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Nu vooruit! 
 
 
Dit is de tijd van ondernemende mensen. Meer dan ooit zien we hoe de eigen kracht van mensen ertoe doet. Meer dan ooit 
weten we dat het erop aankomt dat iedereen in Den Haag de ruimte krijgt om zichzelf en anderen verder te brengen. Meer 
dan ooit ademt dit verkiezingsprogramma de drive van D66. Het kan wel: 
 

-‐ … met onderwijs en jeugd, omdat je hier je eigen kracht kunt ontwikkelen en ontplooien, zelfstandig je weg te 
vinden. Dus maken we werk van beter en toegankelijk onderwijs, goede jeugdzorg en scholing om iedereen in 
staat te stellen werk te vinden. Dus zetten we ook stevig in op goed hoger onderwijs en uitbouw van de 
universiteit in Den Haag. 

-‐ … met werk en ondernemerschap, omdat alleen met een gerichte investering we uit deze regio halen wat er 
allemaal in zit. Dus investeren we in de binnenstad, in de creatieve industrie, toerisme en cultuur en in de 
werkgelegenheid die samenhangt met de internationale instellingen voor vrede en recht. 

-‐ … met duurzaamheid en groen, omdat we alleen met serieuze zorg voor de lucht en het groen de aantrekkelijkheid 
kunnen behouden waardoor mensen kiezen om hier te wonen, te werken, te leren en uit te gaan. En dus ruim baan 
voor de fietser en voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing. 

 
Steeds weer bewijzen mensen wat je met lef kunt bereiken. Juist in onzekere tijden maakt een overheid die dat ziet en 
ondersteunt, het verschil. Het is fascinerend om te zien wat een enorme potentie Den Haag heeft. Iedere dag weer kom ik 
mensen tegen die willen investeren in zichzelf en in de stad. Ondernemende mensen, zoals de ambitieuze 
onderwijskrachten die talent herkennen en jongeren in staat stellen om verder te leren, en meertalig de arbeidsmarkt te 
betreden. Of de wijkbewoners, die niet afwachten of er een schoffel langs komt, maar zelf het groen in hun buurt onder 
handen nemen. En je kunt toch niet heen om de culturele ondernemers, die tegen alle twijfels in laten zien hoe je startende 
kunstenaars een podium kunt bieden en de buurt daarvan een oppepper krijgt. 
 
Dit is het verkiezingsprogramma van ondernemende mensen, die Den Haag verder brengen. D66 werkt om de pioniers te 
verbinden, hun investeringen mogelijk te maken en initiatiefnemers net dat extra duwtje te geven om duurzaam te 
ontwikkelen. We hebben afgelopen jaren met z’n allen laten zien wat het betekent om pal te durven staan voor mensen die 
aan de slag gaan voor de stad: waar je ook vandaan komt, kom maar op. Ondernemen met overgave, daar tekenen we voor. 
Lees het programma en leef het vooral: op weg naar 19 maart gaan we elkaar nog veel meer verrassen. Ik kan niet wachten. 
Nu vooruit! 
 
Ingrid van Engelshoven 
Lijsttrekker 
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Onderwijs en jeugd: haal het beste uit jezelf 
 
 

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei én een basisvoorwaarde om het maximale uit de 
toekomst te halen. Door middel van onderwijs kan iedereen zich ontplooien en wordt hij of zij 
voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarom moet onderwijs voor iedereen toegankelijk en van hoge 
kwaliteit zijn. Iedereen heeft recht op zijn ontwikkeling. Het is daarom de taak van de overheid om 
dit mogelijk te maken met goede basisvoorzieningen en professionele en deskundige leerkrachten: 
• De Haagse lerarenbeurs zorgt voor bijscholing van gekwalificeerde docenten. 
• Elk kind in Den Haag heeft leerrecht vanaf 2,5 jaar. 
• Voorzieningen voor kinderen komen zoveel mogelijk samen in de brede buurtschool. 
• Het centraal aanmeldmoment gaat naar 2,5 jaar. 
• De gemeente investeert in cultuureducatie. 
• Meer leerwerkbanen en langer doorleren gaat jeugdwerkloosheid tegen. 
• Den Haag blijft zich ontwikkelen als studentenstad. 
• Er komen meer buurtbibliotheken. 
• Scholen krijgen de beschikking over een eigen online bibliotheek. 
• Internationaal onderwijs en volwassenenonderwijs worden uitgebreid. 

 
 
 
 
De leraar als vakmens 
 
Kwaliteit in de klas vraagt om kwaliteit voor de klas. 
Leraar zijn is een professie, een vak. Aan vakmanschap 
mogen eisen worden gesteld en vakmanschap moet 
beloond worden. 
 
D66 zorgt ervoor dat leraren meer tijd en geld ter 
beschikking krijgen om zich permanent bij te scholen. Zo 
kunnen bevoegde leraren zich verder ontwikkelen door 
zich bij te scholen, ICT en sociale media in het onderwijs 
te integreren, stage te lopen bij een bedrijf of lessen van 
collega’s bij te wonen en elkaar te coachen. D66 wil dat 
de ontwikkeling van leraren centraal komt te staan in het 
personeelsbeleid van scholen. 
 
De afgelopen jaren is dankzij D66 met succes de Haagse 
lerarenbeurs geïntroduceerd. Daarmee kunnen leraren 
een deel van de bijscholingskosten financieren. Het 
spreekt voor zich dat die beurs blijft bestaan zodat ook in 
de toekomst onbevoegde leraren hun bevoegdheid 
kunnen halen. Daarnaast wil D66 dat zoveel mogelijk 
Haagse leraren zich inschrijven in het lerarenregister, 
zodat zichtbaar wordt dat zij zich blijven bekwamen. 
 
Schooldirecteuren nemen het voortouw om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren op hun school. D66 wil 
de uitwisseling van kennis en ervaringen bevorderen 
door de oprichting van een Haagse 
schoolleidersacademie. 
 
 

Leerrecht vanaf 2,5 jaar 
 
Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om het beste uit 
zich zelf te halen. Het is daarom belangrijk dat 
achterstanden, bijvoorbeeld op het gebied van 
taalontwikkeling, zo snel mogelijk worden herkend. Het 
consultatiebureau neemt hierbij een centrale rol in door 
achterstanden te signaleren en kinderen door te 
verwijzen naar de voorschool. Ieder kind moet daarom 
vanaf 2,5 jaar leerrecht hebben zodat ze zich vroegtijdig 
spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Het 
consultatiebureau moet ook ouders met een 
taalachterstand adviseren zich bij te scholen. 
 
 
Kinderopvang 
 
Bij de kinderopvang hecht D66 grote waarde aan 
kwaliteit, veiligheid en pedagogisch geschoolde 
medewerkers met een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. Samenwerking tussen de 
kinderopvang, voorschool, peuterspeelzaal en 
basisschool zorgt voor snelle signalering van 
achterstanden en kansen bij kinderen. Daarom moet 
kinderopvang bij voorkeur geïntegreerd worden in de 
brede buurtschool. 
 
 
Brede buurtscholen 
 
D66 wil het aantal brede buurtscholen in Den Haag nog 
verder vergroten. In de brede buurtschool komen ouders, 
leraren en maatschappelijke organisaties samen. Naast 
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onderwijs worden daar diverse naschoolse activiteiten 
georganiseerd zoals huiswerkbegeleiding, sport, cultuur, 
cursussen en kinderopvang. Dit is van groot belang voor 
de ontwikkeling van kinderen én voor de betrokkenheid 
van ouders. 
 
De brede buurtschool heeft een spilfunctie in de wijk en 
zorgt ervoor dat het schoolgebouw optimaal wordt 
gebruikt. Hierdoor ontstaat een rijker aanbod dat ten 
goede komt aan alle kinderen, taalachterstanden 
tegengaat en zorgt voor gelijke kansen. D66 wil met 
brede buurtscholen de samenwerking tussen 
kinderopvang, peuterspeelzalen en de school verder 
intensiveren zodat een doorlopende leerlijn en integrale 
dagvoorziening ontstaat voor alle kinderen van 0 tot 12 
jaar. De bestaande regeling voor multifunctionele 
accommodaties (MFA) blijft in stand. 
 
 
Talent op elk niveau 
 
D66 wil het talent in elk kind naar boven halen. Dit geldt 
ook voor kinderen voor wie het onderwijs uitdagender 
mag en voor hoogbegaafden. Scholen bieden deze 
leerlingen een gericht programma met extra lessen of 
lessen op een hoger niveau of andere activiteiten om de 
nieuwsgierigheid van leerlingen aan te wakkeren. 
 
 
Centraal aanmeldmoment naar 2,5 jaar 
 
D66 heeft jaren voor een vast aanmeldmoment gepleit. 
Dat is gerealiseerd. Ouders kunnen hun kind als het één 
jaar is aanmelden bij één basisschool naar keuze. Zo 
worden dubbele inschrijvingen op wachtlijsten 
voorkomen en hebben ouders gelijke kansen om hun 
kind op de school van hun keuze te krijgen. D66 wil de 
regeling verbeteren door het aanmeldmoment naar 2,5 
jaar te brengen, dezelfde leeftijd als waarop het kind 
leerrecht verkrijgt. Daarmee worden de wachtlijsten nog 
schoner en hoeven ouders niet te vroeg te beslissen. Als 
blijkt dat er in bepaalde wijken een structureel tekort is 
aan plaatsen in het basisonderwijs, moet uitbreiding 
mogelijk worden gemaakt. 
 
 
Cultuureducatie 
 
Kinderen kunnen zich op meer terreinen ontwikkelen 
dan alleen het vakkenpakket. De school is dé plek om 
kinderen met cultuur en muziek kennis te laten maken. 
Daarvoor is in de vorige periode het Deltaplan 
Cultuureducatie ontwikkeld, met als doel dat alle Haagse 
schoolkinderen deel kunnen nemen aan cultuureducatie. 
De gemeente heeft daar extra geld beschikbaar voor 
gesteld. Die investering in de ontwikkeling van kinderen 
moet doorgezet worden. 
 
 

Gezond en veilig onderwijs 
 
Ook gezond bewegen leer je op school. D66 wil daarom 
dat schoolzwemmen en gymlessen in het schoolaanbod 
blijven. Bovendien moeten kinderen zich veilig voelen 
op school. Mede daarom ziet D66 erop toe dat scholen 
voorlichting geven over (homo)seksualiteit. Zo 
vergroten we de acceptatie van seksuele diversiteit onder 
jongeren en moeten jongeren zich veilig voelen om uit 
de kast te kunnen komen. 
 
 
Conciërge van het Jaar 
 
D66 wil dat conciërges voor scholen behouden blijven. 
Een conciërge is de oren en ogen van de school, verricht 
klein onderhoud, ondersteunt docenten en weet wat er 
op school speelt. De conciërge draagt bij aan een veilige 
school en hoort bij de schoolgemeenschap. D66 vindt 
dat iedere school een conciërge verdient en blijft, net als 
de afgelopen acht jaar, de komende jaren de verkiezing 
van de Haagse Conciërge van het Jaar organiseren, om de 
noodzaak van een conciërge op elke school over het 
voetlicht te brengen. 
 
 
Meer verantwoordelijkheid, minder 
administratieve lasten 
 
Op dit moment is er veel versplintering van de 
subsidiegelden voor scholen. Aan elke subsidie zijn 
specifieke voorwaarden verbonden en het zadelt de 
scholen op met een tijdrovende papierwinkel. D66 wil 
dit verbeteren door de scholen één totaalbedrag te geven 
en daarover prestatieafspraken met de scholen maken. 
Hierdoor kunnen scholen zelf beslissen waaraan het geld 
het beste besteed kan worden, zonder al te veel 
administratieve rompslomp.  
 
 
Goede aansluiting en doorstroom 
 
Scholen in het voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs hebben ook een verantwoordelijkheid 
om kinderen te helpen bij een baangerichte keuze voor 
een vervolgopleiding. Een verkeerde keuze voor een 
vervolgopleiding leidt vaak tot schooluitval. D66 wil dat 
het succesvolle Haagse programma Spirit4You blijft 
bestaan. Een goede school- en beroepskeuzebegeleiding 
is namelijk essentieel ter voorkoming van voortijdige 
schooluitval. 
 
Om kinderen beter voor te bereiden op een vervolgstap 
in het onderwijs, en daarmee uitval te voorkomen, wil 
D66 dat er meer mogelijkheden komen (zoals in de 
huidige pilots voor VMBO en HAVO) om een extra jaar 
te creëren waarin specifieke achterstanden of 
vaardigheden worden bijgeschaafd.  
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Ouderbetrokkenheid 
 
Ouders hebben een belangrijke rol bij de schoolprestaties 
van hun kinderen. Ouders worden geïnformeerd over de 
ontwikkeling van hun kind en hoe zij de voortgang thuis 
kunnen stimuleren. Ook bij de studiekeuze spelen 
ouders een belangrijke rol. Daarom is het van belang dat 
leraren ouders voorlichten over welke studie of 
vervolgopleiding het beste past bij hun kind. 
 
 
Bedrijfsleven en beroepsonderwijs 
 
Opleidingen moeten aansluiten bij de lokale en 
internationale arbeidsmarkt in Den Haag. D66 wil voor 
elke Haagse economische sector een uitstekende 
beroepsopleiding hebben zoals toerisme, zorg, grafische 
industrie en security. D66 wil een hechte samenwerking 
tussen MBO, HBO, WO en het bedrijfsleven. 
Opleidingen spelen in op tekorten op de arbeidsmarkt, 
bedrijven worden gestimuleerd om voor voldoende 
stageplekken te zorgen. 
 
Een uitmuntende school heeft leraren met een breed 
netwerk in het werkveld van zijn of haar vak waardoor de 
leerlingen lessen krijgen die in verbinding staan met de 
praktijk. Daarnaast prikkelen deze scholen hun 
leerlingen en leraren door het organiseren van 
masterclasses vanuit bedrijven en universiteiten.  
 
 
Jeugdwerkloosheid 
 
D66 maakt zich grote zorgen over de oplopende 
jeugdwerkloosheid. Waar mogelijk stimuleren we dat 
jongeren langer doorleren. Dat is goed voor de stad, want 
Den Haag heeft in vergelijking met de andere grote 
steden een relatief laag opgeleide beroepsbevolking. Om 
ondernemers te stimuleren meer leerwerkbanen (BBL) te 
creëren, moet met de sociale partners in de regio worden 
gekeken of jongeren daar tijdelijk onder het CAO-loon 
aan de slag kunnen. Dat is beter dan thuiszitten. Via de 
bestaande regeling voor social return bij aanbestedingen, 
worden bedrijven gestimuleerd meer stages en 
leerwerkbanen te scheppen. Uiteraard geeft de gemeente 
als werkgever hierbij zelf het goede voorbeeld. Het 
bestaande traineeprogramma voor HBO’ers en WO’ers 
wordt voortgezet. 
 
Door het aanleren van vakvaardigheden, vergroten we de 
kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Door het 
uitvoering van projecten, waarbij de samenwerking 
tussen vakmensen en de jongeren centraal staan, leren de 
jongeren in de praktijk. Voor jongeren van 
praktijkscholen en MBO-1 (straks ‘entreeopleiding’) 
wordt een Haags model voor arbeidsmarkttoeleiding 
ontwikkeld, gebaseerd op de huidige succesvolle praktijk 
bij de Haagse Praktijkscholen. Daarvoor worden in de 
wijk leerwerkbedrijven gecreëerd, of aansluiting gezocht 

bij bestaande praktijkscholen, die een meerwaarde 
hebben voor deze leerlingen en voor de buurt. 
 
 
Den Haag, studentenstad 
 
D66 wil haar studenten boeien en binden. Studenten 
zijn een verrijking voor het culturele leven in Den Haag 
en een stimulans voor de Haagse economie. Daarom 
dient het tekort aan studentenhuizen aangepakt te 
worden. Rondom en in het centrum, in de Stationsbuurt 
en het Laakkwartier moet gekeken worden naar de 
mogelijkheden van het ombouwen van kantoorpanden, 
van het wonen boven winkels en van tijdelijke 
huisvesting voor studenten.  
 
