
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart werd D66 de grootste partij in Den Haag. We namen 
het initiatief om een college te vormen en zijn trots op het resultaat. De komende jaren maken we, 
samen met vier andere partijen, werk van een mooie toekomst voor Den Haag. We hebben veel af-
spraken kunnen maken, waar iedereen in Den Haag van profiteert. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Den Haag krijgt een opener bestuurscultuur. 
Daarbij komt er meer ruimte voor initiatieven 
vanuit de stad en worden inwoners en onder-
nemers beter betrokken bij beleid.

Startende ondernemers hoeven in Den Haag 
geen OZB te betalen. Er komt meer ruimte voor 
terrassen en onnodige regels worden afgeschaft. 
Zo krijgen we meer mensen aan het werk.

Onderwijs vormt de basis voor een mooie toe-
komst. Daarom investeren we bijna € 50 miljoen 
extra in onderwijs en ook nog eens € 12 miljoen 
in de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
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Het Nederlands Danstheater, het Residentie Or-
kest en het Koninklijk Conservatorium krijgen 
samen een nieuw thuis aan het Spuiplein dat 
recht doet aan de kwaliteit van de instellingen. 
Ook investeren we € 7,5 miljoen extra in cultuur.
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In de Internationale Stad van Vrede en Recht 
werken we aan een betere wereld. Door te in-
vesteren in het internationale karakter van de 
stad, zorgen we dat meer mensen aan het werk 
kunnen, van beveiligers tot juristen en van ca-
teraars tot wetenschappers.

We investeren in een aantal belangrijke gebie-
den, waaronder Scheveningen Haven. De ba-
lans tussen recreatie, visserij, toerisme en wonen 
staat daarbij centraal. Er komt deze periode geen 
(zweef)brug of hoog hotel bij het Zuiderstrand.

We investeren ruim € 10 miljoen in verbetering 
van de luchtkwaliteit, onder meer door een 
fietspact te sluiten met de stad. Er komen meer 
fietsenstallingen in de binnenstad en woonwij-
ken en meer en betere fietspaden.

Het WK hockey, Parkpop, de Volvo Ocean Race 
en Life I Live; Den Haag is een echte evenemen-
tenstad. We zorgen ervoor dat er elke twee jaar 
een internationaal aansprekend evenement is in 
onze stad.

Het besparen van energie is niet alleen goed 
voor het klimaat , maar levert ook geld op. We 
gaan daarom leningen verstrekken voor duur-
zame maatregelen van inwoners en onderne-
mers. Ook investeren we bijna € 25 miljoen in 
duurzaamheid.
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Het is fijn leven in een groene omgeving. We 
investeren in meer groen en leggen groene 
schoolpleinen aan. Zo leren kinderen om natuur 
te waarderen en onderhouden.
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