen of andere rijwielen, die de stoep of weg blokkeren en tegen 
zogenoemde fietswrakken en weesfietsen, zoals op de Grote Marktstraat en voor de Palace Promenade.

Voet- en wandelpaden
De VVD streeft naar een openbare ruimte voor iedereen. Straten moeten toegankelijk zijn voor Hagenaars 
die op hulpmiddelen zijn aangewezen, zoals een rolstoel of rollator om zich te verplaatsen. De gemeente 
zet actief in op toegankelijke voetpaden. Vooral in het centrum, zodat iedereen met een rollator, rolstoel 
of kinderwagen veilig kan deelnemen aan het verkeer.
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Verkeersveiligheid
De VVD zet zich in voor veilige buurten en een veilige verkeerssituatie rond scholen. Wegen waar een 
lage snelheid is gewenst, moeten zo worden ingericht dat het voor de automobilist duidelijk is, dat rustig 
moet worden gereden. Binnenstedelijke wegen, die niet tot de hoofdwegen van de stad behoren, maar 
er wel zo uitzien en die uitnodigen tot (te) hard rijden, moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld door 
versmallingen en het aanleggen van bloembakken, waartussen geslalomd moet worden.

Straten in wijken, waardoor vaak te hard wordt gereden, maar die (nog) niet kunnen worden 
aangepast, worden extra goed in de gaten gehouden. Soms helpt een zebrapad en soms helpen 
waarschuwingsborden en snelheidsmeters. Als dat echt niet blijkt te werken, wil de VVD dat er 
snelheidscamera’s komen.
 
De kust gezond

De VVD heeft zich altijd ingezet voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de badplaats. 
Met succes: begin 2013 is de prachtige nieuwe zuiderboulevard geopend. Daardoor is onze kust weer 
bestand tegen de ergste stormen én kunnen automobilisten, fietsers en wandelaars in stijl genieten 
van een mooi uitzicht op zee, zonder elkaar in de weg te zitten. Ook krijgt de Haven een opknapbeurt, 
waarbij er voor de visserij meer ruimte komt op het Noordelijk Havenhoofd. Mede dankzij de VVD zijn 
er extra parkeerplaatsen, waardoor de parkeeroverlast wordt beperkt.

In Scheveningen nemen bewoners en ondernemers ook zelf verantwoordelijkheid. De visserijsector 
gaat bijvoorbeeld zelf een uniek viscentrum bouwen, dat werkgelegenheid, toerisme en leefbaarheid 
zal versterken. De VVD juicht deze ontwikkeling toe.

Maar er is nog veel te doen: de Noordboulevard heeft niet de inrichting die je van een moderne badplaats 
mag verwachten. Ook heeft het gebied direct achter de kustlijn - van Belgisch Park tot Renbaankwartier, 
Dorp en Havenkwartier - een flinke impuls nodig. De openbare ruimte is daar op te veel plekken rommelig 
en ‘versleten’. Op verschillende plaatsen staan verkrottende panden en half- of onbebouwde kavels. 
Ook zijn de speel- en groenvoorzieningen niet goed op orde.

De VVD vindt oplapwerk voor deze verbeteringen niet genoeg. Er moet een integraal investeringsplan 
komen. Een stevig, langjarig programma met ambitieuze en concrete doelen op hoog niveau. 
Het aanpakken van de Stevinstraat, Gentsestraat en de Noordboulevard zijn hier in ieder geval onderdeel 
van. De VVD wil ook de bereikbaarheid van Scheveningen verbeteren, onder meer door verbreding van 
de Houtrustweg en Zwolsestraat, inclusief aanpak van de toegang tot Scheveningen-Bad. Tram 17 moet 
voortaan doorrijden tot het huidige eindpunt van tram 11 (Scheveningen Haven).
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2. Veiligheid

Zorgen voor een veilige buurt en stad is een van de belangrijkste taken van de gemeente. 
Hagenaars moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen.

De veiligheid in Den Haag verbetert, mede dankzij de VVD, gestaag. Maar zowel inwoners als politie zien 
dat de veiligheid op straat en in eigen huis nog veel beter moeten. Er is veel (drugs)overlast en het aantal 
woninginbraken is nog steeds hoog. Ook ernstig geweld tegen burgers, winkeliers en hulpverleners komt 
helaas te vaak voor. 

De VVD zal dergelijke criminaliteit nooit accepteren. De VVD wil daarom doorgaan met het werken aan 
een veiliger Den Haag. De VVD komt op voor slachtoffers, niet voor daders. De voorstellen van de VVD 
moeten criminelen en overlastgevers lik-op-stuk geven. Verder stelt de VVD maatregelen voor, die 
moeten voorkomen dat mensen (opnieuw) de fout ingaan. 

Lik-op-stuk voor criminelen en overlastgevers
De VVD wil meer blauw op straat. Dat kan door de politie minder te belasten met administratief ‘gedoe’ 
vanuit de gemeente. Tot voor kort was het voor de politie moeilijk om bijvoorbeeld een overlastgevende 
bedelaar van de straat te halen. In 2013 is op initiatief van de VVD een bedelverbod ingevoerd, waardoor 
dit aanmerkelijk makkelijker is geworden. Daardoor krijgen agenten meer tijd om op straat te zorgen 
voor een veiliger Den Haag. De VVD wil een rooftasverbod laten opnemen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening.

De VVD wil ook dat de gemeente direct bijdraagt aan meer geüniformeerd gezag op straat. 
De komende periode wil de VVD er in ieder geval drie bike-teams bij. De ervaring met dergelijke teams 
is namelijk goed, mede omdat zij snel ter plaatse kunnen zijn. In totaal wil de VVD het aantal handhavers 
naar 400 uitbreiden. Deze handhavers werken nauw samen met de politie. De handhavers richten zich 
op overlast, de politie op zwaardere criminaliteit. Handhavers moeten ook meer bevoegdheden krijgen, 
zodat ze sneller kunnen ingrijpen bij (drugs)overlast en winkeliers kunnen helpen bij winkeldiefstal. 
Om handhavers beter in staat te stellen gewelddadige situaties te beëindigen, worden zij uitgerust 
met pepperspray.

De VVD wil niet alleen meer geüniformeerd gezag op straat, maar ook in de tram en bus. 
Meer conducteurs en handhavers dus. Zwartrijden en overlast kunnen zo beter worden bestreden. 
Overlastgevers en notoire zwartrijders krijgen een OV-verbod.

De VVD wil dat criminelen en overlastgevers harder worden gestraft. De gemeente kan daaraan bijdragen 
door veroorzaakte schade altijd te verhalen op de dader. Ook moet vaker een horeca-, gebieds- of 
contactverbod worden opgelegd. Niet-Hagenaars, die ernstige overlast veroorzaken of crimineel 
gedrag vertonen, krijgen een stadsverbod opgelegd. De VVD is voor strenger straffen. De strafmaat voor 
een crimineel die voor de rechter komt, wordt echter niet bepaald door de gemeente, maar door de 
landelijke overheid. De VVD wil daarom dat de gemeente de landelijke overheid wijst op de noodzaak 
tot strengere straffen. Ook kan de gemeente in overleg treden met het Openbaar Ministerie, Parket 
Haaglanden om afspraken te maken over prioriteiten in de vervolging en over de strafeisen die het OM 
stelt. Wat de VVD betreft gelden daarbij de volgende prioriteiten: woninginbraak, geweld en diefstal.

De VVD wil een verdere aanscherping van het vestigingsbeleid en extra controles bij ‘dienstverlenende’ 
bedrijven zoals Chinese beautysalons, seksinrichtingen (waaronder raamprostitutie), belhuizen, 
coffeeshops, shisha-lounges en dergelijke. Een hoge concentratie coffeeshops leidt vaak tot overlast. 
De VVD wil daarom minder coffeeshops in de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier. Dit mag niet leiden 
tot verplaatsing van coffeeshops naar wijken waar er nu geen zijn. 

De VVD wil geen raamprostitutie langs de openbare weg. De Doubletstraat en de Geleenstraat moeten 
dan ook worden gesloten en er moet streng worden gehandhaafd op illegale prostitutie in Chinese 
beautysalons.
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Pakkans vergroten door cameratoezicht
Naast meer blauw op straat wil de VVD meer maatregelen om de pakkans voor criminelen te vergroten. 
Waar het nodig is, wordt cameratoezicht, inclusief flexibele inzet, uitgebreid. Ook mobiel cameratoezicht 
(op het hoofddeksel van agenten bijvoorbeeld) wordt uitgebreid.

Veilig in eigen huis
Hagenaars moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis. De VVD wil daarom het stijgende aantal 
woninginbraken met kracht bestrijden. Het opsporen en berechten van inbrekers moet dan ook prioriteit 
krijgen van gemeente, politie en Openbaar Ministerie. De VVD wil dat de gemeente, samen met de regio 
en het OM, afspraken maakt over een hogere strafeis voor inbrekers. De VVD wil dat inbrekers, 
die meerdere inbraken op hun geweten hebben, zwaarder worden gestraft en na hun vrijlating in de 
gaten worden gehouden.

Onveiligheid in eigen huis wordt soms ook veroorzaakt door buren. De VVD wil dat bewoners, die 
ernstige overlast veroorzaken, sneller uit hun huis worden gezet. Woningcorporaties moeten hier 
actiever optreden. Mensen die vaak en zeer ernstige overlast veroorzaken, moeten afgezonderd 
worden gehuisvest op plaatsen waar zij anderen niet meer tot last kunnen zijn. 