D66 wil dat Den Haag gebruik maakt van de omliggende 
universiteiten en actief de universiteiten in Delft, Leiden 
en Rotterdam benadert om master-opleidingen te 
ontwikkelen, die aansluiten bij de kenmerken van onze 
stad. Den Haag is het centrum van de politieke macht en 
internationaal recht. De aanwezigheid van een master 
internationaal recht, politicologie of bestuurskunde is 
daarom een speerpunt. 
 
 
Bibliotheken 
 
De afgelopen jaren is een hervorming doorgevoerd bij de 
bibliotheken. Dankzij de ontwikkeling van de 
buurtbibliotheek heeft Den Haag ervoor kunnen zorgen 
dat iedereen in zijn directe omgeving een bibliotheek 
heeft. Er wordt budget vrijgemaakt voor het uitbreiden 
van het aantal buurtbibliotheken in onder meer brede 
buurtscholen. Daarnaast worden structureel middelen 
geïnvesteerd in het programma ‘boek1boek’, zodat 
scholen kunnen beschikken over hun eigen online 
bibliotheek. 
 
 
Taalonderwijs voor volwassenen 
 
Ondanks de enorme rijksbezuinigingen op de 
volwasseneneducatie, wil D66 blijven investeren in 
taalonderwijs voor volwassenen. Het Taalplein en de 
website van de gemeente moeten een goed overzicht 
bieden van het totaalaanbod van zowel gesubsidieerde 
als private initiatieven. Voor laaggeletterden worden de 
programma’s ‘Doe weer mee’ en ‘Taal voor het Leven’ 
voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Werkgevers 
worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. We 
blijven ook investeren in ‘Taal in de Buurt’. Waar 
mogelijk wordt dit gekoppeld aan de brede buurtschool.  
 
 
Internationaal onderwijs. 
 
D66 is trots op het bestaande palet aan internationaal 
onderwijs in de stad, maar meer is nodig. D66 wil dat 
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meerdere basisscholen in Den Haag tweetalig onderwijs 
gaan aanbieden. Tweetalig onderwijs moet op alle 
niveaus beschikbaar komen, dus ook in VMBO, HAVO 
en MBO.  
 
 
Passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg 
 
De invoering van passend onderwijs (waar mede dankzij 
de inzet van D66 niet meer op bezuinigd wordt) en de 
decentralisatie van de Jeugdzorg, bieden een uitgelezen 
kans om de zorg in en om scholen beter te organiseren. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet 
nadrukkelijk op school aanwezig zijn, zodat ouders beter 
en sneller worden bereikt en er in samenwerking met de 
school daadwerkelijk een plan voor een kind kan komen. 
Waar mogelijk worden de CJG’s in een schoolgebouw 
gehuisvest en is op elke school regelmatig een vaste CJG-
medewerker aanwezig. Vanuit het onderwijs kan een 
sterke preventieve werking uitgaan. Daarmee kan het 
beroep op de Jeugdzorg worden verminderd. Jeugdzorg 
en onderwijs moeten binnen één portefeuille 
ondergebracht worden. 
 
Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 
nadrukkelijk het kind centraal. De overheveling van 
taken naar de gemeenten moet ertoe leiden dat de zorg 
voor jongeren ook echt beter wordt. Er moet per 
betrokken gezin één plan met één duidelijke regisseur 
komen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas 
niet. Om gezinnen echt te helpen moet volgens D66 niet 

alleen de zorg aan jongeren hier onderdeel van zijn, maar 
ook andere vormen van zorg en hulpverlening, zoals 
schuldhulpverlening. D66 is voorstander van 
decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor 
jeugdzorg naar gemeenten, omdat zo de zorg voor het 
kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden 
georganiseerd en het eenvoudiger wordt een verbinding 
tussen school en jeugdzorg tot stand te brengen. Daarbij 
kiest D66, anders dan het kabinet Rutte II, ervoor om 
niet te bezuinigen via deze decentralisatie. Ook wil D66 
geen eigen bijdrage in de jeugdzorg. 
 
Bij de keuze voor jeugdzorgaanbieders is de kwaliteit van 
de aangeboden zorg essentieel. Niet alleen moeten de 
aanbieders gecertificeerd zijn, maar ze moeten ook hun 
medewerkers blijven opleiden. Daarnaast verwacht D66 
van jeugdzorgaanbieders dat zij aandacht hebben voor de 
preventie van seksueel misbruik in de jeugdzorg en dat 
zij goed samenwerken met andere zorgaanbieders en 
hulpverleners. 
 
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen 
kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten 
uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen worden. 
Daarbij is het bevorderlijk expliciet aandacht te besteden 
aan de ‘match’ tussen gezinsvoogden en gezinnen. Ook 
wil D66 meer aandacht voor waarheidsvinding in de 
jeugdzorg. Bij melding van verwaarlozing en misbruik 
handelt de gemeente als het aan D66 ligt snel, met oog 
voor de specifieke situatie en zonder dat kinderen 
onnodig lang in onzekerheid blijven.
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Werk en ondernemerschap 
 
 

Het unieke karakter van Den Haag biedt vele mogelijkheden voor economie en werkgelegenheid. 
Als gemeente moeten we gericht investeren in de stad en ondernemers de ruimte en 
mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. D66 zet daarbij in op het internationale karakter 
van onze stad, op innovatie en op duurzaamheid. Van startende ondernemer tot multinational, 
iedereen moet zich in Den Haag kunnen vestigen en ontwikkelen: 
Den Haag ontwikkelt zich verder als Internationale Stad van Vrede en Recht en als The Hague 
Security Delta. 
• De gemeente blijft actief investeren in de (binnen)stad. 
• Een wethouder voor economie en ondernemerschap pakt regeldruk aan. 
• De creatieve industrie krijgt ruimte om zich verder te ontwikkelen. 
• Leegstaande kantoorgebouwen krijgen een flexibele bestemming. 

 
 
 
 
Den Haag als unieke vestigingsplaats 
 
Als Internationale Stad van Vrede en Recht, de juridische 
hoofdstad van de Verenigde Naties en thuisbasis voor 
veel grote bedrijven, is het internationale karakter van 
Den Haag de motor van onze economie. Den Haag 
profiteert van de ligging binnen de Randstad, de derde 
metropoolregio van Europa, en van haar unieke 
kenmerken zoals de aantrekkelijke binnenstad, goed 
(internationaal) onderwijs, het cultuuraanbod, goede 
voorzieningen voor sport en recreatie, en de ligging aan 
zee. Hierdoor hebben veel instellingen en bedrijven zich 
in Den Haag gevestigd. 
 
Internationale organisaties en bedrijven leveren de stad 
geld op en de werknemers van die bedrijven en 
organisaties geven hun geld uit in Den Haag. Daar 
profiteren op hun beurt weer winkels en horeca van, 
toeleveranciers en ondernemers. Elke baan bij een 
internationale organisatie levert daarom ook een lokale 
baan op, waardoor alle inwoners van onze stad profiteren 
van het internationale karakter van Den Haag. D66 zal 
zich daarom blijven inzetten om de stad zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor internationale organisaties. 
 
 
The Hague Security Delta 
 
Als Internationale Stad van Vrede en Recht is Den Haag 
een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de 
veiligheidssector. Met name op het gebied van nationale, 
stedelijke, internet- en infrastructurele veiligheid en 
forensisch onderzoek heeft de regio veel te bieden. Met 
meer dan 300 bedrijven en 10.000 banen in deze sector, 
is Den Haag de stad waar internationale bedrijven en 
overheden zich willen vestigen om aan 
veiligheidsvraagstukken te werken. Alleen al in 2011 
heeft dit 1,2 miljard euro aan investeringen opgeleverd 

en tienduizend banen. De ontwikkeling van de “The 
Hague Security Delta” moet daarom geïntensiveerd 
worden. 
 
 
Juist nu investeren in de stad 
 
Juist in deze economische tijd is het van belang om te 
investeren in de stad. Als de geschiedenis ons iets leert, is 
het dat gerichte investeringen in ruimtelijke 
ontwikkeling veel werk opleveren en de stad vooruit 
helpen. De investering in het stadhuis heeft bijvoorbeeld 
een enorme impuls opgeleverd voor de binnenstad. 
 
Dergelijke mogelijkheden biedt het Spuiforum ook. Met 
het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en 
het Koninklijk Conservatorium heeft onze stad veel te 
bieden als het om cultuur gaat, zowel in voorstellingen 
als in opleidingen. De gebouwen waarin zij optreden en 
opleiden zijn dringend aan vervanging toe. Een 
kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod is belangrijk 
voor de inwoners van Den Haag en voor het 
vestigingsklimaat van onze stad. 
 
De beoogde samenwerking in het nieuwe Spuiforum 
tussen de drie genoemde instellingen leidt tot een 
synergie die uniek is in de culturele wereld. 
Topopleidingen en topinstellingen komen bij elkaar en 
dragen gezamenlijk zorg voor de ontwikkeling van Haags 
cultureel talent, terwijl de inwoners van onze stad in die 
unieke setting kunnen genieten van al het moois dat 
onze stad te bieden heeft. Het Spuiforum biedt een 
platform aan een zo divers mogelijk cultureel aanbod, 
voor ieder wat wils. Bovendien vestigen internationale 
organisaties zich in steden waar mensen graag willen 
wonen, en brengen ze werkgelegenheid met zich mee. 
Daarmee is de impuls die het Spuiforum voor de Haagse 
culturele sector zal opleveren niet alleen goed voor de 
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huidige inwoners van onze stad, maar ook voor het 
vestigingsklimaat en dus voor de economie. Met dit 
multifunctionele gebouw krijgen we een hoogwaardige 
mix van cultuur, onderwijs en zakelijke functies in de 
Haagse binnenstad. Daar profiteren zowel inwoners en 
ondernemers van: een slimme investering in Den Haag.  
 
 
Binnenstad 
 
Niet alleen de gemeente investeert in de Haagse 
binnenstad, ondernemers doen dat ook. De Grote 
Marktstraat bloeit als nooit tevoren, mede omdat diverse 
bedrijven hebben besloten daar nieuwe vestigingen te 
openen. Als gemeente moeten we de voorwaarden 
scheppen voor ondernemers om de stad vooruit te 
helpen. Een aantrekkelijke binnenstad om in te winkelen 
en te verblijven, is een aantrekkelijke binnenstad voor 
bedrijven en dus voor inwoners om te werken en hun 
geld te verdienen. 
 
 
Toerisme, evenementen en horeca 
 
De toeristisch-recreatieve branche is een stuwende 
economische sector. Ieder jaar kent Den Haag, de tweede 
toeristische stad van Nederland, meer dan een half 
miljoen hotelovernachtingen van buitenlandse gasten en 
bezoeken meer dan een miljoen mensen onze stad. Al die 
mensen geven hier geld uit en dat levert lokaal werk op 
voor mensen van diverse achtergronden en 
opleidingsniveaus. Een op de tien Hagenaars verdient 
dan ook zijn brood in het toerisme. Er liggen echter nog 
tal van kansen voor onze Haagse economie. We zullen 
die kansen moeten grijpen door gericht te investeren in 
de promotie van onze stad in binnen- en buitenland. 
Zodoende ondersteunen we het ondernemerschap in 
deze sector. Met name de Haagse grachten, de Haagse 
Markt en Den Haag als Koninklijke Stad zijn toeristische 
troeven om flink op in te zetten. 
 
Ook grote evenementen kunnen onze stad op de kaart 
zetten. Met een gericht beleid moeten we ervoor zorgen 
dat evenementen het imago van Den Haag als 
Internationale Stad van Vrede en Recht versterken. 
Evenementen kunnen op die manier een stimulans 
vormen voor meerdaags verblijf en daarmee de 
bestedingen in de stad verhogen. Onze mooie stad 
verdient het om door meer mensen bezocht te worden. 
Dat dit ook geldt voor zakelijke bezoekers die 
bijvoorbeeld een congres bijwonen, is evident. In 2012 
waren er 74 internationale meerdaagse zakelijke 
bijeenkomsten met totaal 86.700 deelnemers die 
gemiddeld 295 euro per dag uitgeven. D66 wil in deze 
belangrijke pijler blijvend investeren. Kleinschalige 
evenementen hebben een positieve impact op de sociale, 
economische en culturele cohesie in een buurt, wijk of 
stadsdeel en dragen bij aan de (toeristische) promotie van 
de stad. Ze kunnen groeien tot vaste (grote) 

evenementen op de Haagse evenementenkalender. D66 
zet er daarom op in om het succesvolle promotiefonds 
kleinschalige evenementen voort te zetten. Tevens wil 
D66 dat er een snellere procedure voor de vergunning 
van kleine evenementen komt. Organisatoren zitten nu 
nog te vaak tot kort voor aanvang van hun evenement te 
wachten op een beslissing op de vergunning. 
 
Horeca en terrassen zijn belangrijk voor de levendigheid 
in en uitstraling van de stad. Dat geldt in het bijzonder 
voor de binnenstad en Scheveningen, maar ook voor de 
rest van de stad. Het is belangrijk dat de kwaliteit en de 
uitstraling van deze horeca en terrassen passen in de 
openbare ruimte. Ook moet er een balans tussen 
bewoners- en horecabelangen zijn. D66 denkt dat je deze 
balans kan stimuleren door horecaondernemers die 
langdurig voor geen overlast zorgen, te belonen met 
vrijstellingen en ruimere openingstijden. 
 
 
Regeldruk en ondernemerschap 
 
Ondernemers lopen nog te vaak tegen onnodige regels, 
kosten en beperkingen aan. Op initiatief van D66 is 
afgelopen jaren werk gemaakt van het verminderen van 
regeldruk, maar er kan en moet op dat vlak nog veel 
gebeuren. Daarom stelt D66 voor om één wethouder aan 
te stellen voor economie en ondernemerschap, die als 
taak heeft om het makkelijker te maken voor 
ondernemers om zich in Den Haag te vestigen en 
ontwikkelen. 
 
Het verminderen van regeldruk kan onder andere bereikt 
worden door vergunningsplichten waar mogelijk te 
vervangen door een meldingsplicht. Voor de 
vergunningen die overblijven en écht noodzakelijk zijn, 
wil D66 dat het ondernemersportaal nog meer als één 
loket en één aanspreekpunt gaat fungeren. Dat portaal is 
digitaal en tijdens het inloopspreekuur op bestaande 
locaties eenvoudig te bereiken. D66 wil dat een 
ondernemer ook buiten kantooruren bij de gemeente 
terecht kan voor gemeentelijke diensten. Daar werken 
ondernemende ambtenaren die meedenken met hun 
‘klanten’. Ondernemers varen wel bij tijdigheid en 
duidelijkheid over gemeentelijke beslissingen, projecten 
en regelgeving. Ondernemers gedijen ook als hun 
leveranciers op tijd betalen: D66 zet zich in dat de 
gemeente op tijd betaalt. 
 
 
Gemeentelijke aanbesteding 
 
Europese regels zorgen ervoor dat de gemeente 
goedkoop kan inkopen en aanbesteden. Dat is goed, 
omdat het ten bate komt van de belastingbetaler. Wel is 
het mogelijk om binnen de bestaande regels ruimte te 
bieden aan (kleine) Haagse ondernemers. Door 
bijvoorbeeld bouwprojecten niet als één groot pakket 
aan te besteden, maar bedrijven te laten intekenen op 
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losse onderdelen van het project, wordt het mogelijk 
voor kleine en lokale ondernemers om mee te gaan in 
een aanbesteding. D66 wil dan ook dat de gemeente 
actief zoekt naar manieren om lokale ondernemers te 
betrekken bij inkoop en aanbesteding. Door zoveel 
mogelijk duurzaam aan te besteden, ontstaan er ook 
meer kansen voor lokale aanbieders van duurzaam 
geproduceerde producten en diensten. 
 
 
OZB-vrijstelling voor startende ondernemers 
 
Dankzij inspanningen van D66 hoeven startende 
ondernemers in Den Haag de eerste vijf jaar geen OZB te 
betalen. Daardoor is het makkelijker voor inwoners van 
onze stad om een eigen bedrijf te beginnen. D66 wil dat 
die OZB-vrijstelling blijft bestaan. 
 
 
Innovatie, creativiteit en duurzaamheid 
 
De creatieve industrie bloeit in Den Haag. Dit zijn niet 
alleen ‘traditionele’ creatieve makers zoals grafici, maar 
bijvoorbeeld ook game- en app-ontwikkelaars, 
modeontwerpers en ondernemers op het gebied van 
duurzaamheid. In het programma Creatieve Stad Den 
Haag biedt de gemeente hun ondersteuning. Dat 
betekent dat er bijvoorbeeld subsidies of kantoorruimte 
geboden wordt en dat de gemeente de Haagse creatieve 
industrie actief promoot voor crowdfunding en klanten. 
Het programma Creatieve Stad Den Haag is een groot 
succes en daarom wil D66 dat het wordt voortgezet, 
waarbij ook de verbinding tussen het ‘traditionele’ 
bedrijfsleven en de ‘creatieven’ meer wordt gezocht. 
 
 
Binckhorst 
 
De Binckhorst is een gebied waarin oude en nieuwe 
bedrijvigheid samenkomen, waar industrieel erfgoed 
wordt gecombineerd met innovatief ondernemerschap. 
D66 is trots op de Binckhorst en wil dan ook dat de 
gemeente werk blijft maken van de kwaliteit en 
leefbaarheid van het gebied. De verschuiving van een 
enorm ‘masterplan’ naar kleinschaliger gebiedsaanpak 
biedt daartoe de kans. Ondernemers zien zelf goed wat er 
moet gebeuren in de Binckhorst en de gemeente moet 
hen dan ook zoveel mogelijk blijven betrekken bij de 
ontwikkeling van het gebied. Betere bereikbaarheid is 
daarbij van belang, onder andere door een RandstadRail-
verbinding. Tijdens de aanleg van de Rotterdamse Baan 
moeten de verblijfskwaliteit en de bereikbaarheid op 
orde worden gehouden.  
 
 
Kantorenleegstand 
 
In Den Haag staan veel kantoren leeg. Bovendien zal de 
gemeente vastgoed dat geen duidelijk doel dient, moeten 

afstoten. Om deze panden een nieuwe bestemming te 
kunnen geven, dient aan de markt gevraagd te worden 
welke invulling voor die panden tot verhuur of verkoop 
kunnen leiden. 
 
Bestemmingsplannen worden als het aan D66 ligt 
flexibeler, waarbij gebouwen tijdelijke bestemmingen 
kunnen krijgen. Oude industriepanden en leegstaande 
kantoren kunnen bijvoorbeeld als verzamelgebouw voor 
ontwerpers, designers of innovatieve bedrijfjes dienen. 
Dat vermindert niet alleen administratieve regeldruk, het 
biedt ook betere kansen voor beginnende ondernemers 
in deze sectoren om een betaalbaar onderkomen te 
vinden.  
 
Arbeidsparticipatie van vrouwen 
 
Nog altijd zijn veel vrouwen niet financieel zelfstandig. 
In een relatie komt het vaak voor dat één van de partijen 
de kostwinner is, maar zodra een relatie dan eindigt kan 
de andere partij in de problemen komen. Veel vrouwen 
belanden daardoor bij tegenslagen in de bijstand. D66 
wil daarom dat de gemeente door middel van 
voorlichting en onderwijs aanstuurt op de financiële 
zelfstandigheid, en dus op volwaardige 
arbeidsparticipatie, voor alle Haagse vrouwen. 
 
 
Sociale voorzieningen 
 
D66 is er trots op dat veel Hagenaars zichzelf kunnen 
redden en initiatiefrijk zijn. Er zijn echter ook inwoners 
die dat niet kunnen. Ook zij moeten kansen krijgen om 
zich in de samenleving te ontplooien. D66 wil dat sociaal 
beleid erop gericht is om Hagenaars zelfredzaam te 
maken en daar waar nodig de juiste ondersteuning te 
bieden, opdat mensen de regie over hun eigen leven 
hebben, krijgen en houden. 
 
Investeren in werk is investeren in geluk, gezondheid en 
welvaart: Mensen die werk hebben zijn significant 
minder vaak ziek, maken minder gebruik van 
gemeentelijke voorzieningen en zijn gelukkiger. De 
kracht van succesvol werkgelegenheids- en re-
integratiebeleid ligt in allianties met werkgevers, 
uitzendbureaus en andere (markt)partijen. Zij hebben de 
kennis en ervaring om met innovatieve oplossingen te 
komen. De gemeente dient het bestand werkzoekenden 
daartoe inzichtelijker te maken voor werkgevers. Het 
werkgeverservicepunt Den Haag is een goed voorbeeld 
van samenwerking tussen gemeente, marktpartijen en 
maatschappelijke organisaties. Brede buurtscholen en 
buurthuizen moeten worden gestimuleerd 
laagdrempelige social media- en sollicitatietrainingen aan 
te bieden. 
 
Als gevolg van decentralisatie door de Rijksoverheid 
worden de gemeenten verantwoordelijk voor de 
ondersteuning en begeleiding van mensen met een 
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arbeidshandicap. Deze groep vraagt om een specifieke 
benadering. Met een warme overdracht vanuit UWV kan 
deze groep tijdig en goed in kaart worden gebracht, zodat 
haar de juiste begeleiding wordt geboden. D66 wil dat de 
gemeente deze mensen zoveel mogelijk aan de slag helpt 
bij reguliere werkgevers. Zo laten we mensen meedoen 
en beperken we de instroom in de uitkering. 
 
Het armoedebeleid is er voor mensen die echt niet 
kunnen werken of onvrijwillig werkloos zijn. Het heeft 

als belangrijkste doel om mensen blijvend te laten 
participeren in de stad. Daarbij dient er speciale aandacht 
te zijn voor kinderen, ouderen met een laag inkomen en 
chronisch zieken. Belemmeringen die meedoen in de 
weg staan, worden in een zo vroeg mogelijk stadium in 
beeld gebracht en integraal aangepakt. Dit geldt ook voor 
problemen met schulden. Inzet bij schuldhulpverlening 
is het voorkomen, het hanteerbaar maken en, waar 
mogelijk, oplossen van schulden.
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Een duurzame en groene stad 
 
 

Als gemeente heb je een verantwoordelijkheid die verder reikt dan het hier en nu, een 
verantwoordelijkheid naar de toekomstige inwoners en ondernemers van onze stad. D66 waakt 
daarom over de duurzaamheid van Den Haag. Hoe wij nu met onze stad omgaan, met grondstoffen 
en afval, met energie en luchtkwaliteit, met groen en met water, bepaalt wat voor stad wij 
achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Den Haag heeft zich als doel gesteld om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. ‘Duurzaamheid’ is echter meer dan een doelstelling alleen. Samen bepalen 
we in wat voor stad de Hagenaar van vandaag en de Hagenaar van de toekomst zal leven. Kiezen we 
voor een gezonde en groene stad of voor een stad van beton en asfalt? Kiezen we voor de harde 
bezuinigingen nu, of voor de investering die op termijn besparingen oplevert? D66 zet in op een 
duurzame en groene stad, voor de inwoners en ondernemers van nu en van de toekomst: 
• Dankzij een ‘Roterend Fonds Energiebesparing’ wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. 
• Naast de rijksregeling voor verduurzaming voor woningbouwcorporaties, stimuleert de 

gemeente verduurzaming van particulier woningbezit. 
• De gemeente loopt zelf voorop bij verduurzaming. 
• Er komt 40.000 m2 groen dak bij in Den Haag. 
• Zichtgroen en braakliggend terrein worden beschikbaar voor groene recreatie en 

stadslandbouw. 
• De gemeente spoort scholen aan tot het aanleggen van groene schoolpleinen en het geven 

van milieueducatie. 
 
 
 
 
Den Haag klimaatneutraal 
 
Nergens in Nederland wekken meer mensen zelf energie 
op dan in Den Haag. Dat is een goed begin, maar om in 
2040 klimaatneutraal te zijn – dat wil zeggen geen 
fossiele brandstoffen meer te verbranden en geen CO2 
meer uit te stoten voor onze energievraag – moeten we 
nog forse stappen zetten. Dat vraagt om flinke 
investeringen in energiebesparing, isolatie en duurzame 
energieopwekking (zoals zonnepanelen) door bewoners, 
ondernemers en de gemeente.  
 
Dergelijke investeringen verdienen zich binnen een 
wisselend aantal jaren terug en zijn dus vrijwel altijd 
rendabel. Vaak is echter de financiering een probleem, 
zeker nu banken terughoudend zijn. Daarom wil D66 
een ‘Roterend Fonds Energiebesparing’ in het leven 
roepen, waarmee energiebesparende investeringen van 
bewoners (ook verenigingen van eigenaren), 
ondernemers en maatschappelijke instellingen (sport, 
onderwijs, cultuur) mogelijk en aangemoedigd worden. 
Het fonds verstrekt leningen tegen een lage rente, om 
energiebesparende aanpassingen in of aan de woning te 
financieren. Belangrijk is dat het een aantrekkelijke, 
gebruikersvriendelijke en betrouwbare lening wordt. 
 
 

Naar een duurzame woningvoorraad 
 
Op dit moment bestaat er al een rijksregeling voor de 
verduurzaming van de sociale woningvoorraad die 
beheerd wordt door woningbouwcorporaties. Om 
daadwerkelijk stappen te maken in het verduurzamen 
van de Haagse woningvoorraad, wil D66 het moment 
waarop een woning van een eigenaar of huurder wisselt 
beter benutten. Dat is het uitgelezen moment om kopers 
en verhuurders te voorzien van duurzaam advies. Voor 
kopers is financiering op dat moment nog mee te nemen 
bij het afsluiten van de hypotheek; na de koop komt de 
drempel om te investeren hoger te liggen. Voor de 
verhuurder is dit het moment om een pand op te 
knappen. De gemeente stimuleert verhuurders en 
woningcoöperaties om het energielabel van hun panden 
te verbeteren en het ‘Roterend Fonds Energiebesparing’ 
maakt het mogelijk om duurzame investeringen te 
financieren. 
 
 
De gemeente als duurzaam voorbeeld 
 
De gemeente kan en moet veel doen om inwoners en 
ondernemers te wijzen op de mogelijkheden tot 
verduurzaming. Het Duurzaamheidscentrum, dat op 
initiatief van D66 is opgericht, speelt daarin een grote rol. 
We moeten echter ook zelf het goede voorbeeld geven. 
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D66 wil dat de gemeente begint met het verduurzamen 
van de verlichting in alle gemeentelijke panden. We 
hebben daarvoor al een initiatiefvoorstel ingediend, maar 
er wordt op dit gebied nog te weinig vooruitgang 
geboekt. Ook zijn er nog kansen te over bij isolatie van 
gemeentelijk vastgoed, het opbouwen van een elektrisch 
gemeentelijk wagenpark en het verduurzamen van de 
werkwijze van gemeentelijke diensten. Het is aan de 
gemeente om een duurzaam voorbeeld te zijn voor alle 
inwoners en ondernemers van onze stad. 
 
 
Duurzaamheidscentrum en klimaatfonds 
 
D66 wil de Hagenaar laten zien wat de kansen zijn van 
een duurzaam Den Haag. Het Duurzaamheidscentrum 
adviseert inwoners en bedrijven over hoe zij hun 
energierekening kunnen verminderen met tips voor 
duurzame investeringen. Het Duurzaamheidscentrum 
zal, waar mogelijk samen met buurtinitiatieven, 
bewoners per straat of wijk gaan benaderen met een 
advies-op-maat om hun woningen te verduurzamen. 
Verder zal het centrum zich inzetten om aannemers, 
installateurs en adviseurs bij elkaar te brengen en hen aan 
te sporen een gezamenlijk verduurzamingsaanbod te 
ontwikkelen voor huiseigenaren. 
 
Ook het Klimaatfonds draagt bij aan een duurzaam Den 
Haag door projecten te financieren die de CO2-uitstoot 
van overheden, bedrijven en inwoners compenseert. 
D66 stimuleert dergelijke initiatieven die aantoonbaar 
leiden tot minder uitstoot. Om de betrokkenheid van 
bewoners bij groen en duurzaam te vergroten, kunnen 
bewoners plekken in de wijk voordragen voor het 
plaatsen van extra bomen of stadslandbouw. 
Braakliggende terreinen kunnen, eventueel tijdelijk, 
worden ingericht als park of moestuin. 
 
 
Groene daken 
 
D66 heeft zelf het initiatief genomen om een groen dak 
aan te leggen op het beheerdershuisje van de Biesieklette 
voor het stadhuis. Hoewel dit kleine dak zelf weinig 
betekent voor een groen en duurzaam Den Haag, dient 
het als reminder voor iedereen op het stadhuis – 
bezoekers, ambtenaren en politici – dat groene daken 
belangrijk zijn. 
 
Groene daken zijn niet alleen mooi om te zien, ze zijn 
goed voor de eigenaar, goed voor de natuur en goed voor 
de stad. Bij groene daken hoeft de dakbedekking minder 
vaak vervangen te worden dan bij een gewoon dak. 
Bovendien zorgen ze voor betere isolatie en dus voor 
minder energieverbruik. Gecombineerd levert dat een 
besparing op voor de eigenaar. De voordelen gaan echter 
verder. Meeuwen houden niet van groene daken en 
nestelen zich er dus niet op, maar insecten en vlinders 
bijvoorbeeld wel. Daarmee zijn groene daken goed voor 

de biodiversiteit in de stad. En omdat de vetplantjes op 
het dak veel water opnemen, overstroomt de riolering 
minder als het hard regent. Tot slot blijkt uit onderzoek 
tevens dat de Nederlandse steden steeds warmer worden 
dankzij een overdaad aan steen en asfalt, en een gebrek 
aan groen. Ook daarbij bieden groene daken uitkomst. 
 
D66 wil daarom dat er meer groene daken komen in Den 
Haag. De gemeente kan zelf groene daken aanleggen op 
gemeentelijke gebouwen en kan subsidie verstrekken 
aan inwoners en ondernemers die een groen dak willen 
aanleggen. Bovendien kan het Duurzaamheidscentrum 
een belangrijke rol spelen om mensen te adviseren over 
de kansen en mogelijkheden. Gezamenlijk willen we 
ervoor zorgen dat er in de komende vier jaar 40.000m2 
groen dak bijkomt in Den Haag.  
 
 
Verkeer en vervoer 
 
Gemotoriseerd verkeer is een belangrijke veroorzaker 
van de uitstoot van schadelijk fijnstof en NOx in Den 
Haag. Daarom wil D66 een ruimhartiger fietsbeleid. Het 
chronisch gebrek aan fietsstalplekken in Den Haag en bij 
de stations wil D66 aanpakken. De gemeente dient meer 
stallingsruimte te creëren in lijn met het beleid van de 
afgelopen jaren. 
 
De komende jaren investeert Den Haag bovendien 
honderden miljoenen in betere OV-voorzieningen. Ook 
van de samenwerking met de NS verwacht D66 een 
impuls voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. We 
zullen echter meer moeten doen dan alleen fietsen en 
gebruik van OV aan te moedigen. Om het aanschaffen 
van nieuwere en zuinigere auto’s te stimuleren, promoot 
D66 elektrisch rijden binnen de stad. Elektrisch rijden 
zorgt voor een stillere en schonere stad. Als de stroom 
duurzaam geproduceerd wordt, betekent dit 
klimaatneutraal rijden. D66 wil het aantal oplaadpunten 
bij de woning uitbreiden. Ook moet de 
‘gezondheidszone’ in de binnenstad, die nu alleen voor 
vrachtwagens geldt, gaan gelden voor de meest 
vervuilende bestelbusjes, in combinatie met een bijdrage 
aan de vervanging door schonere alternatieven. De 
belangrijkste maatregelen om tot zuinigere auto’s te 
komen, moeten echter op landelijk niveau genomen 
worden. 
 