Aanpakken van criminele jongeren
Criminele jongeren dienen harder aangepakt te worden. Ook de ouders van criminele jongeren moeten 
worden aangesproken op het foute gedrag van hun kinderen. Opvoeding is immers geen taak van de 
gemeente, maar van de ouders. Als ouders daar niet in slagen, moet de gemeente hen dwingen een 
contract te tekenen, waarin zij zich committeren aan een begeleidingtraject. Wanneer dat geen effect 
sorteert, zijn hardere maatregelen nodig, zoals het korten op eventuele overheidsvoorzieningen en 
uitkeringen. 

De afgelopen periode heeft de gemeente, samen met andere instanties, criminele jeugdbendes effectief 
aangepakt. De VVD wil dat deze aanpak met kracht wordt doorgezet. In deze aanpak staat niet alleen de 
dader centraal, maar staan ook de ouders, broertjes/zusjes en ‘foute vriendjes’ centraal.

Crimineel gedrag van jongeren begint vaak met spijbelen. De VVD wil daarom dat de gemeente 
schoolverzuim tegengaat. Scholen moeten hun verzuimadministratie op orde hebben. De gemeente 
handhaaft streng door het opleggen van boetes aan spijbelaars. Ouders moeten hierbij worden 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Het Rijk moet de mogelijkheid creëren dit te doen. 
Wanneer dit geen effect heeft, zijn hardere maatregelen nodig, zoals het korten op eventuele 
overheidsvoorzieningen en uitkeringen.

De VVD wil een uitbreiding van alcohol- en blowverboden op plaatsen waar het gebruik van alcohol en 
drugs tot overlast leidt. Er moet in ieder geval een blowverbod komen in een straal van 250 meter rond 
scholen (nu is dat alleen óp het schoolplein) en in speeltuinen.

Handen af van dienstverleners
De VVD wil een zero-tolerance voor alle vormen van geweld tegen alle dienstverleners, 
zoals politieagenten, ambulancepersoneel, brandweerpersoneel, maar bijvoorbeeld ook tegen 
gemeentelijke loketmedewerkers en medewerkers van de sociale dienst. Wie zich toch verbaal of 
fysiek misdraagt, kan geen gebruik meer maken van de betreffende dienst. Wie zich misdraagt tegen 
conducteurs of chauffeurs in tram of bus, krijgt een OV-verbod. Handhavers in het OV worden uitgerust 
met pepperspray. En zodra dat mogelijk is (een wijzigingsvoorstel van de Wet Werk en Bijstand is in 
voorbereiding): wie agressie gebruikt aan het loket van de sociale dienst, verliest zijn bijstandsuitkering. 

Voorkomen van criminaliteit
Criminelen gebruiken steeds vaker wapens bij hun misdaden. Preventief fouilleren draagt bij aan het 
verkleinen van wapenbezit en –gebruik. De VVD wil daarom dat gebieden sneller als risicogebied worden 
aangewezen. De politie kan daar dan preventief fouilleren. 

Veel criminaliteit wordt veroorzaakt door lieden die vaak de fout in gaan, de zogenoemde veelplegers. 
De VVD wil dat de gemeente een Top 100 van veelplegers samenstelt. Hierop wordt een dadergerichte 
aanpak toegepast, waarbij de veelplegers extra worden gevolgd en aangepakt.
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De VVD wil de inwoners van Den Haag meer invloed geven om criminaliteit in hun buurt te voorkomen. 
Dat kan door bewoners voor een beperkt aantal uren de prioriteiten van de politie en handhavers te laten 
bepalen. Worden bijvoorbeeld in een buurt veel fietsen gestolen? Dan kunnen bewoners aan politie/
handhavers vragen daar meer op te letten.

De afgelopen jaren nemen Hagenaars steeds meer de eigen verantwoordelijkheid om criminaliteit en 
overlast tegen te gaan. Door buurtpreventieteams te vormen en mee te doen aan Burgernet. Dit sluit 
naadloos aan bij het Den Haag waar de VVD voor staat: bewoners die zelf verantwoordelijkheid nemen 
voor een veilige buurt. De komende periode wil de VVD daarom doorgaan met het ondersteunen van 
dergelijke initiatieven.

De VVD wil dat de gemeente zichtbaar maakt dat misdaad niet loont. Dat kan door het aantal 
aangehouden verdachten en hun straf (per buurt) bekend te maken. Wie een taakstraf krijgt, 
voert deze zichtbaar en in de eigen buurt uit (naming and shaming). Zo ziet iedereen dat misdaad 
niet wordt getolereerd.
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3. Leefbaarheid

Als je vanuit je voordeur Den Haag ‘instapt’ moet alles kloppen. Dan moet je een schoon, heel en veilig 
Den Haag aantreffen. De VVD vindt dit een belangrijke taak van de gemeente. Maar de gemeente heeft 
ook de taak burgers aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. En waar nodig handhavend op 
te treden.

Groen
Voldoende en goed onderhouden groen maakt een stad een aantrekkelijke plek om te wonen. Het is dus 
belangrijk voor het vestigingsklimaat dat we het Haagse groen koesteren. Dit betekent dat we moeten 
zorgen dat grote groengebieden, zoals het Zuiderpark, Het Haagse Bos en het Westbroekpark, er mede 
vanwege hun toeristische functie goed bij liggen. En dat de plantsoenen en 115.000 straatbomen in 
de wijken goed worden onderhouden. Waar dat kan, worden extra bomen geplant. De VVD wil het 
achterstallig onderhoud van parken en plantsoenen aanpakken. Op braakliggende terreinen wil de 
VVD dat het inzaaien van gras de standaard wordt. De subsidie voor Groene Daken wordt vroegtijdig 
stopgezet en de vrijgekomen subsidie wordt ingezet voor extra bomen, groen en speelvoorzieningen.

Een schoner Den Haag
Het schoonhouden van de stad en het strand kunnen we niet alleen aan de gemeente overlaten. 
Hagenaars zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes weggooien van hun afval en het aanspreken van 
buurtgenoten wanneer zij dit niet doen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor hondenpoep.

De VVD wil dat de gemeente streng is voor mensen die de openbare ruimte vervuilen. Zij krijgen een 
boete. De VVD wil de tarieven voor deze boetes de komende periode verhogen. De VVD wil daarnaast 
strenger handhaven. Dat kan door handhavers voor meerdere taken tegelijk in te zetten. 
Een parkeercontroleur kan dan bijvoorbeeld ook iemand beboeten, die zijn hondenpoep niet opruimt, 
afval op straat gooit of zich schuldig maakt aan vandalisme. De gemeente faciliteert het opruimen van 
afval en hondenpoep door meer prullenbakken te plaatsen.

Naast de eigen verantwoordelijkheid van Hagenaars heeft de gemeente een belangrijke taak om de 
stad schoon te houden. De gemeente kan slimmer werken door de veegdienst en het kleine 
groenbeheer samen te voegen. Zo wordt met dezelfde inspanning meer bereikt. Gebieden die belangrijk 
zijn voor de economie van Den Haag (zoals de internationale zone en het centrum) worden voortaan 
’s nachts of ’s ochtends voor zeven uur schoongemaakt. De gemeente biedt ruimte voor de installatie 
van meer openbare toiletten in de stad naar voorbeeld van het concept ‘to the loo’ in Amsterdam en in 
de Haagse Megastores. Deze openbare toiletten worden aangelegd en geëxploiteerd door particuliere 
investeerders. Waar het mogelijk is, worden ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Vuilniszakken 
hoeven dan niet meer aan de straat te worden gezet. De rotzooi die meeuwen veroorzaken als ze 
vuilniszakken opentrekken, bestaat dan niet meer. Bij de keuze om wel of niet ondergrondse containers 
te plaatsen, wordt altijd rekening gehouden met de parkeerdruk.

Grofvuil wordt door de gemeente nog maar één keer per jaar gratis afgehaald. Wie vaker van deze 
dienst gebruik wil maken, betaalt een bijdrage of brengt het zelf naar een van de afvalbrengstations.

Veel Hagenaars ondervinden overlast van meeuwen en ganzen. Deze dieren veroorzaken herrie en 
rotzooi. De VVD wil daarom dat de gemeente een plan maakt om de populaties van deze dieren terug 
te dringen. Onderdeel is dat Hagenaars worden gestimuleerd op en om het eigen huis in het voorjaar 
meeuwennesten te ruimen.

Heel en veilig
Een stad waarin de openbare voorzieningen ‘heel’ zijn, is een prettige en ook veilige leefomgeving. 
Denk aan goed werkende lantaarnpalen of het repareren van gaten in de weg. De VVD wil dat de 
gemeente achterstallig onderhoud in de openbare ruimte met kracht aanpakt. Achterstanden bij onder 
meer de openbare verlichting, riolering en wegenonderhoud, moeten de komende periode worden 
weggewerkt. Daarvoor is extra structureel budget nodig. De VVD wil de financiering van onderhoud ook 
beter regelen door daarvoor een overkoepelend Meerjarenonderhoudsprogramma op te zetten.
Omwonenden moeten zo min mogelijk last hebben van onderhoudswerkzaamheden. 



pagina | 19

Daarom wil de VVD, dat als een straat wordt opengebroken, deze het jaar daaropvolgend gevrijwaard 
blijft van werkzaamheden.

Bij de aanleg van bomen en planten kan bijvoorbeeld worden gekozen voor groen dat weinig onderhoud 
behoeft. Ook moet de gemeente het zoveel mogelijk faciliteren als  Hagenaars zelf willen investeren in 
meer groen in de buurt, door middel van snippergroen (zoals bloemenperkjes en bloembakken) aan hen 
te verkopen of door hen te laten adopteren. Bij het inrichten van de openbare ruimte houdt de VVD vast 
aan de eerder gemaakte standaarden Residentie- en Hofstadkwaliteit

Een eigen huis….