Veel bewoners hebben twijfels over de kwaliteit van de 
lucht die zij inademen en stellen vragen bij de 
systematiek van berekenen. D66 wil dat de 
luchtkwaliteit langs drukke wegen vaker wordt gemeten 
en dat bewoners daar op een structurele manier bij 
worden betrokken om de systematiek van de metingen 
te verbeteren. 
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Afval  
 
D66 wil af van kapotte vuilniszakken en zwerfafval op 
straat. D66 wil dit aanpakken door het aantal 
ondergrondse restafval containers (ORAC) verder uit te 
breiden, met name in de wijken langs de kust waar veel 
overlast van meeuwen is. De gemeente is begonnen met 
het aanleggen van 1500 extra ORAC’s en D66 wil dat dit 
in de komende periode nog wordt verdubbeld naar 3000. 
 
Afval is ook een grondstof. Daarom dient de gemeente 
ervoor te zorgen dat er voldoende containers voor glas, 
papier, textiel en kunststof op loopafstand van iedere 
woning zijn. Hier kan het afval gescheiden worden 
aangeboden, en de containers zijn nooit vol: de gemeente 
leegt de containers voor ze vol zijn, ook in het weekend. 
Voorlichting, campagnes en terugkoppeling over 
behaalde resultaten maken de bewoners afvalbewust. 
Meer afval scheiden zorgt voor hergebruik van schaarse 
grondstoffen. Het betekent ook nog eens meer 
inkomsten en minder kosten voor het verbranden van 
afval en daarmee een lagere afvalstoffenheffing. 
 
 
Groen in de wijk 
 
D66 wil het groene karakter van Den Haag in elke buurt 
en wijk benadrukken. Dit is echter geen taak voor de 
gemeente alleen. Zoals al op veel plaatsen in de stad 
gebeurt, moet de gemeente met de bewoners overleggen 
hoe zij kunnen bijdragen aan het onderhoud van het 
groen. Met een actieve rol van bewoners kan er 
hoogwaardig groen door de gemeente worden geplant, 
dat gezamenlijk met de buurt wordt onderhouden.  
 
D66 wil dat de gemeente, samen met bewoners, actief op 
zoek gaat naar mogelijkheden om verharde oppervlakken 
te vervangen door groen. Op veel plekken is het 
betegelen van openbare ruimte doorgeschoten. D66 wil 
dit automatisme doorbreken en waar mogelijk stenen 
weghalen. Denk hierbij aan te brede stoepen, geheel 
versteende pleintjes en betegelde ruimtes tussen bomen. 
 
Bewoners die braakliggende terreinen als (tijdelijk) park 
of moestuin willen inrichten, krijgen waar mogelijk de 
steun van de gemeente. In overleg met de eigenaars van 
die terreinen kan dan bijvoorbeeld een stadstuin of 
stadslandbouw gerealiseerd worden. Initiatieven als de 
Zeeheldentuin en Emma’s Hof maken van Den Haag een 
mooiere stad. Groen is echter niet alleen mooi, het is ook 

goed om in te recreëren. Zichtgroen (parkjes waar je 
alleen naar mag kijken) worden wat D66 betreft 
ingericht om van te kunnen genieten: ruimte om te 
spelen, te picknicken of op je rug in het gras een boek te 
lezen. 
 
D66 ziet met lede ogen aan dat ziekte vele Haagse bomen 
velt. Het zo snel mogelijk terug planten van nieuwe 
bomen krijgt dan ook een hogere prioriteit. Groen, daar 
kijk je niet alleen naar maar dat beleef je.  
 
 
Groene schoolpleinen en milieueducatie 
 
Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen die op school met 
groen, met duurzaamheid en met stadslandbouw in 
aanraking komen, zijn meer geneigd om daar in de 
toekomst waarde aan te hechten. Daarom is het goed om 
op schoolpleinen bijvoorbeeld verse groenten te 
verbouwen en kinderen in aanraking te laten komen met 
natuur en milieu. Veel scholen doen dit al en waar dit 
nog niet gebeurt, moet de gemeente dat actief 
aanmoedigen. 
 
 
Dierenwelzijn 
 
Niet alleen hebben we als mens de verantwoordelijkheid 
om voor de natuur en onze leefomgeving te zorgen, ook 
waken we over het welzijn van dieren. De afgelopen 
jaren heeft D66 zich met succes ingespannen om 
dierenopvang en de dierenambulance van voldoende 
financiële middelen te voorzien. Desondanks hebben 
diverse organisaties die zich bezig houden met de zorg 
voor dieren, het moeilijk in onze stad. Die organisaties 
verdienen steun van de gemeente en kunnen door 
effectieve samenwerking zorgen voor goede opvang voor 
dieren in nood. Dat betekent ook dat de 
dierenambulance in staat moet zijn om zowel gewonde 
als dode dieren te vervoeren. 
 
Jong geleerd is oud gedaan, wat betekent dat Haagse 
kinderen moeten leren dat ze op een respectvolle manier 
met dieren om moeten gaan. Dat gebeurt natuurlijk op 
school, maar ook door kinderen het goede voorbeeld te 
geven. Als ze wilde dieren in het circus zien, of zien dat 
daar slecht met dieren wordt omgegaan, gaan ze dat 
normaal vinden. Dankzij D66 voert Den Haag nu een 
voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.
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Wonen en openbare ruimte 
 
 

Iedere Hagenaar heeft eigen wensen en eisen voor de omgeving waarin hij woont. Ruim 500.000 
inwoners hebben ruim 500.000 eigen ideeën voor de openbare ruimte. Het is aan de gemeente om 
ruimte te bieden aan die verschillende ideeën en toch de eenheid en kwaliteit in de stad te bewaken. 
Mensen en niet masterplannen zijn daarbij leidend. D66 zet in op diversiteit in de openbare ruimte, 
die de diversiteit in de samenstelling van de Haagse bevolking weerspiegelt: 
• Er komt meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en kluskavels. 
• Er komen meer studentenwoningen in de binnenstad. 
• Het landelijk beleid tegen scheefwonen wordt zo snel mogelijk geïmplementeerd. 
• Er geldt geen verplicht percentage sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten. 
• Nieuwe hoogbouw wordt zoveel mogelijk beperkt tot gebieden waar nu al sprake is van 

hoogbouw. 
• Vermenging van functies van gebouwen, zoals kantoor aan huis, is toegestaan. 

 
 
 
 
De vraag bepaalt 
 
D66 wil de individuele woonbehoeften leidend maken. 
Dat betekent dat stadsontwikkeling niet meer top-down, 
maar vraaggestuurd tot stand komt. De tijd van de 
masterplannen is voorbij. De gemeente is niet meer de 
vanzelfsprekende financiële aanjager. D66 wil dat de 
gemeente juist in gesprek gaat met ondernemers om van 
hen te horen wat hun behoeften nu en over twintig jaar 
zijn en om samen te investeren in publiek-private 
samenwerkingsprojecten. 
 
Een goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke aanpak in 
de Grote Marktstraat. De particuliere kwaliteitsimpuls 
van 200 miljoen euro, bestaande uit het strippen van 
Sijthoff City en de bouw van de Markies, de Nieuwe 
Passage en de Amadeus, is door de gemeente 
gecomplementeerd met de nieuwe inrichting van de 
straat zelf. 
 
 
Diversiteit in woningaanbod 
 
Niet iedereen heeft dezelfde woonwensen. Voor 
jongeren is wonen boven de winkels in de binnenstad 
aantrekkelijk, terwijl ouderen juist een luxer 
appartement in de binnenstad willen. De ministeries die 
nu vrij komen, zijn prima geschikt te maken voor nieuwe 
bewoning. Voor degenen die hun eigen huis willen 
bouwen moet er alle ruimte zijn, bijvoorbeeld op kleine 
kavels die door de hele stad te vinden zijn. Ook het 
succesvolle experiment met de kluswoningen moet 
doorgezet worden en waar mogelijk moet daar meer 
ruimte voor komen.  
 

Bij bouwen en verbouwen blijft het wel van belang dat 
de buren geïnformeerd worden over de plannen. Dat 
geldt voor privépersonen en voor ontwikkelaars. Deze 
laatste dienen zich te houden aan de leidraad die 
daarvoor op verzoek van D66 is opgesteld.  
 
 
Studentenwoningen 
 
D66 wil haar studenten boeien en binden. Studenten 
zijn een verrijking voor het culturele leven in Den Haag 
en een stimulans voor de Haagse economie. Daarom 
dient het tekort aan studentenhuizen aangepakt te 
worden. Rond het centrum, in de Stationsbuurt en het 
Laakkwartier moet gekeken worden naar de 
mogelijkheden van het ombouwen van kantoorpanden, 
van het wonen boven winkels en van tijdelijke 
huisvesting voor studenten.  
 
 
De leefbare wijk 
 
Het uitgangspunt voor D66 is dat mensen met 
verschillende achtergronden en in verschillende 
levensfases elkaar in de wijk tegenkomen. Daarvoor is 
een grote verscheidenheid aan huur- en koopwoningen 
nodig. Particuliere ontwikkelaars, particuliere eigenaren 
en corporaties zorgen gezamenlijk voor een breed 
aanbod van betaalbare woningen voor elke 
inkomensgroep.  
 
Restschuldleningen maken het mogelijk een eventuele 
restschuld bij de verkoop van een huis onder gunstige 
voorwaarden te herfinancieren, waardoor verhuizen 
voor meer mensen mogelijk wordt en de woningmarkt 
weer in beweging komt. Ouderen kunnen in de wijk 
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blijven wonen, als er voldoende seniorenwoningen zijn 
of hun woning aangepast wordt aan hun beperkingen. 
D66 ondersteunt initiatieven voor groepswonen, op 
basis van leeftijd of leefwijze. Voor nieuwe 
ontwikkelingen in de wijken is goed overleg met de 
bewoners nodig.  
 
Met zo’n breed aanbod is het ook logisch dat de 
doorstroming van goedkope naar duurdere woningen 
wordt bevorderd. Maatregelen tegen scheefwonen 
blijven noodzakelijk zodat de beschikbare sociale 
woningen ook daadwerkelijk ten goede komen van de 
lagere inkomensgroepen.  
 
 
Sociale woningbouw 
 
Den Haag kent voldoende sociale woningbouw. Met het 
aanbod van particuliere verhuurders erbij komt het 
aandeel goedkope woningen boven de 40% uit. De norm 
van 30 % sociale woningbouw moet volgens D66 
stadsbreed gelden en niet op elk bouwproject of wijk 
worden gelegd. Daarom willen we geen verplicht 
percentage van sociale woningbouw bij 
nieuwbouwprojecten. 
 
D66 ziet een duidelijke rol voor wooncorporaties: het 
bouwen en beheren van woningen voor de lagere 
inkomensgroepen. Goed beheer leidt tot een prettige 
leefomgeving die schoon en veilig is. Huismeesters en 
wijkmanagers kunnen overlast voorkomen en bij 
problemen snel ingrijpen. D66 ziet corporaties als 
zelfstandige ondernemingen met een maatschappelijke 
taak, die binnen de landelijk gestelde eisen opereren. Bij 
de invulling van de volkshuisvestingsopdracht 
onderhouden zij intensief contact met de gemeente over 
de kwaliteit en de uitvoering. D66 wil ook dat de 
huurders betrokken zijn bij het beleid van de corporatie.  
 
De renovatie van de naoorlogse wijken in Zuid-West is 
volgens D66 dringend gewenst. Door te investeren in dit 
stadsdeel verbetert de leefomgeving van tienduizenden 
Hagenaars drastisch. D66 wil deze verbeterslag 
versterken met een gezamenlijke aanpak van brede 
buurtscholen, zorg- en welzijnsinstellingen, 
sportverenigingen en corporaties. Door participatie van 
de gemeente zijn er ook mogelijkheden om de wijk te 
verduurzamen. Meer aandacht voor energiezuinige 
huizen, het gebruiken van slimme energiebronnen en 
het inzetten op groenvoorzieningen maken van Zuid-
West een toekomstbestendig stadsdeel. 
 
 
Herontwikkeling 
 
D66 is voorstander van het geven van een nieuw leven 
aan leegstaande kantoren. De verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt uiteindelijk bij de eigenaar. De gemeente 
kan en moet een bijdrage leveren door mee te denken en 

te assisteren door de eigenaar zo snel en goed mogelijk 
door de noodzakelijke procedures te leiden. De op 
initiatief van D66 aangestelde Kantorenloods vervult 
hierbij een spilfunctie.  
 
Ombouw van kantoren tot woningen voor studenten en 
starters, kleine eenheden voor beginnende ondernemers 
en tijdelijke ruimtes voor kunstenaars en muzikanten of 
juist tot luxe appartementen of hotels zijn manieren om 
deze panden een nieuw leven te geven en te laten 
bijdragen aan een bruisende en ondernemende stad. 
 
 
Bouwen in de wijk 
 
Na Ypenburg en Leidschenveen komen er voorlopig 
geen grootschalige woningbouwprojecten. Om het 
groeiende aantal inwoners goed te kunnen huisvesten en 
toch het karakter van de groene stad te behouden, zijn 
innovatieve oplossingen noodzakelijk. Uitbreiding van 
wooncomplexen met een extra woonlaag en het 
combineren van functies in bestaande gebouwen (wonen, 
werken en winkelen) bieden die extra woonruimte, 
zonder dat het beslag legt op de schaarse ruimte in de 
stad. Het hebben van bijvoorbeeld een kantoor aan huis 
moet dan ook mogelijk zijn. Zo kan het bestaande groen 
behouden blijven, inclusief de parken die in feite de 
groene longen van de stad zijn.  
 
Om aan de groeiende woonbehoefte te kunnen voldoen 
zal op bepaalde plaatsen in de stad ook hoogbouw nodig 
zijn. Daarbij moet de nadruk liggen op plekken waar al 
hoogbouw is en die goed bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer, zoals in delen van Zuid-West, het 
Beatrixkwartier, het centrum en rondom de stations HS 
en CS. Torens in oudere Haagse wijken, met een 
typerende architectuur, hebben niet de voorkeur van 
D66.  
 
Het open vergezicht langs het strand moet zo min 
mogelijk verstoord worden door hoge bebouwing. 
Nieuwe hoogbouwprojecten langs de kust die nog niet 
gepland staan, wil D66 dan ook niet alsnog plannen. 
 
D66 Den Haag wil dat het plein en de Stationsweg bij 
Hollands Spoor een aantrekkelijkere toegang tot de stad 
wordt. Dit stukje Den Haag is, als entree en gezien de 
ligging, zeer relevant voor de economie, 
aantrekkingskracht en uitstraling van de binnenstad. 
Maar ook voor de wijk zelf, om verder tot bloei te komen. 
De ontwikkelingen in dit specifieke gebied zijn D66 te 
langzaam gegaan: Het wordt hoog tijd dat de 
ontwikkeling van het gebied weer op stoom komt. 
 
Een historisch centrum en een aantal oude wijken met 
kenmerkende architectuur behoren tot de kwaliteiten 
van Den Haag. Het welstandsbeleid moet erop gericht 
zijn dat specifieke karakter te behouden en een goede 
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inpassing te vinden voor nieuwe ontwikkelingen waar 
dat mogelijk is. 
 
Op een aantal plekken in de stad, waar particulier 
opdrachtgeverschap een kans krijgt, kan welstandsvrij 
worden gebouwd. Ook een welstandsluw regiem, zoals 
in Oud-Vroondaal, geeft particulieren meer vrijheid. 
 