De VVD is voor het bevorderen van eigenwoningbezit. Veel koopwoningen in een buurt leidt tot minder 
verloedering en criminaliteit en meer sociale controle en binding met de buurt. De gemeente kan daar 
op verschillende manieren aan bijdragen:

• De VVD wil de OZB de komende periode, net als in de vorige twee collegeperioden, verlagen met   

 tien procent. Dat draagt bij aan lage woonlasten en maakt het dus aantrekkelijker om een eigen huis  

 te kopen;

• De erfpachttarieven moeten worden aangepast aan de gedaalde grondwaardes;

• De gemeente moet met woningcorporaties prestatieafspraken maken over de verkoop van een 

 deel van hun gesubsidieerde woningvoorraad. Het tempo van de verkoop moet omhoog. 

 Hierbij moet aandacht zijn voor de huidige woon/huurverhouding per buurt. Inzet van die afspraken  

 is dat er meer koopwoningen voor starters komen;

• Bewoners van een gesubsidieerde huurwoning moeten het recht krijgen die woning te kopen;

• Het ter beschikking stellen van meer kluswoningen en vrije kavels;

• In de hele stad wordt de keuze voor eigen grond of erfpacht een eigen keuze. Huiseigenaren die hun  

 erfpacht eeuwigdurend hebben afgekocht, kunnen het zogenoemde ‘bloot eigendom’ van de grond  

 om niet verwerven. 

De VVD wil dat huiseigenaren meer over hun eigen woning te zeggen krijgen. Eenvoudige verbouwingen 
(zoals een dakkapel) moeten daarom niet langer vergunningplichtig zijn. De gemeente moet sneller 
toestemming geven voor het plaatsen van een dakopbouw. Ten behoeve van de leefbaarheid in buurten 
is splitsing van panden alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De welstandscommissie moet 
worden afgeschaft. Voor monumentale panden gelden strengere voorwaarden. 

Het woningaanbod in Den Haag
De VVD wil dat er in Den Haag meer huizen komen voor tweeverdieners en middeninkomens. 
Daardoor wordt voorkomen dat mensen de stad uit trekken als zij een grotere woning met een tuin 
willen. Die doelstelling wordt bereikt door het aantal koopwoningen te vergroten (zie boven). 
De gemeente moet ook faciliteren dat er meer huurwoningen voor midden- en hogere inkomens komen. 
Dat kan door sneller vergunningen voor particuliere woningbouw af te geven. Ook moet het makkelijker 
worden leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot koop- en huurwoningen.

De VVD wil dat de gemeente bij nieuwbouwprojecten geen afspraken meer maakt over een minimaal 
aantal te bouwen gesubsidieerde huurwoningen. Daarnaast moet de gemeente met woningcorporaties 
de afspraak maken dat zij in principe geen extra gesubsidieerde huurwoningen bouwen, maar prioriteit 
geven aan het renoveren van bestaande woningen.

Met de bovenstaande voorstellen wil de VVD het aantal gesubsidieerde woningen geleidelijk 
terugbrengen. Er is immer genoeg aanbod, ook vanuit de particuliere markt. Uiteindelijk wil de VVD een 
situatie, waarin er alleen gesubsidieerde huurwoningen beschikbaar zijn voor de allerlaagste inkomens. 
De VVD wil bovendien dat het hebben van een betaalde baan een criterium wordt om sneller voor een 
huurwoning in aanmerking te komen. Zo faciliteert de gemeente dat werkende Hagenaars met een laag 
inkomen snel een woning vinden.
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Overigens kan gesubsidieerde verhuur ook prima door particuliere verhuurders worden uitgevoerd: in 
het Laakkwartier en Spoorwijk is recent een groot aantal woningen opgeknapt en verhuurd. 
Deze succesvolle aanpak verdient navolging.

De VVD is tegen gemeentelijk voorkeursbeleid om bepaalde doelgroepen van huisvesting te voorzien. 
Dat betekent dat arbeidsmigranten in het reguliere woningaanbod een woning moeten zoeken.

De VVD wil ook dat Hagenaars meer ruimte krijgen hun woning zodanig aan te passen, dat daarin drie 
generaties samen kunnen wonen (kinderen, ouders, grootouders).

Tegengaan van slecht onderhouden en verloederde panden
Slecht onderhouden panden leiden tot verloedering in de buurt. De VVD wil daarom dat de gemeente 
actief optreedt bij achterstallig onderhoud van zowel koop- als huurwoningen. Ook wil de VVD actief 
inzetten op de bestrijding van illegale kamerverhuur en overbewoning. Hagenaars en buurt- en 
bewonersorganisaties worden gestimuleerd dit soort misstanden te melden bij de gemeente. 

De VVD wil dat huurders meer betrokken worden bij het onderhoud van het huis dat zij huren. 
De VVD wil daarom dat woningcorporaties bewoners een grotere verantwoordelijkheid geven bij 
het onderhouden van hun woning. Bijvoorbeeld voor schilderwerk aan buiten- en binnenkant of 
voor onderhoud van de tuin. De gemeente maakt hierover afspraken met de woningcorporaties.

Als bovenstaande maatregelen niet leiden tot het aanpakken van achterstallig onderhoud en 
verloedering, wil de VVD dat de gemeente hard optreedt. Veroorzakers van verloedering moeten 
sneller uit huis worden gezet. Woningcorporaties moeten hier actiever optreden. Wie langdurig 
overlast veroorzaakt, wordt op een plaats gehuisvest waar hij anderen niet meer tot last kan zijn.



Integratie4
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4. Integratie

Voor de VVD betekent geïntegreerd zijn, dat je zelfredzaam bent, meedraait in de Haagse 
samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteert. Integratie is allereerst een 
verantwoordelijkheid van de migrant zelf. Hij moet zelf en op eigen kosten de taal leren, zelf een baan 
zoeken en zelf een plekje veroveren in de Haagse samenleving. Dat is niet altijd makkelijk, maar dit is de 
enige weg naar volwaardig Haags burgerschap.

Rol gemeente
De problemen met integratie zijn te groot om de oplossing volledig bij de nieuwkomers zelf neer te 
leggen. Teveel ‘nieuwe’ Hagenaars zijn onvoldoende geïntegreerd. Bovendien neemt de integratie en 
secularisatie eerder af dan toe, juist bij tweede en derde generatie allochtonen. Dat leidt tot spanningen 
en wantrouwen. Het zorgt voor een negatief beeld van bevolkingsgroepen, waarvan allochtonen die wél 
hun verantwoordelijkheid nemen de dupe worden.

De VVD vindt daarom dat de gemeente helder moet aangeven wat wel en wat niet kan. De VVD komt op 
voor een vrije Haagse samenleving. Daarin moet het altijd mogelijk zijn uit een groepsverband te treden. 
Of het nu gaat om religie, familie of een ander verband. De VVD is tegen groepsdruk die dit belemmert. 
Als gemeentelijk personeel in aanraking komt met iemand die onredelijke groepsdruk ervaart, moeten zij 
aan de bel trekken en in actie komen.

Eigen verantwoordelijkheid
De gemeente moet migranten prikkelen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarvoor bepleit de 
VVD diverse maatregelen.

• Bijstandsontvangers, die geen Nederlands spreken en zich niet inspannen dat te leren, 

 worden gekort op hun uitkering;

• Immigranten hebben de eerste tien jaar geen recht op armoederegelingen van de gemeente.   

 Daardoor worden immigranten gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven;

• Wie onvoldoende Nederlands spreekt (minimaal A2 niveau), komt niet in aanmerking voor een   

 gesubsidieerde huurwoning;

• Gemeentelijke folders en dergelijke worden alleen nog maar in het Nederlands uitgegeven. 

 In verband met de bijzondere positie van expats in Den Haag geldt een uitzondering voor de 

 Engelse taal;

• Het zogenoemde herkomstlandenbeleid moet worden afgeschaft. Hierin wordt subsidie gegeven 

 aan activiteiten in het land van herkomst en aan activiteiten gericht op een bepaalde etnische groep;

• Geen gemeentelijke hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Taalachterstand vroeg aanpakken
De VVD wil voorkomen dat kinderen al vroeg op achterstand komen, doordat zij thuis niet goed 
Nederlands leren. De VVD wil dat de gemeente op consultatiebureaus kinderen met een risicoprofiel 
test op taalachterstand. Als achterstand wordt vastgesteld, kunnen kinderen verplicht naar de 
voorschool worden gestuurd en in de basisschooltijd extra taalles krijgen. De kosten hiervoor worden 
in rekening gebracht bij de ouders. Ouders die hier niet aan meewerken en een uitkering krijgen, worden 
op de uitkering gekort.

Beperken instroom kansarmen
Om integratie te doen slagen, is het noodzakelijk dat de instroom van kansarmen wordt teruggedrongen. 
De VVD wil daarom dat de gemeente eisen stelt aan nieuwkomers. Bijvoorbeeld dat iemand (uitzicht op) 
een baan heeft. Als iemand niet voldoet aan de voorwaarden, kan hij niet in Den Haag komen wonen.

Midden- en Oost-Europeanen
Een groot deel van de huidige instroom van migranten in Den Haag bestaat uit Polen, Bulgaren en andere 
Midden- en Oost-Europese landen. Veel van hen leveren een positieve bijdrage aan de Haagse economie. 
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Maar deze instroom zorgt ook voor problemen, waarvoor de VVD de ogen niet sluit. De huisvesting 
van deze groepen is één van die problemen. De VVD wil niet dat deze bevolkingsgroepen worden 
voorgetrokken op de woningmarkt. Dat betekent dat ook Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten 
op de reguliere woningmarkt huisvesting moeten vinden. Huisjesmelkers, die verantwoordelijk zijn voor 
misstanden bij huisvesting, moeten streng worden aangepakt.

Op dit moment blijkt het lastig parkeerboetes te innen bij Poolse en Bulgaarse auto’s. Als het niet 
mogelijk blijkt verkeersboetes op een normale manier te innen, wil de VVD dat standaard een wielklem 
wordt aangebracht, indien fout is geparkeerd.

Religie en gemeente
Voor veel mensen speelt religie een belangrijke rol in hun leven. De VVD staat respectvol, maar neutraal 
ten opzichte van religie. De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat religieuze beleving niet ontaardt 
in onverdraagzaamheid, discriminatie of schending van andere grondrechten. Ook mag religie niet 
worden misbruikt om je te onttrekken aan de plichten en verantwoordelijkheden die iedere Hagenaar 
heeft.

De VVD wil dat de gemeente de vestigingsvoorwaarden van gebedshuizen met een radicaal profiel 
(bijv. Salafistische moskeeën) aanscherpt. Ook moeten hier extra controles plaatsvinden. Als blijkt dat er 
integratiebelemmerende activiteiten plaatsvinden of dat er sprake is van onredelijke groepsdruk, moet 
het betreffende gebedshuis worden gesloten.

De neutrale houding ten opzichte van religie heeft tot gevolg dat de VVD tegen het subsidiëren van 
activiteiten is, die bekering als (neven)doelstelling hebben.
De VVD vindt ook dat de gemeente neutraliteit moet uitstralen. Gemeentelijk personeel met een publieke 
functie, dus ook aan de loketten, moet daarom in bedrijfskleding werken, vrij van religieuze uitingen.

De gelijkwaardigheid tussen man en vrouw/homo en hetero wordt in religieuze kring niet altijd erkend. 
De VVD staat als liberale partij pal voor de gelijkwaardigheid en emancipatie van lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Om discriminatie tegen te gaan moet op scholen 
aandacht worden gegeven aan de gelijkwaardigheid van alle mensen. De VVD wil dat de gemeente en de 
politie aandacht hebben voor het bestrijden van discriminatie. 

Activiteiten die de gemeente mogelijk maakt en/of financiert, worden niet voor mannen en vrouwen 
gescheiden georganiseerd. Dus geen gescheiden zwemuurtjes, inburgeringscursussen, scholen, 
et cetera.

Scholen moeten radicalisering bij hun leerlingen monitoren en hun bevindingen met de gemeente delen. 
Zo wordt het mogelijk radicalisering snel te signaleren en aan te pakken. De VVD wil dat de gemeente 
hierover afspraken maakt met scholen.

De VVD wil dat Hagenaars elkaar open en herkenbaar tegemoet treden. Om die reden is de VVD voor 
een verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Nieuwe gebedshuizen moeten in het straatbeeld passen en bij voorkeur in bestaande panden worden 
gehuisvest. Opdringerige aanwezigheid van de islam in de openbare ruimte van Den Haag is ongewenst. 
Het met geluidsversterking oproepen tot gebed moet daarom worden verboden.
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5. Zorg en ontwikkeling

Onderwijs, cultuur en sport

Onderwijs
De VVD hecht aan goede scholen, omdat ieder kind de kans moet krijgen zijn talenten te ontwikkelen. 
Goed onderwijs is het begin van een succesvol leven en ook de basis voor een sterke economie. 
Goed onderwijs zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en een vak leren dat bij 
hen past. 

Kwaliteit van onderwijs
Jaarlijks staan vele ouders voor de vraag naar welke school zij hun kind moeten sturen. De VVD wil dat 
de gemeente kwaliteitscriteria van scholen inzichtelijk maakt. Zo kunnen ouders de kwaliteit van scholen 
in hun afweging betrekken. Nu gebeurt dat al met een boekje/kwaliteitskaart. De VVD wil dit uitbreiden 
en beter digitaal toegankelijk maken. 
Scholen worden zo ook verplicht om verantwoording af te leggen over de onderwijskwaliteit. 
Zo wil de VVD een cultuuromslag bereiken en de prestatiecultuur stimuleren. De VVD wil dat het 
centraal aanmeldmoment voor basisscholen van één naar drie jaar gaat.

De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren. Goede leraren 
leggen duidelijk uit, creëren de juiste sfeer en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs. De VVD wil 
dat de gemeente er bij scholen op aandringt dat zij blijven investeren in leraren en docenten door middel 
van bijscholing, intervisie en coaching. De VVD wil dat de gemeente dit blijft steunen door middel van de 
lerarenbeurs en de Rode Loper.

De VVD wil dat er voor iedereen geschikt onderwijs is. De VVD wil daarom dat de gemeente doorgaat 
met het faciliteren van Leonardo-klassen voor meer- en hoogbegaafden en vakcolleges voor praktisch 
ingestelde leerlingen. Ook moet er voldoende aanbod zijn van Engelstalig onderwijs.

Sommige kinderen beginnen met een achterstand aan het onderwijs, bijvoorbeeld omdat zij nog 
onvoldoende Nederlands spreken. De VVD wil dat ouders, leerling en scholen er samen hard aan werken 
die achterstand in te lopen. De gemeente geeft het ‘eerste zetje’ door zaterdag- en zomerscholen te 
stimuleren. Indien nodig worden kinderen verplicht voor- en vroegschoolse educatie te volgen. 
De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de ouders. 

Scholen moeten zich concentreren op hun kerntaak: het geven van onderwijs. Taal, rekenen, 
geschiedenis, aardrijkskunde, et cetera. Het opvoeden van kinderen is een verantwoordelijkheid van 
ouders. Opvoedkundige aspecten komen impliciet natuurlijk ook op scholen aan de orde, door docenten 
die het goede voorbeeld geven of leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag. Maar de VVD is tegen 
‘lespakketten’, die geen rechtstreeks verband hebben met het onderwijs en buiten de zogenoemde 
kerndoelen vallen.

De meeste Haagse kinderen leren in schoolverband zwemmen. De VVD vindt dit belangrijk, maar vindt 
ook dat het leren zwemmen een verantwoordelijkheid is van ouders. De gemeentelijke bijdragen aan 
het schoolzwemmen worden daarom geschrapt. Wachtlijsten voor zwemlessen worden teruggedrongen 
door de openingstijden van zwembaden te verruimen. Kinderen met een Ooievaarspas kunnen tegen 
gereduceerd tarief bij een Haagse zwemvereniging zwemlessen volgen, die leiden tot het behalen van 
het zwemdiploma A.

Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt
Het is, zeker in tijden van oplopende werkloosheid, belangrijk dat opleidingen aansluiten op de 
arbeidsmarkt. De VVD wil daarom dat scholen en bedrijven meer gaan samenwerken om dit te bereiken, 
onder andere door Hagenaars met een eigen bedrijf af en toe voor de klas te laten staan. De VVD wil 
verder dat de gemeente scholen en bedrijven bij elkaar brengt en met hen afspraken maakt. 
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Aanpak analfabetisme en laaggeletterdheid
Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, kan niet volwaardig meedoen in de Haagse samenleving. 
De VVD wil dat mensen die analfabeet of laaggeletterd zijn en gebruik maken van gemeentelijke 
voorzieningen, door gemeentelijk personeel worden doorverwezen naar taalonderwijs. De gemeente 
maakt met onderwijsinstellingen afspraken, zodat er voldoende lesaanbod voor analfabeten en 
laaggeletterden is. Geld voor taalonderwijs is bedoeld om analfabetisme tegen te gaan, niet als verkapte 
inburgeringscursus.

Veilige scholen
De VVD wil dat de verkeersveiligheid rond scholen goed is geregeld. Er moeten daarom meer 
‘kiss-and-ride zones’ komen. Waar nodig wordt het gebied rond scholen tot ‘30 km-zone’ verklaard.

De VVD wil dat scholen een veilige omgeving voor kinderen zijn. Scholen moeten zelf actiever zijn op het 
controleren van drugs en zelfs op wapens. De gemeente kan helpen door een blowverbod in een straal 
van 250 meter rond scholen in te stellen. 

Spijbelen is dikwijls de eerste stap naar schooluitval of het niet halen van een diploma. Daarmee 
zetten jongeren hun toekomst op het spel. De VVD wil daarom dat de gemeente spijbelen met kracht 
tegengaat. Scholen moeten hun verzuimadministratie op orde hebben. De gemeente handhaaft streng 
door het opleggen van boetes aan spijbelaars. Ouders moeten ook hier worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid. Het Rijk moet dit mogelijk maken.

Brede scholen en kinderopvang
De VVD wil dat kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Daardoor wordt het makkelijker 
ouderschap en werk te combineren. De VVD wil daarom dat tussen 07:30 uur en 18:30 uur voor- en 
naschoolse opvang in het schoolgebouw wordt aangeboden. De gemeente moet hierover afspraken 
maken met scholen. Net als bij andere kinderopvangorganisaties, controleert de gemeente streng op 
kwaliteit.

Ook wil de VVD dat het makkelijker wordt sport-, recreatie- en zorginstellingen, verenigingen en scholen 
in één gebouw te huisvesten. Dit gebeurt nu al in bepaalde buurten. De VVD wil dat in heel de stad 
toepassen.

Hoger onderwijs
De VVD wil dat de gemeente de ontwikkeling van universitair en internationaal onderwijs stimuleert. 
Zeker onderwijs dat past bij het profiel ‘Internationale stad van Vrede en Recht.’

Om Den Haag verder als studentenstad te ontwikkelen, moet het woningtekort onder studenten 
worden teruggedrongen. Dat kan door het versoepelen van regels om leegstaande (kantoor)panden 
om te bouwen tot studentenhuisvesting. De gemeente faciliteert studentenevenementen, zoals de 
introductieweek. De gemeente moet ruimte geven aan studentenverenigingen en hun activiteiten, 
die zich in Den Haag willen vestigen. 