 
Ontwikkelingen aan de kust 
 
Met een vissershaven en twee populaire badplaatsen 
binnen de gemeentegrenzen, is bedrijvigheid aan de kust 
één van de bepalende kenmerken van Den Haag. Deze 
economische motor zorgt voor vele banen en de 
gemeente moet wat D66 betreft dan ook regelmatig met 
de ondernemers overleggen hoe we het 
ondernemersklimaat kunnen verbeteren. Tegelijkertijd 
is D66 zuinig op de natuur aan de kust. De brede 
stranden, de woeste duinen en de kwetsbare Natura 
2000-gebieden moeten beschermd worden tegen een 
ongebreidelde economische exploitatie. De derde haven, 
bestemd voor zeezeilvaart en visserij, wordt een 
voorbeeld voor duurzame bedrijvigheid. Hiermee 
ontstaat een betere overgang tussen de 
visserijactiviteiten in de binnenhavens aan de ene kant 
en het Westduinpark aan de andere kant. 
 
In overleg met ondernemers en bewoners is een plan 
ontwikkeld om de kwaliteit van de familiebadplaats 
Kijkduin te verhogen met behoud van het unieke 
karakter. D66 wil dat nu al rekening gehouden wordt 
met de toename van het groeiende aantal bezoekers en de 
gevolgen voor de verkeersstromen. Net als Scheveningen 
moet Kijkduin hoogwaardig openbaar vervoer-
verbindingen krijgen. Doortrekken van de Randstadrail 
garandeert een goede verbinding met het centrum, de 
treinstations en de Park-and-Ride plekken, en biedt 
daarmee een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Het is 
de bedoeling dat tramlijn 11 in de toekomst ook in de 
haven aankomt. Nu de renovatie en nieuwbouw van 
Duindorp zijn voltooid en het Zuiderstrandtheater op 
het Norfolkterrein komt, is het zaak dat we haast maken 
met het doortrekken van de lijn: de geplande 
doortrekking van tramlijn 11 naar het havengebied 
wordt in tijd naar voren gehaald. 
 
Het achter Kijkduin gelegen landgoed Ockenburgh 
verdient een beter lot dan de deplorabele staat waarin het 
landhuis zich nu bevindt. Nadat in 2013 een 
ontwikkelaar zich op het laatste moment terugtrok wil 
D66 het nu anders aanpakken. De gemeente moet zich 

samen met het Zuid-Hollands landschap ontfermen over 
het park en daarmee wordt er ruimte geschapen voor 
ondernemers om het landhuis kleinschaliger te laten 
ontwikkelen. 
 
 
Zuinig op het stadsbeeld 
 
Bij beschermde en kwetsbare stadsgezichten staat 
voorop dat de historische, stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteiten behouden blijven. 
Welstandstoezicht blijft nodig voor het behouden van 
het historische stadsbeeld in het centrum en de oude 
wijken. Dat betekent volgens D66 niet dat de stad op slot 
gaat; nieuwe ontwikkelingen blijven mogelijk. 
Vraagstukken omtrent beschermde stadsgezichten wil 
D66 uiteraard in goed overleg met bewoners en de 
Welstandscommissie behandelen. Op plekken waar de 
gemeente particulieren zelf hun huis laat bouwen, zoals 
in Vroondaal, stelt de gemeente zich terughoudend op 
en bepaalt niet wat wel of niet mooi is. 
 
 
Krachtwijken 
 
Niet in alle Haagse wijken is het even prettig wonen. 
Daarom hanteert de gemeente het zogenaamde 
krachtwijkenbeleid. In samenwerking met 
woningbouwverenigingen, politie, onderwijs, bewoners 
en allerhande maatschappelijke organisaties, investeert 
de gemeente in de verbetering van krachtwijken. Hoewel 
er goede stappen gezet worden – zo slaagt de politie er in 
de Schilderswijk steeds beter in om (jeugd)criminaliteit 
aan te pakken – is het krachtwijkenbeleid geen 
onverdeeld succes. Er moeten meer stappen gezet 
worden en we moeten sneller resultaten gaan boeken 
 
Daarom pleit D66 voor een herijking van het 
krachtwijkenbeleid; niet het kind met het badwater 
weggooien maar wel kritisch blijven kijken naar wat er 
beter kan en moet, om heel Den Haag een prettige plek te 
maken om in te wonen en werken. Het 
krachtwijkenbeleid moet daarom ondergebracht worden 
bij de stadsdelen en zich meer richten op (wijk)economie 
en, met name, onderwijs. Een opleiding helpt mensen 
immers aan een baan en daarmee vormt het de eerste stap 
om iedereen in een wijk volwaardig onderdeel van de 
samenleving te maken. Diversiteit in de wijk, niet door 
gedwongen spreiding maar wel door divers 
woningaanbod, zorgt bovendien voor een levendige wijk 
waarin mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen omgeving.
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Verkeer en vervoer 
 
 

D66 wil dat iedere Hagenaar zich gemakkelijk en snel kan verplaatsen zonder onnodige overlast 
voor anderen. In vergelijking met andere steden doen we dat te vaak per auto. Knelpunten voor het 
autoverkeer moeten wel worden aangepakt. Maar als we ook luchtkwaliteit, files en parkeeroverlast 
in de stad willen aanpakken, zullen we als Hagenaars vaker moeten kiezen voor de fiets of het OV. 
Als sociaal-liberale partij wil D66 niet voor u beslissen welk vervoermiddel u kiest, en wanneer. 
Maar als partij van de eigen verantwoordelijkheid wil D66 wel het OV en de fiets aantrekkelijker 
maken, en het bezit van meerdere, milieuvervuilende auto’s duurder. In de prijs van autobezit 
zitten immers niet alle maatschappelijke kosten, zoals uitstoot van fijnstof en het beslag op 
openbare ruimte, verwerkt. Alleen op die manier zorgen we dat Den Haag niet alleen bereikbaar 
blijft, maar ook leefbaar, mooi en schoon: 
• Het wordt makkelijker om met het OV op Rotterdam-The Hague Airport en in Brussel te 

komen. 
• Tram 11 wordt doorgetrokken naar het Norfolkterrein. 
• In de nieuwe trams kunnen fietsen meegenomen worden. 
• Samen met scholen zorgt de gemeente voor een verkeersveiligheidsplan waardoor kinderen 

veilig naar school kunnen fietsen. 
• Iedereen kan zijn fiets makkelijk en veilig stallen op plekken waar men graag met de fiets 

komt, zoals bij de stranden en in de binnenstad. 
 
 
 
 
Betere bereikbaarheid goed voor de economie 
 
Den Haag is het centrum van een gebied met meer dan 
een miljoen inwoners. Onze stad is het service- en 
dienstencentrum van Nederland en heeft zich de laatste 
jaren stormachtig ontwikkeld tot de belangrijkste 
toeristische bestemming aan de Noordzee. Daarnaast is 
Den Haag de Internationale Stad van Vrede en Recht. 
Den Haag moet daarom goed bereikbaar zijn.  
 
D66 zet in op een goede aansluiting tussen belangrijke 
bestemmingen in Den Haag en de nationale en 
provinciale vervoersnetwerken. Hoogwaardige OV-
verbindingen met het Westland, Leiden en Rotterdam 
zijn belangrijk voor de Haagse economie. Het hart van 
de Nederlandse politiek moet echter ook een directe 
treinverbinding hebben met Brussel als Europese 
hoofdstad en Amsterdam als nationale hoofdstad, en 
met de luchthavens Schiphol en Rotterdam-The Hague 
Airport. 
  
De bereikbaarheid per OV van de internationale zone en 
van Scheveningen laat te wensen over. D66 wil dit 
verbeteren door een Randstadrailverbinding tussen 
Scheveningen Haven/Zee en Station Hollands Spoor. 
Zo’n verbinding levert ook interessante perspectieven 
op voor knooppunten langs de route, zoals de Haagse 
Markt, het Regentessekwartier, en de Internationale 
Zone. Het doortrekken van Tram 11 naar het 

Norfolkterrein moet daarom zo snel mogelijk gebeuren. 
Om de te verwachten vervoersstromen naar het nieuwe 
gebouw van het Internationaal Strafhof op te vangen, 
wil D66 onderzoeken of er een rechtstreekse OV-
verbinding kan komen naar deze locatie. 
 
 
Doorstroming verbeteren, veilige infrastructuur 
 
Verkeersdeelnemers en omwonenden hebben hinder 
van filevorming en vertragingen, vooral op de 
hoofdroutes naar en uit de stad. Betrouwbare informatie 
over de lokale verkeersdruk is daarbij essentieel voor 
een effectieve aanpak.  
 
D66 is ervan overtuigd dat de doorstroming bevorderd 
kan worden door betere reisinformatie op 
routeinformatiepanelen en het tijdig attenderen op het 
naderen van vermijdbare files. We investeren daarom in 
slimme verkeerslichten die kunnen inspelen op actuele 
verkeersstromen en die op afstand bestuurbaar zijn.  
 
Goede fietspaden, wegen en rails ondersteunen soepel 
en veilig reizen. Op knelpunten en waar de druk op de 
leefbaarheid het hoogst is, kiest D66 voor gescheiden 
verkeersstromen door bijvoorbeeld ongelijkvloerse 
oplossingen. Bijzondere aandacht wil D66 blijven 
schenken aan plekken waar fiets, tram en auto 
samenkomen, zodat overstappen tussen fiets, OV en 
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auto soepel en aangenaam verloopt. De onveiligste 
verkeerssituaties wil D66 met voorrang blijven 
aanpakken. In het bijzonder moet daarbij gekeken 
worden naar veilige fietsroutes richting scholen. Samen 
met scholen moet een verkeersveiligheidsplan 
opgesteld worden. Betere voorlichting is nodig in 
‘shared space’-gebieden waar ruimte door voetgangers 
en fietsers wordt gedeeld. 
 
D66 wil de komende jaren een verkeersveiligheidsplan 
opstellen voor scholen. Samen met alle Haagse scholen, 
ouders en leerlingen moet de gemeente knelpunten in 
kaart brengen wat betreft oversteekplaatsen, veilige 
fietspaden, parkeerplekken bij scholen en 
overzichtelijke stoepen. De gemeente stelt direct budget 
beschikbaar om de meest onveilige situaties te 
verbeteren. 
 
 
Slim organiseren rond openbare werken 
 
Door beter plannen en organiseren kunnen de uitgaven 
in de openbare ruimte efficiënter worden opgepakt en 
bewoners zullen bovendien korter overlast ervaren. 
Bijvoorbeeld door het voortzetten van de gezamenlijke 
aanpak van riool, bomen, fietspaden, wegen en de 
openbare ruimte. Overlast kan tot het minimum 
worden beperkt door regelmatig overleg te voeren met 
de verschillende wegbeheerders in de regio, door van 
tevoren beter te communiceren met bewoners en 
ondernemers, door betere informatievoorzieningen 
tijdens werkzaamheden en door extra aandacht voor 
tijdelijke verkeersoplossingen. 
 
Er zijn wegens achterstallig en regulier onderhoud ook 
de komende jaren nog veel omleidingen en afsluitingen 
in de stad. D66 pleit, in geval van een omleiding van 
meer dan 3 maanden, voor kwalitatief goede 
bewegwijzering om bezoekersstromen (mobiel of te 
voet) letterlijk in goede banen te leiden. Dit is niet alleen 
prettig voor de verkeersdeelnemers maar ook voor onze 
ondernemers en de uitstraling van de stad. 
 
 
Het OV verbindt alle delen van de stad 
 
D66 ziet bus, tram en Randstadrail als de ruggengraat 
van een bereikbaar Den Haag. Bewoners en bezoekers 
zijn gebaat bij een aantrekkelijk, comfortabel en 
hoogfrequent aanbod. De halteafstand in de 
dichtbevolkte wijken en wijken met veel ouderen moet 
binnen loopafstand zijn. Voor de verbindingen naar 
Scheveningen en het centrum hebben bus, tram en 
Randstadrail de eerste voorkeur en worden de andere 
vervoerswijzen hierop afgestemd. De OV-bedrijven 
krijgen experimenteerruimte om, in samenwerking met 
ondernemers, met aanvullend elektrisch vervoer 
nieuwe vervoersconcepten aan te bieden. 
 

De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor het 
vervoer van mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. D66 wil dat de gemeente bij 
de vervoersbedrijven bedingt dat ze de beschikbare 
middelen efficiënter gaan inzetten. Dit is beter voor het 
milieu, goedkoper en verhoogt de zelfredzaamheid van 
mensen met een beperking. 
 
Gebruik van het OV wordt aantrekkelijker als op- en 
overstappen gemakkelijk en aangenaam is. De openbare 
ruimte rond OV-knooppunten is het visitekaartje van 
de stad. Daar moet in geïnvesteerd worden. D66 wil ook 
uitbreiding van het aantal en de capaciteit van de P&R-
voorzieningen, van fietsenstallingen bij treinstations en 
OV-haltes, en van fietsenstallingen in de 
woonomgeving. In samenwerking met de stadsregio en 
de vervoerders kunnen voorzieningen voor elektrische 
voertuigen – personen- en bedrijfsauto’s, fietsen – 
worden uitgebreid. D66 wil verder de inzet van internet, 
informatieschermen en smartphones bevorderen om 
verkeersstromen beter te beheersen. Buslijnen naar de 
regio moeten beter worden afgestemd op het netwerk 
van Haaglanden. 
 
 
Den Haag fietsstad 
 
D66 wil van Den Haag een echte fietsstad maken. In 
2020 dient een derde van alle verplaatsingen in Den 
Haag met de fiets te worden afgelegd. Jaarlijks blijft door 
het niet investeren in kwaliteit van de 
fietsvoorzieningen op het Meerjarenplan Fietsgebruik 
geld op de plank liggen. Dat is zonde en niet nodig: D66 
heeft vele ideeën om fietsen in Den Haag veiliger, 
prettiger en sneller te maken. 
 
Zo worden gescheiden fietspaden versneld uitgebreid 
en verbeterd met asfalt, wat ten goede komt aan de 
verkeersveiligheid. Op zogenaamde ‘sterroutes’, 
belangrijke fietsverbindingen met vrij liggende en 
veilige fietspaden, krijgt de fietser prioriteit. De 
uitvoering van de plannen voor deze routes wil D66 
versnellen. 
 
Den Haag heeft veel groene parken tussen het centrum 
en Scheveningen. Wij willen deze parken via groene 
zones met elkaar verbinden: zo ontstaan groene 
corridors tussen het centrum, de internationale zone en 
het strand. Deze fiets- en wandelroutes zijn aanlokkelijk 
voor Hagenaars en toeristen.  
 
Op veel plekken in de stad (het centrum, bij de 
stranden) is een chronisch tekort aan diefstalbestendige 
stalruimte, wat soms weer tot overlast leidt door her en 
der geplaatste fietsen. D66 wil de stalruimte daarom 
verder uitbreiden. Dit kan door de plaatsing van 
fietstrommels, het opzetten van buurtstallingen in 
leegstaande winkelpanden en door op drukke punten in 
het centrum en op Scheveningen meer openbare 
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bewaakte fietsstallingen te openen. De 
parkeermogelijkheden voor fietsen rondom de NS-
stations moeten blijven meegroeien met de toename 
van het aantal fietsen. 
 
Overstappen van en naar het OV wordt al makkelijker 
gemaakt door de OV-fiets, en het meenemen van 
vouwfietsen en de fiets buiten de spits in de 
Randstadrail. In de nieuwe trams wordt het makkelijker 
om fietsen mee te nemen. Daarom moet er gekeken 
worden naar ruimere mogelijkheden om de fiets mee te 
nemen in de tram. Een nieuw fietsproduct voor de OV-
chipkaart moet zorgen voor korting bij het huren en 
stallen van een fiets. Huurfietsen zoals de OV-fiets 
krijgen de ruimte om uit te breiden naar stallingen, OV-
knooppunten en toeristische trekpleisters. 
 