Cultuur
De aanwezigheid van culturele instellingen en evenementen draagt bij aan een stad met een goed 
vestigingsklimaat, waar het aantrekkelijk is om te wonen en uit te gaan. De bestaande huisvesting van 
het Nederlands Danstheater en het Residentieorkest is toe aan vervanging of renovatie. De VVD wil dat 
deze instituten, samen met het Koninklijk Conservatorium, worden gehuisvest aan het Spui. De kosten 
hiervoor moeten beperkt blijven tot de afgesproken 181,1 miljoen euro. Eventuele mee- en tegenvallers 
bij dit project zullen ten bate dan wel ten koste komen van de gemeentelijke begroting voor cultuur.

Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van 
(internationale) bezoekers van die voorstellingen. De gemeente heeft slechts een beperkte rol. 
De afgelopen periode heeft de gemeente daarom de subsidies aan culturele instellingen teruggebracht. 
Dat heeft ertoe geleid dat het cultuuraanbod meer op de vraag werd afgestemd. Het Theater De Nieuwe 
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Regentes en het Literair Theater Branoul zijn voorbeelden van instellingen die de handschoen hebben 
opgepakt en nieuwe verdienmodellen hebben ontwikkeld. De VVD moedigt culturele instellingen aan 
om hiermee door te gaan. Ook de samenwerking tussen culturele instellingen en het bedrijfsleven kan 
worden versterkt. 

De komende periode wil de VVD de subsidie aan kunst en cultuur verder afbouwen, zodat een nog betere 
afstemming van vraag en aanbod plaatsvindt. De VVD wil dat de gemeente subsidieverzoeken beoordeelt 
op de toegevoegde waarde voor de Haagse economie en het niet-marktverstorend zijn. Het accent 
ligt daarbij op dans, poppodia en cultureel erfgoed. Subsidies ten behoeve van wijkcultuur wil de VVD 
stopzetten. 

Sport en leefstijl
De VVD wil dat de gemeente faciliteert dat Hagenaars kunnen sporten en dat er topsport in 
Den Haag is. Gemeentelijke sportaccommodaties moeten ruimere openingstijden krijgen. Het sporten 
bij sportverenigingen heeft de gemeente al gefaciliteerd door, mede op aandringen van de VVD, de 
OZB voor (amateursport)verenigingen en scouting af te schaffen. Voldoende speelruimte voor kinderen 
maakt buurten aantrekkelijker. De VVD wil daarom meer sportveldjes in alle buurten (en niet alleen in 
achterstandswijken). Groen in de wijk moet erop zijn ingericht dat kinderen kunnen spelen en sporten.

Topsporters inspireren mensen om aan sport te doen. Mede dankzij de VVD vindt daarom het WK Hockey 
in 2014 in Den Haag plaats. De VVD wil dat de gemeente zich blijft inzetten op het binnenhalen van grote 
sporttoernooien, die bij het karakter van de stad passen. Zoals hockey en strand- en zeesport.

De VVD vindt dus dat de gemeente sport moet faciliteren en promoten. Maar het blijft uiteindelijk 
iemands eigen keuze om wel of niet te gaan sporten. Datzelfde geldt voor andere activiteiten die 
(on)gezond zijn. De VVD wil daarom dat de gemeente stopt met campagnes die de leefstijl van 
Hagenaars proberen te beïnvloeden (zoals de campagnes ‘gezond is vet’ of ‘natuurlijk, matig 
met alcohol’).

Zorg

We hebben in Nederland goede zorg die voor iedereen bereikbaar is. Toch is verbetering mogelijk en 
nodig. Het aanbod in de zorg staat nu centraal, niet de cliënt en de zorgvraag. Ook de kosten zijn een 
groot probleem. Nederland heeft een van de duurste stelsels voor langdurige zorg ter wereld. En dan 
moet de vergrijzing nog komen.
We moeten de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijkertijd de kosten beheersen. Om dat te bereiken 
wordt een deel van de gezondheidszorg van de landelijke overheid naar gemeenten overgeheveld. 
Concreet gaat het om de begeleiding en verzorging van gehandicapten en de zorg voor ouderen. 
De VVD vindt dit verstandig. Door zorg dichtbij mensen zelf te organiseren, ontstaat meer ruimte voor 
maatwerk.

Tegelijk met een deel van de gezondheidszorg, worden ook de jeugdzorg en een deel van de sociale 
zekerheid naar de gemeenten overgeheveld. De VVD vindt dat de gemeente deze kans moet aangrijpen 
om verschillende onderwerpen beter op elkaar af te stemmen en efficiënter te werken. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat het voor mensen eenvoudiger wordt om bestaande voorzieningen mee te nemen naar 
een andere gemeente, als ze verhuizen.

De budgetten voor zorg, jeugd, welzijn, wonen, werk en inkomen worden daarom zoveel mogelijk 
geïntegreerd (ontschot). Vervolgens wordt er een budget vastgesteld op basis van kenmerken van de 
wijk, zoals het aantal ouderen, de zorgbehoefte van de bewoners, de behoefte aan sociale voorzieningen 
en de leefbaarheidsproblemen. 
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Uitgangspunten
De VVD wil dat bij het vormgeven van de nieuwe en bestaande zorgtaken de eigen kracht, 
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voorop staan. Het gaat erom wat mensen (nog) wel kunnen, 
in plaats van wat ze niet kunnen. De gemeente en zorginstellingen spreken Hagenaars hier actief op 
aan. Van mensen wordt ook verwacht dat zij waar nodig en mogelijk zorg verlenen aan hun omgeving. 
Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers moet omhoog. Op dit moment doen in Den Haag ruim 100.000 
mensen vrijwilligerswerk, onder andere op het gebied van zorg. Voor de stad is dat een rijk bezit, waar 
de VVD grote waardering voor heeft. De VVD wil vrijwilligerswerk waar mogelijk ondersteunen. 
Als zorgverlening nodig is, geldt: hulpverlening licht waar dat kan, zwaarder als het nodig is.
De gemeente is geen zorgdeskundige en kan dat ook niet worden. De zorgverleners zijn dat wel. 
De VVD wil daarom dat zij zoveel mogelijk ruimte krijgen hoogwaardige zorg te verlenen.

Aanpak
De VVD wil dat per persoon wordt gekeken of en hoe zorg zo goed mogelijk wordt verleend. Dat kan 
door – voorafgaand aan de zorgverlening – een gesprek met de cliënt te voeren over zijn persoonlijke 
situatie. Daarbij wordt ook besproken in hoeverre hulp uit de omgeving van de cliënt voor de hand ligt. 
In dat gesprek wordt bepaald – in overeenstemming met de cliënt – welke zorg nodig is. Mensen worden 
zo aangesproken op hun eigen kracht. Dat draagt bij aan zelfvertrouwen van de mensen. 

Wijkteams zorgen voor een integrale aanpak van de zorg- en ondersteuning, zoveel mogelijk in de wijk 
en buurt. Daarbij is een spilfunctie weggelegd voor de huisarts en de wijkverpleegkundige. De VVD wil 
dat de gemeente deze wijkteams selecteert op basis van een aanbesteding op prijs/kwaliteitverhouding. 
Bij de aanbestedingen is de mate waarin aan preventie wordt gedaan een criterium. Door aan te 
besteden krijgen zowel bestaande als nieuwe instellingen een kans. Er is volop ruimte voor nieuwe 
initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen. De gemeente gaat afspraken maken met deze wijkteams. 
Deze afspraken gaan over de te behalen resultaten in termen van kwaliteit van leven van de cliënten. 
De afspraken moeten prikkelen tot maatwerk, preventief handelen, coördinatie en terughoudendheid bij 
het inzetten van zware zorg en ondersteuning.

Daar waar de wijkteams de zorg niet kunnen realiseren of daar waar sprake is van uitzonderingsgevallen, 
houdt de gemeente apart geld beschikbaar voor cliëntgebonden budgetten.

Samenhang AWBZ, WMO en Zorgverzekeringswet
Mensen krijgen niet alleen zorg en welzijn via de gemeente, maar ook via de AWBZ en de 
Zorgverzekeringswet. Daardoor hebben cliënten met verschillende personen te maken, namelijk met 
de huisarts, de wijkverpleegkundige, de apotheek, de fysiotherapeut, de medisch specialist en de 
thuiszorgmedewerker. Samenwerking tussen al deze zorgverleners is zeer belangrijk. Wijkteams moeten 
worden beloond als ze erin slagen een beroep op de AWBZ te voorkomen. Als wijkteams daarin slagen, 
moet een deel van het daarmee bespaarde geld naar de WMO vloeien.

Preventie
Een gezonde levensstijl kan een beroep op zorg voorkomen. De VVD vindt preventieve maatregelen 
daarom van belang. De zorgverzekeraars en de wijkteams zijn hiervoor de aangewezen instanties, 
naast uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van Hagenaars zelf. De gemeente helpt door preventie 
als criterium op te nemen bij de aanbesteding van wijkteams.

Jeugdzorg
Kinderen en jongeren moeten hun talenten kunnen ontplooien en opgroeien tot zelfstandige volwassen. 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. De gemeente moet zich daar in beginsel niet 
mee bemoeien. Gelukkig krijgt het grootste deel van de Haagse kinderen een goede en liefdevolle 
opvoeding. Maar soms verloopt die opvoeding moeizaam en hebben ouders een steuntje in de rug 
nodig. Bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij het huishouden of de financiën. 
Als ouders het belang van het kind duidelijk schaden, is ingrijpen van de gemeente nodig.
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De VVD wil dat ook de jeugdzorg op buurtniveau wordt georganiseerd. Er moeten wijkteams, 
gespecialiseerd in jeugdzorg, aan de slag. Ook met deze teams maakt de gemeente afspraken over de 
te behalen resultaten. Deze resultaten zijn: het creëren van een veilige, prettige omgeving voor kind en 
gezin, die resulteert in: een diploma, op het rechte pad blijven en afname van het aantal kinderen dat 
uiteindelijk specialistische jeugdzorg nodig heeft. Zo worden ook huiselijk geweld en kindermishandeling 
eerder opgespoord en aangepakt. Gezinnen met veel verschillende problemen kunnen geholpen 
worden met bijvoorbeeld geld uit het sociale domein en veiligheidsgelden. Ook bij de aanpak van 
probleemgezinnen geldt: één gezin, één plan, één regisseur. 
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6. Kleine en efficiënte
gemeentelijke overheid

De VVD is voorstander van een kleine en slagvaardige gemeente. Wat de gemeente wél doet, 
moet zij goed doen. Met het liefst zo min mogelijk mensen achter bureaus. De gemeente moet zorgen 
voor optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven die van goede zin zijn en het beste op hebben 
met hun stad en omgeving. En de gemeente moet alert en streng zijn jegens iedereen die de een loopje 
neemt met de regels, de boel bewust bedondert en maling heeft aan de stad en haar omgeving.

Stadsdeelkantoren worden zorglocaties
De VVD wil de functie van de stadsdeelkantoren herzien. De loketfunctie blijft behouden, 
de bureauambtenaren en ambtelijke diensten worden op het stadhuis gehuisvest. De ruimtes 
die daardoor leeg komen te staan, kunnen worden gebruikt om de gedecentraliseerde – en aan te 
besteden – zorgtaken aan te bieden. Het aantal stadsdeelkantoren kan ook tot vijf worden 
teruggebracht. 

Lage lasten, gezonde financiën 
De VVD is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven. De komende periode wil 
de VVD dat de OZB voor particulieren en bedrijven wordt verlaagd. De hondenbelasting wordt afgeschaft. 
Het tarief voor leges en vergunningen moet zo laag mogelijk zijn. Het is niet acceptabel dat allerlei 
kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

De VVD is voor gezonde gemeentelijke financiën. De VVD is zich er altijd van bewust dat iedere euro 
die de gemeente uitgeeft, eerst is verdiend door hardwerkende Hagenaars. De VVD wil dat de gemeente 
een sluitende begroting heeft: niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Incidentele meevallers mogen 
niet worden gebruikt voor structurele uitgaven. De VVD wil in principe al het onroerend goed van de 
gemeente verkopen, tenzij daar zwaarwegende bezwaren tegen zijn.
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7. Wijken

Scheveningen wordt hier niet behandeld. Elders in dit programma is daar apart aandacht voor.

Benoordenhout
Het Benoordenhout is een mooie, karakteristieke woonwijk met een veelheid aan kleine en bijzondere 
winkels en horecagelegenheden. Centraal gelegen en met waardevaste woningen in een rustige 
omgeving is het een aantrekkelijke plek voor veel Hagenaars en expats. Maar er zijn ook zaken die 
verbetering behoeven.

Leegstand kantoorpanden
Het Benoordenhout kent net als andere buurten leegstaande kantorenpanden. In dit 
verkiezingsprogramma doet de VVD voorstellen om de leegstand te lijf te gaan. Specifiek in het 
Benoordenhout is het van belang om in te spelen op de toekomstige wensen van huidige bewoners. 
Veel ouderen willen in de wijk blijven wonen; wellicht iets kleiner, maar toch ruim en met alles op één 
verdieping. Daarom moet er ruimte gemaakt worden om dergelijke woningen in bestaande leegstaande 
panden te realiseren. Hetzelfde geldt voor soepelere vergunningverlening voor gemengde bestemming; 
wonen, zorg, recreëren en winkelen in één gebouw. 

Winkeliers in de wijk
Met name kleine winkeliers hebben het moeilijk in het Benoordenhout. De VVD wil dat de gemeente 
met winkeliers in het Benoordenhout bespreekt hoe de versnippering van winkelgebieden tegen te 
gaan. Het flexibeler bestemmen van winkelpanden – bijvoorbeeld voor (dag)horeca – kan ook hier 
leegstand tegengaan. De gemeente moet vervolgens investeren in de openbare ruimte van de kern-
winkelgebieden rond het Hoytemaplein en het Willem Royaardsplein. Daarbij moet ook aandacht zijn 
voor extra parkeerruimte voor fiets en auto.

Bereikbaarheid
De ontsluiting van het Benoordenhout is met name ’s ochtends vroeg en ’s avonds een probleem. 
Het herinrichten van de Waalsdorperweg als tweerichtingsweg kan dat probleem verlichten. Gelet op 
het aantal expats in de wijk, moeten er betere OV-verbindingen komen tussen het Benoordenhout en 
de internationale zone, met name in de spits. Op andere tijden rijden er juist vrijwel lege bussen, die 
bovendien veel (geluids)hinder veroorzaken. Daarvan kan de frequentie juist omlaag.

Leefbaarheid
Het Benoordenhout heeft nog altijd veel last van meeuwen. De VVD wil daarom meer ondergrondse 
afvalcontainers. Ook het vaker legen van gemeentelijke afvalbakken, bijvoorbeeld bij (extreme) warmte 
is een maatregel die helpt. Naast meeuwen veroorzaken ook ganzen veel overlast in de wijk. De VVD wil 
daarom dat de ganzenpopulatie in Clingendael wordt gereduceerd.

Bezuidenhout en Mariahoeve
De buurten Bezuidenhout en Mariahoeve hebben bewoners veel te bieden. Rustig wonen, betaalbare 
koopwoningen, makkelijk de stad in en uit, leuke winkelgebieden en veel groen. De VVD wil dat deze 
buurten leefbaar blíjven. De komende periode moet de gemeente daarom een aantal zaken gericht 
aanpakken.

Parkeerplaatsen in Bezuidenhout-Oost
In Bezuidenhout-Oost is de parkeerdruk nog steeds fors. De gemeente doet op dit moment onderzoek 
naar de mogelijkheid om in deze buurt extra parkeerplaatsen te maken. De VVD wacht dat onderzoek 
met belangstelling af. Als het mogelijk blijkt, wil de VVD extra parkeerplaatsen in deze buurt. De VVD wil 
dat parkeerplaatsen die behoren bij leegstaande kantoorpanden, worden opengesteld voor bewoners.
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Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid kan op sommige plaatsen in Bezuidenhout en Mariahoeve worden verbeterd. 
Concreet wil de VVD een rotonde op het Eerensplein, zodat daar een veiliger situatie ontstaat. 
Daarnaast zijn de fietspaden in Mariahoeve op diverse plaatsen beschadigd door omhoogstekende 
boomwortels. De VVD wil dat hier een goede oplossing voor komt. Verder is de situatie voor fietsers 
op het kruispunt Laan van NOI/Schenkkade zeer onoverzichtelijk. De VVD wil dat dit wordt aangepast.

Dakopbouw OK, splitsen Nee
Steeds meer inwoners van het Bezuidenhout laten een extra verdieping op hun appartement plaatsen. 
De VVD wil dat Bezuidenhouters die dit willen, hiervoor van de gemeente ruim baan krijgen. Het stelt hen 
vaak in staat om ook na gezinsuitbreiding in de buurt te blijven wonen. Elders in dit programma stelt de 
VVD zich op het standpunt dat panden in principe niet mogen worden gesplitst. Dit geldt zeker ook voor 
appartementen in het Bezuidenhout.

Evenwichtig woningaanbod in Mariahoeve
In Mariahoeve zijn relatief veel gesubsidieerde huurwoningen. De VVD wil dat de gemeente met 
woningcorporaties in gesprek gaat over de manier waarom het woningaanbod evenwichtiger te 
gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door leegstaande appartementencomplexen te slopen en te 
vervangen door woningen voor Hagenaars met een midden- of hoog inkomen.

Verbinding tussen wijken
De Theresiastraat is een mooie winkelstraat, maar mist de verbinding met het centrum. Deze is echter 
heel makkelijk te maken. De VVD wil de verbinding tussen wijken verbeteren. Daarom wil de VVD 
de Theresiastraat via het Prinses Irenepad/Prins Willem Alexanderhof verbinden (bijvoorbeeld door 
afwijkende trottoir-kleur, afwijkende kleuren lantaarnpalen tot en met de winkels die langs de route 
staan) met Babylon en via de zijingang van het Centraal Station met Herengracht en Rijnstraat/Turfmarkt.

Centrum
In het centrum komt veel samen. Vele Hagenaars en niet-Hagenaars komen er om te winkelen of om uit 
te gaan. Maar het centrum is ook een plek waar veel Hagenaars wonen. Door het intensieve gebruik van 
de ruimte is het een uitdaging te zorgen dat het centrum schoon, heel en veilig blijft.

Veiligheid
Zakkenrollen in het centrum is een groot probleem. Met meer blauw op straat, meer cameratoezicht en 
gebiedsverboden kan dit worden tegengegaan. 
Andere punten van zorg zijn het hoge aantal woninginbraken en drugsoverlast. De VVD doet elders in 
dit programma voorstellen dit tegen te gaan.

Bereikbaarheid
De VVD vindt dat doorstroming en verkeersveiligheid elkaar niet uitsluiten. Daarom wil de VVD bij 
trajecten als de Ammunitiehaven, Mauritskade en Weteringkade de doorstroming bevorderen door het 
invoeren van een groene golf, in combinatie met strengere controles op te hard rijden en door rood 
rijden. 