 
De auto als aanvullend vervoer 
 
D66 ziet de auto voor stadsbewoners als aanvullend 
vervoer op de fiets en de tram. De auto is nuttig en 
noodzakelijk, maar geparkeerde auto’s nemen ruimte in 
die in veel wijken schaars is. Door autoverkeer is vooral 
op wegen rond het centrum van Den Haag, richting 
Scheveningen en bij zware verkeerskruisingen de 
luchtkwaliteit lager dan D66 wil zien. D66 streeft ernaar 
om parkeeroverlast en milieuvervuiling door auto’s 
zoveel mogelijk tegen te gaan. Dankzij D66 zal de aanleg 
van de Rijnlandroute ervoor zorgen dat vrachtverkeer 
uit de Bollenstreek niet langer via de N44 en de 
Utrechtsebaan naar de A4 rijdt. De verkeersdruk in 
Benoordenhout zal daardoor minder worden. D66 blijft 
voorstander van het verleggen van de centrumring naar 
de Noordwestelijke hoofdroute waar verkeer via de 
Hubertustunnel ook eenvoudiger de stad in en uit kan 
komen. De Laan Copes van Cattenburch wordt alleen 
nog gebruikt als ontsluitingsweg voor de direct 
omliggende wijken. 
 
De inpassing van de Rotterdamsebaan moet zo groen, 
duurzaam en zorgvuldig mogelijk gebeuren, zowel in de 
Vlietzone als de Binckhorst. Met deze nieuwe weg zal 
bovendien de verkeersdruk op verschillende wegen, 
waaronder de Utrechtsebaan, verminderen. 
Vooruitlopend op voltooiing in 2019 kunnen we de 
Rijswijkseweg opnieuw inrichten, zodat fietsers, 
voetgangers en groen hier meer prioriteit krijgen.  
 
D66 wil dat bezoekers van de binnenstad die met de 
auto komen, zoveel mogelijk aan de rand van de stad 
parkeren of in de parkeergarages. Parkeergarages als 
Laakhaven of het Malieveld zijn beter te benutten. 
Onduidelijke en onaantrekkelijke routes vanuit deze 
garages naar de binnenstad worden aangepakt door 
betere bebording en aansluiting op frequente OV-
verbindingen, en de uitgifte van parkeerkaartjes die 

recht geven op gratis gebruik binnen het centrum van 
het OV. 
 
 
Slim parkeren en ruimte delen 
 
D66 wil dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn in 
de stad. Daarom is in veel Haagse wijken betaald 
parkeren ingevoerd. Dit heeft in het algemeen gunstig 
uitgepakt, omdat bewoners met een vergunning 
makkelijker hun auto in de wijk kunnen parkeren en 
auto’s die er niet thuishoren zijn verdwenen. D66 is van 
mening dat de eerste parkeervergunning voor iedereen 
betaalbaar moet zijn. Het parkeren van een tweede auto 
mag meer kosten. 
 
In Den Haag bevindt zich een groot aantal 
parkeergarages die ’s avonds en ’s nachts nauwelijks 
gebruikt worden. Afspraken met de eigenaars van deze 
garages kunnen er voor zorgen dat bewoners van 
buurten waar de parkeerdruk hoog is hier dan met hun 
vergunning kunnen parkeren. Zo worden deze garages 
effectiever gebruikt en hoeven er op het maaiveld niet 
meer parkeerplekken bij te komen. 
 
D66 maakt graag extra parkeerruimte vrij voor 
autodeel- en autohuursystemen en milieuvriendelijke 
vervoersmiddelen, bijvoorbeeld elektrische auto’s. 
Daarnaast dient het taxiaanbod te worden verbeterd. 
Door meer groene taxi’s en nieuwe, slimme 
standplaatsen met daarbij een betere samenwerking met 
grote klanten, kan het taxiaanbod aantrekkelijker 
worden gemaakt.  
 
 
Groene groei van mobiliteit 
 
D66 wil graag richting geven aan investeringen van 
bedrijven en bewoners. Daarom kiezen we voor een 
helder punt aan de horizon: emissievrije voertuigen 
voor de Haagse binnenstad en Scheveningen boulevard 
in 2030. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden. 
D66 is verder voorstander van het uitbreiden van de 
milieuzone centrum voor vervuilende bestelbusjes. 
 
D66 wil het ondernemers makkelijker maken te kiezen 
voor groene groei. Ondernemersverenigingen en 
vervoerders gaan experimenteren met nieuwe 
mobiliteits-concepten. Zo ontwikkelen zij samen met 
vervoersbedrijven, parkeergarages en P&R-terreinen 
een aanbod voor hun klanten, om deze te verleiden met 
het OV te komen. D66 is verder voorstander van een 
distributiecentrum aan de rand van het centrum van 
waaruit met kleine energiezuinige voertuigen de 
winkelgebieden doorlopend kunnen worden 
bevoorraad.
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Zorg en welzijn 
 
 

Een goede gezondheid stelt mensen in staat actief deel te nemen aan de maatschappij. Daarom wil 
D66 dat Den Haag een gezonde stad is, waar inwoners zelf kiezen voor een gezonde leefstijl in een 
gezonde stadsomgeving. Voor wie niet zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij is zorg en 
ondersteuning in de eigen buurt beschikbaar. D66 gaat daarbij uit van wat mensen nog wel kunnen. 
De patiënt behoudt de regie over zijn of haar leven en zorg: 
• Inwoners van Den Haag worden geïnformeerd en geïnspireerd om gezonde keuzes te maken 

en gezond te leven. 
• De gemeente helpt mensen om zich voor te bereiden op de onvermijdelijke zorgvraag die 

hoort bij ouder worden. 
• Zorg wordt zoveel mogelijk in de eigen buurt of wijk georganiseerd. 
• Welzijnsinstellingen worden zakelijker en afrekenbaar. 

 
 
 
 
Inspiratie voor een gezonde leefstijl 
 
D66 is trots op de zorg die wij in Nederland samen 
organiseren en betalen. Die zorg wordt echter wel ieder 
jaar duurder en dat voelen we allemaal in onze 
portemonnee. Het is dus noodzakelijk om kritisch te 
kijken hoe we die zorg net zo goed of beter kunnen 
leveren voor minder geld.  
 
Dat begint door te voorkomen dat we zorg nodig 
hebben. D66 wil inwoners van Den Haag bewust 
maken van het belang van een gezonde leefstijl. Niet 
door u te vertellen wat u wel of niet mag doen, maar 
door te informeren over wat gezond is en het kiezen 
voor een gezonde leefstijl zo eenvoudig en aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Mensen bepalen uiteindelijk zelf 
hoe zij hun leven willen inrichten. D66 betuttelt niet en 
dringt geen moraal op, maar stelt mensen in de 
gelegenheid hun eigen keuzes te maken en zorgt ervoor 
dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. D66 
investeert in de wijkgebonden aanpak van gezondheid. 
De gemeente werkt daarmee aan een gezond leefklimaat 
met aandacht voor de luchtkwaliteit en ruimte voor 
sport en bewegen. Door zorgverzekeraars, werkgevers, 
zorgaanbieders en sportverenigingen bij elkaar aan tafel 
te brengen zorgt de gemeente ervoor dat iedereen een 
kans krijgt gezond(er) te leven. Zowel werkgevers, 
zorgverzekeraars als de gemeente hebben voordeel bij 
gezonde Hagenaars. 
 
Weten dat gezond eten en dagelijks bewegen goed voor 
je is, helpt alleen als je het ook in de praktijk kunt 
brengen. D66 roept daarom ouders en 
schoolbestuurders op om op scholen en in 
(sport)kantines gezond eten aan te bieden. Wat gezond 
is en wat niet leer je ook op school. D66 wil dat 
kinderen vanaf jongs af aan goed leren bewegen. 

Gymlessen door daartoe bevoegde docenten en 
schoolzwemmen moeten in het schoolaanbod blijven. 
 
Voor kinderen is een groepsbenadering nodig om een 
gezonde leefstijl te stimuleren. Door buren, familie en 
vrienden te betrekken kunnen bijvoorbeeld 
overgewicht en obesitas worden teruggedrongen. De 
keuze voor een gezonde leefstijl is een persoonlijke zaak. 
D66 streeft daarom naar diversiteit in het aanbod van 
programma's die dit doel dienen. 
 
 
Betere zorg tegen lagere kosten 
 
Den Haag krijgt er van de regering van VVD en PvdA 
meer zorgtaken bij. De komende jaren moet de 
gemeente de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten 
en ouderen gaan organiseren. Dit betekent nogal wat; 
zeker omdat deze landelijke coalitie ook nog eens 
bezuinigt op deze taken. D66 wil geen mensen tussen 
wal en schip laten vallen. Wij willen de zorgvraag van 
ieder individu centraal stellen. Zo kan onze gemeente de 
zorg dichterbij mensen brengen en goedkoper maken. 
Door mensen regie te geven over hun zorg kan de 
gemeente zorg leveren die aansluit bij wat mensen nog 
wel kunnen en willen. Ook door hulpmiddelen slim te 
gebruiken, bijvoorbeeld door scootmobielen, rolstoelen 
en rollators te hergebruiken, is het mogelijk verspilling 
tegen te gaan. Daartoe zetten wij in op het maximaal 
terugdringen van overhead en van administratieve en 
verantwoordingslasten. Waar mogelijk organiseren we 
financiering wijkgebonden. Doel van dat alles is dat 
zoveel mogelijk van het beschikbare budget ten goede 
komt van de cliënt.  
 
In de langdurige zorg verandert de komende jaren heel 
veel. Dat betekent niet alleen een grote verandering 
voor de patiënt, maar ook voor de gemeente. D66 wil 
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zorggebruikers actief betrekken bij de uitvoering van 
deze nieuwe zorgtaken, bijvoorbeeld door invoering 
van een nieuwe zorgadviesraad waarin zorggebruikers 
zitting nemen en die samenwerkt met het Haagse 
Platform Cliëntenraden. Deze raad geeft de wethouder 
gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van 
de zorgtaken van de gemeente. Iedere zorggebruiker 
beoordeelt via een enquête de kwaliteit van de zorg. De 
gemeente maakt transparant wat zij met de uitkomsten 
van die enquête doet. Zorggebruikers en verzorgers 
moeten met al hun vragen over de nieuwe aanpak van 
de zorg terecht kunnen bij het Haagse Loket Zorg en 
Welzijn. Dit loket gaat de komende jaren nog 
intensiever voorlichting geven over de invulling van de 
nieuwe zorgtaken van onze gemeente. Ook in de wijken 
komen aanspreekpunten zodat mensen weten welke 
voorzieningen er in hun eigen wijk beschikbaar zijn. 
 
 
Zelfstandigheid en eigen regie 
 
D66 wil dat mensen zo lang mogelijk zelf de regie 
voeren over hun leven. Vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid zijn mensen zoveel mogelijk zelf 
betrokken bij de organisatie van hun zorg. Daarbij doen 
we eerst een beroep op hun omgeving, familie en 
vrienden. De gemeente Den Haag biedt actief informatie 
over mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld over 
respijtzorg door zorginstellingen of 
vrijwilligersorganisaties. D66 wil ook werkgevers 
aansporen flexibiliteit te bieden aan hun werknemers 
die vrijwillig zorgen voor familie of vrienden. De 
gemeente geeft vanzelfsprekend zelf het goede 
voorbeeld. 
 
Voor zelfstandigheid en regie is vooruitplannen 
noodzakelijk. Een toegenomen zorgvraag op latere 
leeftijd is steeds meer onvermijdelijk. Daarom is het 
zaak dat mensen rekening houden met mogelijke en 
verwachte zorg in de toekomst, en daarvoor tijdig 
beginnen te plannen. D66 wil dat de gemeente 
inwoners informeert over mogelijke toekomstige 
behoefte aan zorg, en wat mensen zelf kunnen doen om 
zaken tijdig te plannen. 
 
Pas als het echt nodig is komen professionele 
zorgverleners in beeld. Zorg door familie en vrienden 
kan professionele zorg immers nooit helemaal 
vervangen. De wijkverpleegkundige schuift bij de 
patiënt aan de keukentafel aan om samen afspraken te 
maken over de benodigde zorg en wat de patiënt zelf 
kan doen. De wijkverpleegkundige ziet toe op het 
nakomen van de afspraken en informeert onder andere 
de huisarts indien dit nodig is. Juist omdat de 
wijkverpleegkundige zo’n cruciale rol speelt in het 
vervullen van de nieuwe zorgtaken wil D66 dat het 
onderwijs in Den Haag een excellente beroepsopleiding 
voor wijkverpleegkundigen inricht. Zo zorgen we 

ervoor dat voldoende goed geschoolde 
wijkverpleegkundigen in onze stad beschikbaar zijn.  
 
Het persoonsgebonden budget (PGB) geeft 
zorgverleners, familie en vrienden de mogelijkheid zorg 
aan te laten sluiten bij de levenswijze en wensen van de 
patiënt. De Burenhulpcentrale kan bemiddelen bij 
ondersteuning door vrijwilligers. 
 
Ieder stadsdeel heeft een Centrum voor Ouderen dat 
aangepaste voorzieningen koppelt aan de behoefte in de 
wijk. Zo zorgen we ervoor dat ouderen tot op hoge 
leeftijd zelf kunnen bepalen hoe ze leven en waar ze 
wonen. Daarnaast wil D66 levensloopbestendig wonen 
meer stimuleren. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook 
bij renovatie. 
 
 
Ieder kind een eerlijke kans 
 
Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 
nadrukkelijk het kind centraal. Dat klinkt 
vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. D66 is 
voorstander van decentralisatie van de 
verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg naar gemeenten 
omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de 
eigen omgeving kan worden georganiseerd en het 
eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en 
werk tot stand te brengen. Daarbij kiest D66, anders dan 
kabinet Rutte II, ervoor om niet te bezuinigen via deze 
decentralisatie. Ook wil D66 geen eigen bijdrage in de 
Jeugdzorg. Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de 
eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp 
moeten uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen 
worden. Daarbij is het bevorderlijk expliciet aandacht te 
besteden aan de ‘match’ tussen gezinsvoogden en 
gezinnen. Ook wil D66 meer aandacht voor 
waarheidsvinding in de Jeugdzorg. Bij melding van 
verwaarlozing en misbruik handelt de gemeente als het 
aan D66 ligt snel, met oog voor de specifieke situatie en 
zonder dat kinderen onnodig lang in onzekerheid 
blijven verkeren. 
 
 
Zorg voor kwetsbare groepen: ondersteuning 
gericht op participatie 
 
Vanwege een beperking, lichamelijk of geestelijk, kan 
niet iedereen geheel zelfstandig functioneren en hebben 
sommige mensen langdurig (soms hun hele leven) 
steun nodig van anderen en van de overheid. Deze 
mensen moeten, volgens D66, altijd kunnen rekenen 
op ondersteuning en zorg.  
 
Mensen met psychische problemen of met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen dankzij 
ambulante zorg zoveel mogelijk in hun eigen sociale 
omgeving functioneren. Ter ondersteuning bieden 
zorg- en welzijnsinstellingen dagopvang en speciale 
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activiteiten aan en ook vormen van begeleid wonen. De 
kwaliteit van deze ondersteuning wordt geborgd door 
de mensen zelf in belangrijke mate te betrekken bij de 
invulling hiervan. 
 
De opvang van ernstig verslaafden en van daklozen is 
erop gericht om hen naar een stabiele leefomgeving te 
begeleiden waarbij maatschappelijke participatie 
mogelijk is (Den Haag Onder Dak en Housing First). 
Vrijwilligerswerk in de buurt versterkt de eigenwaarde 
van de cliënt en verhoogt de betrokkenheid van de 
buurt. Hier ligt duidelijk een taak voor de 
welzijnsorganisaties. 
 
 
Zakelijkheid in welzijn 
 
In de welzijnssector is meer zakelijkheid nodig. 
Categorale welzijnsinstellingen, organisaties die zich 
focussen op specifieke doelgroepen, staan de 

volwaardige deelname van mensen aan de Haagse 
samenleving vaak in de weg. De nadruk bij 
welzijnsbeleid moet daarom liggen op goede 
ondersteuning in de buurt, niet op afkomst van mensen. 
Daarbij is volwaardige deelname aan de maatschappij in 
het algemeen het doel, en aan de arbeidsmarkt in het 
bijzonder. Welzijn betekent zelfstandigheid, voor jezelf 
kunnen en willen zorgen waar mogelijk. Dat moet het 
welzijnswerk dan ook stimuleren. Het Buurthuis van de 
Toekomst kan hier een belangrijke rol in spelen.  
 