Leegstand
Juist ook in het centrum staan veel winkelpanden leeg, terwijl een levendig stadscentrum van belang 
is voor zowel Hagenaars als bezoekers. In dit programma stelt de VVD concrete maatregelen om de 
leegstand te bestrijden.

Om beter op de vraag van consumenten in te kunnen spelen, stelt de VVD in dit programma voor dat de 
winkeltijdenwet zo ruim mogelijk wordt geïnterpreteerd. In aanvulling daarop krijgen de winkels in het 
centrum alle ruimte om zogenoemde shopping nights te organiseren. 



pagina | 35

Duinoord-Statenkwartier
In Duinoord-Statenkwartier kun je mooi wonen in karakteristieke panden, winkelen in de Frederik 
Hendriklaan (‘de Fred’), musea bezoeken, werken in de internationale zone, et cetera. De VVD koestert 
deze wijk en wil de potentie van deze wijk beter benutten.

Voor een bruisende en leefbare ‘Fred’
De VVD wil dat ‘de Fred’ een mooi en bruisend winkelgebied blíjft en aan bezoekers gepresenteerd 
kan worden als het bruisend hart van de internationale zone, nabij Gemeentemuseum en 
Fotomuseum. Winkeliers moeten de ruimte krijgen om bijvoorbeeld wat groen voor hun winkel te 
plaatsen of een coffee corner in hun winkel te openen. Winkeliers en bewoners hebben zelf ook een 
verantwoordelijkheid om ‘de Fred’ leefbaar te houden. De VVD wil dan ook dat de gemeente hen actief 
aanspreekt op achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld aan gevels.

Leefbaarheid, parkeren en bereikbaarheid
De VVD ondersteunt plannen om het Verhulstplein opnieuw te ontwikkelen. Daarnaast wil de VVD dat het 
herinrichten van de Reinkenstraat met kracht doorgaat. De VVD zet in op een nieuwe speelvoorziening 
voor oudere kinderen in het Statenkwartier.
De VVD wil meer parkeerplaatsen rond ‘de Fred’, bijvoorbeeld onder het Frederik Hendrikplein, onder 
het oude nutsgebouw of in de middenberm van de Van Boetzelaerlaan. Ook wil de VVD in de komende 
periode minstens honderd extra parkeerplaatsen realiseren in Duinoord-Statenkwartier, waaronder 
een fietsenstalling bij ‘de Fred’. Achtergelaten weesfietsen moeten van straat worden verwijderd, 
zodat voetgangers ongehinderd van de stoep gebruik kunnen maken. De VVD wil dat tramlijn 17 wordt 
doorgetrokken tot het huidige eindpunt van lijn 11 (Scheveningen-Haven). De keerlus die lijn 17 nu maakt 
komt daarmee te vervallen.

De VVD is voorstander van realisatie van een educatieve wandelroute langs de voormalige Atlantikwall, 
zodat dit stuk cultureel erfgoed van de stad herkenbaar blijft.

Escamp
Het stadsdeel Escamp is het grootste stadsdeel van de stad: er wonen meer dan 100.000 Hagenaars. 
Op verschillende plaatsen in Escamp staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. De VVD wil dit met 
concrete voorstellen aanpakken.

Leefbaarheid
Er is de afgelopen jaren al veel aandacht geweest voor het aanpakken van rommel en vuil in de 
verschillende wijken van het stadsdeel. Daar moet de komende jaren volop mee worden doorgegaan. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van meer/ruimere ondergrondse containers en lik-op-stuk voor mensen 
die vuil op straat plaatsen, wanneer het niet mag. 

Veiligheid
In Escamp blijft jeugdoverlast een probleem en bewoners ervaren ook steeds meer drugsoverlast. Extra 
toezicht en inzet op problematische jongeren moet de overlast terugdringen. Escamp blijft koploper 
als het gaat om woninginbraken. Er moet worden bekeken of het aantal buurtpreventieteams omhoog 
kan en ook waar de politie en de gemeente de aanpak kunnen versterken. Andere problemen zijn de 
diefstallen uit motorvoertuigen.

Parkeren
Veel van de parkeerproblemen in het stadsdeel (tekort en fout parkeren) kunnen worden aangepakt door 
op bepaalde plaatsen betaald parkeren in te voeren en locaties opnieuw in te richten, waardoor meer 
ruimte ontstaat. De VVD wil dat hiermee volop wordt doorgegaan. Met name Oud-Leyenburg verdient 
daarbij de aandacht. 

Laakkwartier
De VVD Den Haag gaat in dit programma voor een ‘schoon, heel en veilig’ Den Haag. Dat geldt ook het 
stadsdeel Laak. Bewoners van het Laakkwartier ervaren in het bijzonder veel hinder van vervuiling en 
overlast.
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Leefbaarheid
De extra handhavingscapaciteit die de VVD wil, moet onder andere worden ingezet voor het 
aanpakken van allerlei vormen van vervuiling (huisvuil, zwerfvuil, grofvuil en hondenpoep) en buurt- en 
burenoverlast. Ook het fout parkeren en het verwijderen van fietswrakken verdienen hier prioriteit in de 
handhaving.
In Laak is er bijzonder veel overlast van MOE-landers. Openbare dronkenschap wordt al aangepakt 
door verschillende alcoholverboden. De VVD wil dat die van kracht blíjven en dat er ook stevig op 
wordt gehandhaafd. 

Veiligheid
Het aantal woninginbraken blijft een punt van zorg in Laak, maar dit geldt ook voor inbraken 
bij bedrijven. Een ander zorgpunt is dat het onveilig is om je fiets achter te laten. Het aantal 
fietsendiefstallen blijft toenemen Het opstarten van buurtpreventieteams en extra toezicht 
zou hierbij kunnen helpen.

Parkeren
De VVD wil meer parkeerplaatsen in het Laakkwartier, zoals rond het Puntpark. Straten worden, 
dankzij de VVD, nu al heringericht. Daarmee moet worden doorgegaan. Ook het aanleggen van 
ondergrondse parkeerplaatsen, zoals bij de Allard Piersonlaan, behoort tot de mogelijkheden.

Leidschenveen-Ypenburg

Bereikbaarheid
Veel Hagenaars die de wijk verlaten, gaan via de aansluiting met de A4 Leidschendam of Den Haag in 
(via de Sijtwende tunnel). Dat leidt tot lange files en heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in 
de wijk. De VVD wil dat de gemeente, samen met Rijkswaterstaat, gaat kijken hoe de doorstroming in de 
Swijtende tunnel kan worden verbeterd. Daarvoor moeten ook knelpunten op de Zoetermeerse rijweg 
en bij de aansluiting op de A4, worden weggenomen.

Daarnaast moet al het verkeer uit Leidschenveen dat de A12 op wil of naar Ypenburg gaat over de smalle 
Laan van Leidschenveen. Dit zorgt ook op deze weg voor opstoppingen, waardoor sommige bewoners 
regelmatig de wijk niet uit kunnen komen. De VVD wil bekijken op welke wijze de verkeersdruk op de 
Laan van Leidschenveen kan worden teruggebracht en of de oplossing haalbaar is.

Om het voor Hagenaars in dit deel van de stad aantrekkelijker te maken om met het openbaar vervoer 
te gaan, wil de VVD dat er een extra halte ‘Houtkade’ komt op de Randstadraillijnen 3 en 4 (tussen het 
bestaande station Leidschenveen en Zoetermeer).

Rondom het winkelcentrum Leidschenveen en het CBS worden parkeerplaatsen gebruikt door 
medewerkers van het CBS. De VVD wil dat wordt onderzocht hoe extra parkeerplaatsen kunnen 
worden gecreëerd achter het CBS. 

Leegstand
Net als andere winkelcentra kent ook winkelcentrum Ypenburg veel leegstand. Dit winkelcentrum 
heeft een impuls nodig. In lijn met de voorstellen die de VVD elders in dit programma doet, moeten 
particuliere initiatieven die leegstand tegengaan, maximaal worden ondersteund.

Leefbaarheid
Hondenpoep op de straat, de stoep en het groen zorgen voor veel overlast in Leidschenveen-Ypenburg. 
Hondenbezitters zijn al verplicht ‘hun’ hondenpoep op te ruimen. De VVD wil dat hier strenger op wordt 
gehandhaafd.

Veiligheid
Bewoners ondervinden regelmatig overlast van hangjongeren. In het bijzonder zijn wandelaars en 
fietsers in de gebieden bij het winkelcentrum Leidschenveen/CBS en het winkelcentrum Ypenburg 
regelmatig doelwit van intimidatie en bedreigingen. De VVD wil deze jongeren lik op stuk geven. 
Elders in dit programma doet de VVD daar concrete voorstellen voor.
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Loosduinen

Veiligheid
Ondanks een kleine afname in de laatste jaren is het aantal woninginbraken in Loosduinen nog steeds 
erg hoog. Dit benadrukt het belang van de voorstellen die de VVD in dit programma doet om het aantal 
woninginbraken terug te dringen.

Bereikbaarheid
De VVD doet in dit programma voorstellen om de toegangswegen naar en uit de stad te verbeteren. 
Voor Loosduinen is in dat kader de Lozerlaan van belang. De VVD wil dat automobilisten daar beter 
kunnen doorrijden. Dat kan door stoplichten weg te halen en de maximumsnelheid te verhogen.

Leefbaarheid
Veel Loosduiners ondervinden overlast van fout geparkeerde auto’s. De VVD wil dat handhavers hier 
streng tegen optreden. In dit programma doet de VVD voorstellen om het aantal parkeerplaatsen in 
Den Haag verder uit te breiden. De VVD wil dat de gemeente onderzoekt of en zo ja, waar in Loosduinen 
extra parkeerplaatsen het hardst nodig zijn.
Een andere bron van overlast is hondenpoep. Het komt nog te vaak voor dat hondenbezitters ‘hun’ 
hondenpoep niet opruimen. De VVD wil dat ook hier streng tegen wordt opgetreden.

Segbroek
In de wijken in het stadsdeel Segbroek is het voor veel Hagenaars prettig wonen: de typisch Haagse 
portiekwoningen, veel winkels, rustige pleinen en straten, vlakbij zee en met de tram ben je zo in het 
centrum. Met name in de dichtbevolkte wijken moet de gemeente extra letten op leefbaarheid, zodat 
dit deel van Den Haag een aantrekkelijke plek blijft om te wonen. 

Verkeersveiligheid rond Farhenheitstraat
Rond de Fahrenheitstraat ontstaan dikwijls onveilige verkeerssituaties als tegelijk de scholen beginnen, 
er woon-werkverkeer is én leveranciers laden en lossen. De VVD wil dit oplossen door de tijdstippen voor 
laden/lossen (de zogenoemde venstertijden) aan te passen. Ook moet de Fahrenheitstraat (een krappe 
winkelstraat) een 30km-zone met verkeersdrempels worden.
 
Parkeren
Op verschillende plekken in Segbroek is dankzij de VVD, en op aangeven van bewoners, betaald parkeren 
ingevoerd. En dat is een succes. Maar het probleem verplaatst zich. De VVD wil daarom ook in Segbroek 
meer nieuwe parkeerplaatsen realiseren. Bijvoorbeeld aan de Laan van Meerdervoort. Omwonenden zijn 
bezorgd over het karakter van de langste Laan van Nederland. De VVD is niet doof voor deze kritiek en 
wil daarom met meer begroeiing en bomen het karakter van de Laan van Meerdervoort behouden en 
tegelijkertijd de parkeerproblematiek aanpakken.

Leegstand
Samen met ondernemers heeft de VVD in de afgelopen jaren initiatieven bedacht en genomen om 
bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van het winkelgebied Vlierboomstraat-Appelstraat te vergroten. 
Toch blijft leegstand een uitdaging. In dit programma doet de VVD voorstellen om leegstand te lijf te 
gaan. Juist in Segbroek kan het makkelijker verlenen van een vergunning voor een andere bestemming 
een oplossing bieden. 

Wateringse Veld
Het is prettig wonen in Wateringse Veld: betaalbare woningen, de wijk is ruim opgezet en met veel 
voorzieningen. Het is dan ook niet gek dat de wijk groeit. Inmiddels wonen er bijna 8000 gezinnen. Mede 
door die groei verdienen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid aandacht.

Veiligheid
Er is in Wateringse Veld te weinig blauw op straat. De VVD wil daarom weer een politiebureau in de 
wijk hebben. De politie-inzet in Wateringse Veld moet zich met name richten op een harde aanpak van 
inbraken.
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De VVD wil dat de gemeente de verkeersveiligheid verbetert bij basisschol de Gantel (locatie Waterlelie). 
Bijvoorbeeld door de aanleg van een zebrapad.

Bereikbaarheid en parkeren
De bereikbaarheid via de Laan van Wateringse Veld is een probleem. Doorgaand verkeer (Den Haag uit en 
in) en het bestemmingsverkeer richting Wateringse Veld zijn daar namelijk niet gescheiden. De VVD wil 
dit oplossen door deze weg te verbreden.
Elders in dit programma kondigt de VVD aan achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aan te 
pakken. Daarbij moet ook aandacht zijn voor Wateringse Veld. De wegmarkeringen en zebrapaden zijn 
namelijk niet overal op orde. Ook zijn stoplichten niet altijd goed afgestemd op het tramverkeer.



Bedragen x € 1.000      incidenteel     

Intensiveringen   2014  2015    2016    2017    2018

Economie      
Investering internationale 
stad - reserve grote projecten   7.600     
Citymarketing        750    1.500    1.500    1.500
Impuls ondernemersverenigingen   2.000     250       250       250       250
Impuls diverse winkelstraten 
(bijvoorbeeld Prinsestraat, Noordeinde)            500       500
Railverbinding naar 
Rotterdam/The Hague Airport           7.000    7.000
Halveren tarief 2e parkeervergunning      600       600       600       600
1.000 fietsparkeerplaatsen   1.000     200       200       200       200
Aanleg ongelijkvloerse kruising 
Houtrustbrug  (co-financiering)     8.000     
5 nieuwe rotondes    7.500     
De kust gezond         6.000    6.000    6.000
Wervingsfonds   2.300     
      
Veiligheid      
400 handhavers
(netto, inclusief extra opbrengst)     8.700  16.500  20.500   20.500
50 conducteurs op de tram          900  1.000    1.600     1.600
10 camera’s  in de openbare ruimte 
(structureel om live mee te kijken)        80      200  200       200       200
100 mobiele camera’s        80     200  200       200       200
Inzet flexibele camera’s        300  300       300       300
      
Leefbaarheid      
Extra investering in openbare verlichting         1.200    1.200
Impuls beheren op niveau: 
openbare ruimte     1.500    2.500    3.300    3.300
Extra bomen en groen            900       900       900
Speelvoorzieningen        250       350       500       500
      
Zorg en Ontwikkeling      
Extra investering Onderwijs 
(hoogbegaafdheid, laaggeletterdheid, 
ambachtscholen)         1.500    3.000    3.000
Aanleg extra zwembad   5.000           300      300
Aanleg 6 sportvelden   5.000          
             
Kleine, efficiënte overheid      
Afvalstoffenheffing verlagen door 
afschaffing kwijtschelding     6.700    6.700    6.700    6.700
Verlagen OZB niet woningen 
(gebruikersdeel) met een derde     7.200    7.200    7.200    7.200
Verlagen OZB woningen met 10%     3.300    3.300    3.300    3.300
Afschaffen precario 
(excl. ondergrondse leidingen)         1.100    1.100    1.100
Afschaffen hondenbelasting     1.750    1.750    1.750    1.750
Terugdraaien verhoging bouwleges 
afgelopen coalitieperiode       400       400       400       400
Frictiekosten   9.000     
           
      

Totaal Intensiveringen             47.560             33.200               52.450               68.500               68.500

  

Extensiveringen 2014  2015 2016 2017 2018
Economie      
Minder subsidie particuliere woningverbetering i.v.m. verlaging OZB   2.000 2.000 2.000 2.000
Subsidies isolaties en zonnepanelen & korting klimaatcentrum   1.300 1.300 1.300 1.300
Stoppen stimuleren duurzame gedragsverandering   750 750 750 750
Armoedebeleid   7.500 10.000 10.000 10.000
Afschaffen kwijtschelding lage inkomens (6,7 mln) (t.b.v. verlaging lasten)   6.700 6.700 6.700 
6.700
      
Veiligheid      
Op veiligheid wordt niet gekort, maar geïntensiveerd.      
      
Leefbaarheid      
Uitvoering Erfpacht    250 250 250 250
Reductie toetsing welstandscommissie   500 500 500 500
      
Integratie      

Financiële paragraaf



Bedragen x € 1.000        incidenteel     

Extensiveringen     2014     2015  2016  2017     2018

Economie      
Minder subsidie particuliere 
woningverbetering i.v.m. verlaging OZB      2.000     2.000  2.000      2.000
Subsidies isolaties en zonnepanelen 
& korting klimaatcentrum        1.300     1.300  1.300      1.300
Stoppen stimuleren duurzame 
gedragsverandering           750        750  750         750
Armoedebeleid        7.500   10.000  10.000    10.000
Afschaffen kwijtschelding lage inkomens 
(6,7 mln) (t.b.v. verlaging lasten)        6.700     6.700  6.700      6.700
      
Veiligheid      
Op veiligheid wordt niet gekort, 
maar geïntensiveerd.      
      
Leefbaarheid      
Uitvoering Erfpacht            250        250        250        250
Reductie toetsing welstandscommissie         500        500        500        500
      
Integratie      
Stoppen interculturalisatie 
en diversiteitsbeleid          2.000     4.600      4.600
      
Zorg en Ontwikkeling      
Eigen bijdrage ouders t.b.v. 
schoolzwemmen (100%)        2.000     2.000     2.000      2.000
Schrappen milieueducatie          1.700     3.500      3.500
Cultuursubsidies (keuzes)            5.000      5.000
Subsidies Maatschappelijke 
Ondersteuning (efficiëntie-korting; 
geen korting op mantelzorgers 
en vrijwilligers)        1.000     5.000     5.000      5.000
Korting WMO (Eigen bijdrage; 
minder indicaties; 
OV i.p.v. taxivervoer) en welzijn        7.000     7.000     7.500      7.500
      
Kleine, efficiënte overheid      
Kleiner bestuur           500     2.000     2.000      2.000
Minder overhead          1.000     1.000      1.000
Minder inhuur en externe onderzoeken      2.000     2.000     2.000      2.000
Ontkokering organisatie        1.500     7.000   11.500    11.500
(geen staf bij diensten, centrale inkoop, 
centralisatie uitvoering subsidies, 
efficiency onderhoud vastgoed)      
Minder stadsdelen en stadsdeelkantoren        1.000     2.400      2.400
Heroverweging grote projecten     7.600     
Herallocatie reserves   40.000     
Verkoop gemeentelijk vastgoed        PM        150        400        450         500
      

Totaal extensiveringen   47.600  33.150  52.600  68.450  68.500
            
      
Extensiveringen   47.600  33.150  52.600  68.450  68.500
Intensiveringen   47.560  33.200  52.450  68.500  68.500
Saldo          40        -50       150        -50           0