Zakelijkheid in welzijn betekent ook het maken van 
heldere afspraken met afrekenbare resultaten. De 
financiering van welzijnswerk kan bijvoorbeeld 
gekoppeld worden aan concrete doelstellingen rond het 
percentage cliënten dat een volgende stap neemt op de 
sociale participatieladder. Op die manier ziet de 
gemeente erop toe dat welzijnsgeld ook goed wordt 
besteed.

 
  



Verkiezingsprogramma D66 Den Haag  2014–2018 

 36 

 
 
 
  

Cultuur 



Verkiezingsprogramma D66 Den Haag  2014–2018 
 

 37 

Cultuur: ondernemerschap belonen 
 
 

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met een stad als Den Haag. Het brengt juist in onze 
Internationale Stad van Vrede en Recht begrip tussen verschillende culturen en nationaliteiten. 
Daarnaast heeft cultuur een grote intrinsieke waarde. Het helpt mensen, kinderen in het bijzonder, 
om zich te ontwikkelen en met een open blik naar elkaar en naar de buitenwereld te kijken. 
Bovendien heeft cultuur ook nog een economisch belang. Een museum- of theaterbezoek haalt 
toeristen naar onze stad, en een hoogwaardig cultureel aanbod is van cruciaal belang voor het 
vestigingsklimaat van onze stad. Een samenleving zonder cultuur, van amateurs tot absolute top, is 
voor D66 ondenkbaar. Het culturele veld in Den Haag is nog druk bezig met het uitvoeren van de 
hervormingsagenda die met het kunstenplan is ingegaan. We hebben allemaal sterk ingezet op 
samenwerken en nieuwe doelgroepen betrekken. Dat, samen met minder financiën, is een reuze 
prestatie die betekent dat er deze komende collegeperiode geen nieuwe bezuinigingen mogen 
plaatsvinden op cultuur: 
• Het Spuiforum fungeert als aanjager van cultuur en economie en biedt een zo breed mogelijk 

cultureel aanbod. 
• De gemeente blijft extra investeren in cultuureducatie. 
• Het Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap maakt het mogelijk voor culturele 

instellingen om zelfstandig en toekomstbestendig te worden. 
• Broedplaatsen voor jong cultureel talent bieden een podium aan de talenten van de 

toekomst. 
 
 
 
 
Een bloeiende Haagse cultuursector 
 
D66 is trots op de vele culturele topinstellingen zoals het 
Nederlands Danstheater, het Residentieorkest, het 
Koninklijk Conservatorium, het Mauritshuis, het 
Gemeentemuseum, Diligentia, Escher, Mesdag, het 
Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg, het 
Theater aan het Spui en toneelgroep De Appel. Deze 
instellingen bieden kunst van de hoogste kwaliteit aan de 
Hagenaren en trekken daarnaast ook mensen van buiten 
naar de stad. Daarvoor trekken wij als gemeente graag 
onze portemonnee. D66 is trots op de plannen voor 
nieuwbouw op het Spuiplein. Deze nieuwbouw is een 
enorme economische impuls voor de Haagse binnenstad. 
Het Spuiforum moet een platform bieden voor een zo 
divers mogelijk cultureel aanbod. Van Anouk tot Jaap 
van Zweden, van het NDT tot de opnames van So You 
Think You Can Dance. Goede samenwerking van de te 
huisvesten instellingen onderling en met de culturele 
sector in brede zin, zijn hiervoor een voorwaarde. 
 
 
Verfrissende samenwerking 
 
D66 heeft zich de afgelopen periode vol ingezet om de 
culturele sector toekomstbestendig te maken. Doel van 
de hervormingen was meer samenwerking en minder 
overhead, waardoor de culturele sector financieel minder 

afhankelijk is van de gemeente. Meerdere initiatieven tot 
samenwerking, zoals in de toneel-, dans- en popwereld, 
zijn hierdoor van de grond gekomen. Deze initiatieven 
zijn klinkende voorbeelden van talentontwikkeling. 
 
Samenwerking willen we vooral zoeken in de 
metropoolregio Den Haag-Rotterdam. De regio heeft 
een enorm cultureel aanbod binnen een reistijd van een 
half uur. Zo telt de regio meer dan tachtig musea en er 
zijn minstens zoveel theaters en poppodia. 
 
 
Gedeelde verantwoordelijkheid 
 
D66 wil dat instellingen de blik meer naar buiten richten 
en zich medeverantwoordelijk voelen voor elkaar en met 
het oog op kostenbesparing en toekomstbestendigheid 
meer samenwerken. De culturele instellingen zijn van 
oudsher erg op de eigen ontwikkeling gericht. Dat is 
nodig om te kunnen excelleren. Nu de productiehuizen 
door de landelijke bezuinigingen worden gesloten, 
verwacht D66 van de topinstellingen dat zij deze functie 
overnemen en talentontwikkeling faciliteren. De 
gemeente moet bewaken dat broedplaatsen voor talent 
op het gebied van toneel, muziek, dans en beeldende 
kunst blijven bestaan. 
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D66 wil zich hard maken voor een veelzijdig en 
spraakmakend cultureel aanbod in het hart van de stad. 
De amateurkunsten kunnen rekenen op ondersteuning 
van de gemeente, vooral in betaalbare oefenruimten. 
Culturele instellingen moeten zich inspannen om de 
verbindingen met verschillende bevolkingsgroepen in de 
stad sterker te maken. Cultureel erfgoed bepaalt in grote 
mate de aantrekkelijke uitstraling van de stad. D66 
koestert deze rijkdom en ziet hierin voor de gemeente 
een bewakende taak.  
 
 
Cultureel ondernemerschap 
 
Van de professionele instellingen verwacht D66 dat zij 
zich steeds meer als culturele ondernemers opstellen: zij 
moeten steeds minder financieel afhankelijk zijn van de 
gemeente om een divers programma aan te bieden. D66 
verwacht dat professionele instellingen zich richten op 
het vergroten van hun bereik onder het publiek, 
bijvoorbeeld door slimme marketing en 
samenwerkingsverbanden buiten de eigen sector. Om 
die overgang te ondersteunen heeft D66 het 
Stimuleringsfonds Cultureel Ondernemerschap in het 
leven geroepen. D66 wil dit fonds de komende jaren 
continueren zodat meer instellingen kunnen 
overschakelen op een nieuw verdienmodel. 
 
 
Broedplaatsen voor jong talent en amateurs 
 
Broedplaatsen bestaan meestal uit een combinatie van 
kunstenaars en creatieve, culturele en ambachtelijke 
bedrijfjes. Deze broedplaatsen dragen bij aan de 

leefbaarheid van wijken en bieden een podium aan de 
talenten van de toekomst. Om de vorming van dergelijke 
broedplaatsen te stimuleren zorgt D66 voor betaalbare 
werk- en oefenruimte. Met behulp van lokale 
cultuurcoaches wil D66 verbindingen leggen tussen deze 
broedplaatsen, wijktheaters, buurthuizen en brede 
buurtscholen. 
 
 
Kunst- en cultuureducatie 
 
D66 vindt dat kunst en cultuur onderdeel moeten 
uitmaken van het onderwijs. In een internationale stad 
van vrede en recht, met ruim 140 nationaliteiten, is 
kunst of cultuur een perfecte manier om met elkaar in 
contact te komen en elkaars culturen te leren kennen en 
begrijpen. Daarom investeert D66 in cultuureducatie via 
scholen. Voortzetting van het Deltaplan Cultuureducatie 
zorgt ervoor dat het aanbod van cultuureducatie beter op 
de vraag van scholen wordt afgestemd. Op brede 
buurtscholen is bovendien tijdens en na schooltijd 
ruimte voor aanbod van lessen in muziek, theater, dans 
en beeldende kunst. De cultuurcoaches zullen de vraag 
van de scholen helpen invullen en daarbij zowel oude als 
nieuwe aanbieders van cultuureducatie in hun portfolio 
hebben. 
 
Met het Koninklijk Conservatorium en de Academie 
voor Beeldende Kunsten huisvest Den Haag 
gerenommeerde rijksopleidingen. D66 wil onderzoeken 
hoe de gemeente de verwevenheid van deze opleidingen 
met de stad kan vergroten, bijvoorbeeld door het 
beschikbaar stellen van podia en meer kunst van de 
Academie op pleinen en in parken tentoon te stellen.
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Veiligheid: iedereen werkt mee 
 
 

Veiligheid is essentieel om in vrijheid te kunnen leven. Omdat veiligheid, naast opsporing en 
bestraffing, meer nog om preventie en ook re-integratie vraagt, ziet D66 grote kansen in 
samenwerking tussen burger, politie en gemeente en de succesvolle samenwerking in het Haagse 
veiligheidshuis: 
• In Buurt Interventie Teams dragen bewoners zelf bij aan een veilige wijk. 
• Door wietteelt te reguleren wordt minder politiecapaciteit verspild aan het controleren van 

de ‘achterdeur’ van coffeeshops. 
• Op tramlijnen waar veel incidenten zijn, is altijd een conducteur aanwezig. 

 
 
 
 
D66 maakt het veiligheidshuis effectiever 
 
In 2009 is het Haagse veiligheidshuis van start gegaan. 
Doel is om door een persoonsgerichte aanpak overlast en 
criminaliteit tegen te gaan, problemen op te lossen en 
herhaling te voorkomen. In het veiligheidshuis werken 
partners binnen de strafrechtketen, de (jeugd)zorg en de 
Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV) samen aan 
een veilig Den Haag.  
 
Om deze aanpak nog effectiever te maken vindt D66 dat 
het onderwijs en de (nieuwe) Centra voor Jeugd en 
Gezin ook een plaats moeten krijgen in het 
veiligheidshuis. Zo kan de aanpak van overlastgevende 
jongeren worden gecoördineerd. Onderwijs is het 
belangrijkste preventieve middel tegen criminaliteit. 
Jongeren zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 
belanden vijf keer vaker op het criminele pad dan 
jongeren met een startkwalificatie.  
Op deze manier kan een integraal preventief 
veiligheidsbeleid onder regie van het veiligheidshuis 
gevoerd worden. 
 
 
Bewoners actief 
 
Een veilige stad maken we samen. Hagenaars zijn 
medeverantwoordelijk voor hun woonomgeving en 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het schoon 
en veilig houden daarvan. Buurtbewoners kunnen samen 
initiatief nemen om de veiligheid in de wijk te 
bevorderen. D66 gelooft in een buurtgericht 
veiligheidsbeleid, waarbij in samenspraak tussen 
gemeente, burgers en politie op buurtniveau de 
prioriteiten worden gesteld van onder andere 
wijkagenten. D66 ondersteunt daarom de Buurt 
Interventie Teams (BIT) en ziet hen als spil in een veilige 
wijk. Initiatieven van bewoners tot de oprichting van BIT 
verdienen dan ook de steun van de gemeente.  
 

D66 wil dat de wijkagenten niet alleen zichtbaar zijn in 
de wijk maar ook mobiel bereikbaar zijn en op het 
internet te vinden voor hun bewoners. D66 ondersteunt 
initiatieven als de wijkagent op sociale media.  
 
D66 pleit voor digitale buurtparticipatie in veiligheid: 
Burgernet 3.0. Door middel van de inzet van digitale 
middelen kunnen bewoners in samenwerking met hun 
lokale overheden het veiligheidsgevoel in de buurt 
verhogen.  
 
 
De openbare ruimte 
 
De inrichting van de buitenruimte is voor het 
veiligheidsgevoel en de objectieve veiligheid van groot 
belang. Investeren in een prettige buitenruimte loont. De 
gemeente zal in samenspraak met haar inwoners de 
onveiligste plekken in de stad, zogenaamde ‘hot-spots’, 
verder aanpakken. Daarmee wordt de inzet van politie 
effectiever. Inzet op ‘hot-spots’ en gerichte surveillance 
zijn zinvolle maatregelen om criminaliteit tegen te gaan 
en de veiligheid te verhogen. Nieuwe onveilige plekken 
moeten worden voorkomen door bij 
nieuwbouwplannen een veiligheidstoets uit te voeren.  
 
D66 wil de geplande evaluatie van het cameratoezicht 
vervroegen om zo te bepalen hoe de effectiviteit van 
cameratoezicht kan worden vergroot en experimenten 
met slimme camera’s kunnen worden versneld. 
Cameratoezicht op zichzelf moet geen doel zijn, D66 
geeft de voorkeur aan de agent op straat. In het kader van 
privacybescherming mogen camerabeelden alleen 
worden opgeslagen indien zij betrekking hebben op een 
overtreding of een misdrijf. D66 is geen voorstander van 
cameratoezicht in de publieke ruimte. Alleen wanneer de 
noodzaak hiervan vaststaat, kan cameratoezicht worden 
overwogen in gebieden waar veel voorzieningen zijn. 
D66 wil geen cameratoezicht in gebieden die primair een 
woonfunctie hebben. Verder zou meer moeten worden 
geëxperimenteerd met slimme camera’s die 
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ongeregeldheden herkennen, waardoor de politie direct 
kan ingrijpen. 
 
D66 is in beginsel geen voorstander van preventief 
fouilleren in de openbare ruimte, omdat het sterk 
ingrijpt in de lichamelijke integriteit en op de 
persoonlijke levenssfeer. Het is van groot belang om een 
zorgvuldige en onafhankelijke toets door een officier van 
justitie te laten verrichten voordat een fouilleeractie 
wordt ingezet. 
 
 
Actieve drugsaanpak 
 
Verslaving en dakloosheid zijn oorzaken van overlast en 
kunnen uiteindelijk resulteren in criminaliteit. D66 is 
voorstander van het creëren van gebruikersruimten en 
het medisch verstrekken van harddrugs binnen een 
afkickprogramma. Het medisch verstrekken van drugs 
voorkomt veel overlast. Daarbij is goede afstemming met 
omwonenden over de locatie van belang. De 
gebruikersruimte aan het Zieken bedient een moeilijk 
bereikbare doelgroep en kan pas sluiten als er passende 
maatregelen binnen andere opvanglocaties voor 
verslaafden zijn genomen.  
 
Door het verbod op softdrugs wordt georganiseerde 
criminaliteit in de kaart gespeeld en lopen de kosten voor 
politie-inzet op. Stop met het organiseren van 
criminaliteit: legaliseer ‘de achterdeur’ van coffeeshops. 
Zo kan veel geld en politiecapaciteit worden bespaard. 
D66 Den Haag is voorstander van een gereguleerde 
wietteelt. Daarnaast is D66 tegen de invoering van de 
wietpas en een ingezetenencriterium.  
 
 
Politie en BOA’s 
 
In onze wijken zien we steeds meer Bijzondere 
Opsporingsambtenaren (BOA’s), die toezicht houden in 
de wijken en buurten. BOA’s hebben een belangrijke rol 
in de leefbaarheid van de wijken, vooral in taken als het 
aanpakken van vuil op straat en lichte overlast en als 
parkeerwachten. D66 wil dat de BOA’s ook in de 
avonduren worden ingezet. De onderlinge 
samenwerking tussen BOA’s en politie binnen de 
gemeente moet verder worden geïntensiveerd, ook op 
wijk- en buurtniveau. Het onderscheid tussen BOA’s en 
politie dient duidelijk te zijn, zowel in taken als in 
herkenbaarheid (uniform) op straat. 
 
 

Handen af van onze hulpverleners 
 
De gemeente staat pal voor mensen die bij de uitoefening 
van hun functie geconfronteerd worden met agressie en 
geweld. Politieagenten, leerkrachten, openbaar 
vervoermedewerkers, verplegend personeel en 
baliemedewerkers van de gemeente worden gesteund en 
de daders worden aangepakt.  
 
 
Altijd conducteur op de tram 
 
D66 pleit al jaren voor een vaste conducteur op de tram. 
Dat verhoogt de dienstverlening en versterkt het gevoel 
van veiligheid. Harde muziek, drinken en roken dragen 
immers bij aan het gevoel van onveiligheid in het 
openbaar vervoer. Daarom wil D66 dat er meer geld 
wordt uitgetrokken voor conducteurs op tramlijnen met 
veel incidenten.  
 
 
Nee tegen huiselijk geweld, discriminatie of 
uitbuiting 
 
De stad dient een veilige en vertrouwde leefomgeving te 
zijn voor iedereen die er woont. Het is niet aanvaardbaar 
wanneer bewegingen oproepen tot haat en uitsluiting 
van groeperingen op basis van geloof, etniciteit of 
leefwijze en daarmee hun eigen overtuigingen boven de 
Nederlandse wet stellen. Daarom is een scherpere 
controle van en handhaving op bewegingen die 
haatdragende en tot geweld en intolerantie oproepende 
teksten uitspreken noodzakelijk.  
 
Uitbuiting van arbeidsmigranten, uit de EU en 
daarbuiten, door huisjesmelkers en malafide 
uitzendbureaus moet worden tegengegaan. De Haagse 
Pandbrigade is een goed voorbeeld daarvan. Zij 
voorkomt overlast door overbewoning. Tegelijkertijd 
moet er voldoende goedkope woonruimte zijn voor 
kortverblijvende arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in 
getransformeerde kantoren. Hier ligt een taak voor de 
woningcorporaties. 
 
Politie, medisch personeel en hulpverleners moeten 
geweld binnen relaties (zowel fysiek als geestelijk 
geweld) en richting kinderen serieus nemen en 
meldingen dan ook op die wijze behandelen. Er is geld en 
aandacht nodig voor slachtoffers en daders. Het kunnen 
opleggen van tijdelijke huisverboden moet volgens D66 
worden gehandhaafd.
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Diversiteit en emancipatie 
 
 

Den Haag is de Internationale Stad van Vrede en Recht. Daarbij past een open houding naar de 
samenleving in Den Haag. We zijn trots op de diversiteit die te vinden is in onze stad. D66 stelt in 
de discussie rond integratie en inburgering de vele Haagse individuen met verschillende 
achtergronden, kwaliteiten, kansen en problemen centraal. Daarbij horen gelijke kansen voor 
iedereen, en het besef dat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft. Daarbij hoort ook respect en 
ruimte voor mensen om anders te zijn. Beheersing van de Nederlandse taal is de basisvoorwaarde 
voor iedereen die zich langdurig in Den Haag wil vestigen om zelf te voorzien in een inkomen en 
deelname aan onze Haagse gemeenschap. De gemeente ondersteunt. Niet vrijblijvend, maar wel op 
constructieve wijze en met hulp op maat waar nodig: 
• Beheersing van het Nederlands is een vereiste voor economische en maatschappelijke 

participatie. Via de brede buurtschool pakken we taalachterstanden aan.  
• Gelijke kansen voor iedereen betekent ook dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. 
• Voorlichting over seksuele diversiteit en geaardheid is onderdeel van het 

schoolveiligheidsplan van alle Haagse scholen. 
• Initiatieven die bijdragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit, worden waar mogelijk 

ondersteund door de gemeente. 
 
 
 
 
Taal is de sleutel 
 
Economische zelfstandigheid is de motor voor 
volwaardige participatie in onze samenleving. Daarvoor 
is goede kennis van het Nederlands essentieel. Kennis 
van de Nederlandse taal biedt perspectief op de 
arbeidsmarkt. D66 wil daarom extra aandacht besteden 
aan inburgering in het algemeen en taalonderwijs in het 
bijzonder. Daarbij gaat het niet alleen om beheersing van 
het Nederlands voor nieuwkomers, maar om het 
bestrijden van laaggeletterdheid voor iedereen. Via de 
brede buurtschool moet daarom taalonderwijs voor 
volwassenen aangeboden worden. Het succesvolle 
project Taal in de Buurt wordt voortgezet, als het kan in 
samenwerking met de brede buurtschool en de 
bibliotheek. 
 
Via de brede buurtschool en het centrum voor jeugd en 
gezin wil D66 ouders, moeders in het bijzonder, 
bereiken die anders zelden het huis uit komen. Dit is de 
juiste plek om met hen in contact te komen en aan te 
sporen taalonderwijs te volgen. 
 
 
Direct doorpakken naar werk 
 
De gemeente ondersteunt integratie door inburgering te 
koppelen aan maatschappelijke stages en het vinden van 
een baan. Het verbeteren van het ondernemersklimaat in 
Den Haag is daarbij van cruciaal belang. Het beginnen 
van een eigen bedrijf is immers een goede manier om 

financieel zelfstandig te worden. De gemeente legt het 
contact tussen de ondernemers en het beroepsonderwijs 
om een toename van het aantal stageplekken te 
bevorderen voor het talent uit de wijk.  
 
 
Gelijke kansen voor iedereen 
 
In Den Haag ziet de gemeente er scherp op toe dat alle 
burgers gelijke kansen krijgen. Op de arbeidsmarkt, op 
het sportveld, op scholen en in de uitgaansgelegenheden 
accepteert D66 geen discriminatie of uitsluiting. 
Vrouwen en mannen worden overal gelijk behandeld. 
Ook onderscheid op afkomst, geaardheid en fysieke 
gesteldheid hoort wat betreft D66 niet thuis in onze stad. 
Gelijkheid gaat echter verder dan het wegnemen van 
formele beperkingen. Gelijkheid draait om de manier 
waarop we met elkaar omgaan. Als gemeente kunnen en 
moeten we nog meer doen om in de omgangsvormen 
met inwoners van onze stad, gelijkwaardigheid de norm 
te maken; niemand mag bijvoorbeeld aan de balies van 
het stadhuis het gevoel krijgen dat hij op een bepaalde 
manier behandeld is, omdat hij ‘anders’ is. 
 
 
Lesbisch, homo-, bi-, en transseksueel (LHBT) 
 
Acceptatie van je identiteit door jezelf en anderen is 
belangrijk. Den Haag heeft als Internationale Stad van 
Vrede en Recht een voortrekkersrol te vervullen op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau, ook als het 
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gaat om homo-emancipatie. Wij streven naar een open 
stad en wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en 
zichzelf onbelemmerd kan ontplooien. Dat begint met 
goede voorlichting over seksualiteit en seksuele 
diversiteit aan jongeren. Voorlichting moet standaard 
gegeven worden op alle Haagse scholen, en bovendien 
een onderdeel zijn van de beoordeling van een school bij 
het verstrekken van veiligheidscertificaten. Ieder kind 
moet zich veilig kunnen voelen op school, ongeacht 
geaardheid. De gemeente ondersteunt initiatieven die 
bijdragen aan de acceptatie, zoals het keurmerk De Roze 

Loper voor (zorg)instellingen, projecten bij 
sportverenigingen en de ‘Roze Boekenweek’ in de 
centrale bibliotheek. 
 
D66 accepteert geen geweld en discriminatie tegen 
LHBT's. Het initiatief ‘Roze in Blauw’ binnen de politie 
is een goed meldpunt voor homoseksuele stadsgenoten 
die slachtoffer zijn geworden. Evenementen, zoals het 
We Are The Hague-festival en het Lesbian Festival, 
dragen bij aan Den Haag als tolerante en veelzijdige 
vrijplaats.
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Sport: de lat hoog leggen 
 
 

Van enthousiaste amateurs tot fanatieke profs en van teamsporters tot hardlopers op het strand. 
Den Haag is een echte sportstad. Verenigingen bieden meer dan alleen sportbeoefening en zijn dus 
een belangrijk deel van de sociale structuur van de stad. De topsporters die strijden op 
internationale evenementen zijn een inspiratie voor de jeugd om ook het beste uit zich zelf te 
willen halen. D66 wil iedere Hagenaar, jong en oud, de mogelijkheid geven om in de eigen 
omgeving sportief bezig te zijn. Daarom zet D66 in op een goede verbinding tussen profs en 
amateurs, voor een goede en adequate ondersteuning van verenigingen en een uitstekende 
sportinfrastructuur: 
• We houden vast aan de afschaffing van OZB voor sportverenigingen. 
• Faciliteiten van sportclubs worden ingezet als Buurthuis van de Toekomst. 
• Kinderen worden via de brede buurtschool gestimuleerd om te sporten. 

 
 
 
 
Den Haag verenigingsstad 
 
Den Haag kent een rijk verenigingsleven. Wekelijks 
wordt op de Haagse velden, in de zwembaden en in de 
sporthallen door sporters en vrijwilligers druk gesport. 
Naast de sportieve prestaties vormt de saamhorigheid 
binnen verenigingen een belangrijk bestanddeel van de 
Haagse samenleving. Om verenigingen te ondersteunen 
vindt D66 het belangrijk dat bestuurders via de 
gemeente terecht kunnen bij organisaties met vragen 
over bij voorbeeld financiële en juridische zaken. De 
door D66 voorgestelde en doorgevoerde afschaffing van 
de OZB voor sportverenigingen blijft bestaan. Van 
verenigingen vragen wij om door te gaan met hun inzet 
om de hele buurt te betrekken. Een sportcomplex moet 
de hele week door gebruikt kunnen worden, wat 
betekent dat faciliteiten van sportclubs dienst kunnen 
doen als Buurthuis van de Toekomst of als onderkomen 
voor studentensportverenigingen en -teams. Dat levert 
winst op voor de sportvereniging die zijn locatie 
verhuurt, en maakt de vereniging tot belangrijke speler 
in de wijk. 
 
De samenwerking tussen brede buurtscholen en 
sportverenigingen is voor allereerst voor de kinderen 
maar ook voor de scholen en verenigingen een gezonde 
ontwikkeling. De gemeente kan waar nodig zorgen voor 
de ondersteuning van gezamenlijke projecten maar D66 
gaat ervan uit dat scholen en verenigingen elkaar snel 
weten te vinden aangezien ze hier beide veel mee 
kunnen winnen. 
 
Om heel Den Haag te laten sporten zal de gemeente bij 
het inrichten van openbare sportvoorzieningen rekening 
houden met toegankelijkheid voor minder validen en 
senioren en ook speciale voorzieningen zoals ‘fitplaatsen’ 
aanleggen.  
 

Sportief het groen in 
 
Dankzij onze vele parken, duinen en bossen is het 
uitstekend fietsen, wandelen, hardlopen en skaten in de 
stad. D66 wil het onderhoud van de paden dan ook op 
hoog niveau houden. Dit stimuleert het gebruik en 
voorkomt nare valpartijen. D66 ondersteunt initiatieven 
om routes goed te markeren. D66 wil daarnaast zorgen 
voor voldoende fietsstallingen bij de strandopgangen. Zo 
wordt sporten en recreëren in de duinen en op het strand 
aantrekkelijker en hebben omwonenden minder overlast 
van massa’s fietsen voor hun deur. 
 
In Den Haag komen steeds meer Cruijff Courts en 
Krajicek Playgrounds. Daarnaast zijn er ook vele 
basketbalveldjes en trapveldjes waar soms de eerste 
stappen in een mooie sportcarrière ontstaan. Wat D66 
betreft de ideale plek om verenigingen en sporters bij 
elkaar te brengen en deze van elkaars kennis te laten 
profiteren. D66 wil dat in elke wijk van de stad 
voldoende ruimte is voor deze veldjes en pleinen en 
ervoor zorgen dat deze samen met de gebruikers en 
wijkbewoners goed onderhouden worden.  
 
De sportfaciliteiten van brede buurtscholen zijn buiten 
schooluren vanzelfsprekend beschikbaar voor sporters 
uit de wijk. Ook kunstgrasvelden van sportclubs zullen, 
in overleg met de clubs, beschikbaar zijn voor de buurt. 
 
 
Topsport, evenementen en opleidingen  
 
Den Haag mag zich met vele topteams in diverse 
sportcompetities en vele internationale evenementen 
zoals de City-Pier-City loop, de North Sea Regatta en, in 
2014, het WK Hockey met recht een sportstad noemen. 
Deze toernooien en topsportteams vervullen een 
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voorbeeldfunctie naar de jeugd in de stad, wat door D66 
van harte ondersteund wordt.  
 
De verenigingen die onderdeel uit maken van het Haags 
Goud-programma willen we nog meer de rol mee geven 
om zichzelf te presenteren in de hele stad en initiatieven 
te ontplooien om Hagenaars tot sporten te bewegen. 
 
Om talent te stimuleren wil D66 zoveel mogelijk 
nationale en regionale trainingscentra aan Den Haag 
verbinden; zo kunnen talenten en topsporters optimaal 
worden ondersteund. Uiteraard concurreren we niet met 
buurtgemeentes maar kijkt D66 in 
Metropoolregioverband naar de sterke punten van iedere 
stad en werken we samen. Ook langs deze weg worden 
de topsportspeerpunten komende periode geëvalueerd 
en opnieuw vastgesteld. 
 
 

Sporten aan en in zee 
 
Scheveningen heeft aan de kust een unieke plek om 
topsporters en vrijetijdssporters samen te brengen. De 
vele internationale zeilwedstrijden, de NK’s 
beachvoetbal, beachvolleybal, beachhockey en 
beachtennis in het Beachstadion en de internationale 
surf- en kitewedstrijden combineren uitstekend met de 
surfers in het Surfdorp F.A.S.T., de hardlopers langs de 
vloedlijn en de zwemmers. D66 geeft de initiatiefnemers 
van deze evenementen de ruimte. De gemeente houdt 
rekening met de bewoners van de kust maar stimuleert 
de sportevenementen op het strand. De 
jaarrondexploitatie van strandtenten draagt bij aan een 
ondernemende en sportieve sfeer aan de waterlijn. De 
unieke opzet van F.A.S.T. verdient alle medewerking van 
de gemeente om een nieuwe stek te vinden waar zij 
verder kunnen bouwen aan hun “dorp”.
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U en de gemeente: dienstverlening en participatie 
 
 

Een goed bestuur is een randvoorwaarde om te komen tot een fijne stad om te wonen, werken en 
recreëren. U moet zien en weten dat de gemeente zich bezighoudt met zaken die voor u relevant 
zijn. Bij een goede gemeentelijke dienstverlening hoort een eerlijke en transparante communicatie. 
Bewoners worden tijdig ingelicht over gemeentelijke plannen die invloed op de leefomgeving 
hebben en krijgen ruimte voor participatie in de besluitvorming. Goed bestuur betekent ook 
ruimte geven aan mensen om zelf initiatieven te nemen. D66 vertrouwt op de kracht van mensen 
onderling. Er is nog veel te winnen als die kracht meer ruimte krijgt en waar nodig een handje 
wordt geholpen door de gemeente: 
• De gemeente is buiten kantoortijden zowel digitaal als op locatie benaderbaar. 
• Een ‘groene golf-ambtenaar’ loodst burgers door gemeentelijke procedures. 
• Decentralisatie van bevoegdheden maakt stadsdelen beter in staat hun rol in het sociale 

domein te vervullen. 
 
 
 
 
De gemeente is er voor u 
 
Mede dankzij D66 is er de afgelopen jaren veel verbeterd 
in de dienstverlening van de gemeente: loketten zijn ook 
buiten kantoortijden geopend, meer diensten zijn via 
internet beschikbaar, u kunt op afspraak terecht zodat u 
niet meer hoeft te wachten, en via apps en social media is 
meer informatie beschikbaar en kunt u eenvoudig 
communiceren met de gemeente. D66 wil op die 
ingeslagen weg door en ervoor zorgen dat zoveel 
mogelijk diensten elektronisch beschikbaar komen, ook 
voor ondernemers. 
 
 
Moderne tijden, moderne middelen 
 
Inzet van e-participatie biedt ruimte en kansen voor 
meer mensen om deel te nemen aan de Haagse 
maatschappij. De afgelopen collegeperiode is er volop 
geëxperimenteerd met digitale vormen van 
burgerparticipatie. Dit smaakt naar meer. Iedere inwoner 
van Den Haag moet volgens D66 standaard gebruik 
kunnen maken van laagdrempelige en digitale middelen 
om invloed uit te oefenen of ideeën kenbaar te maken. 
Van het melden van kapotte verlichting of zwerfvuil tot 
het meedenken over het verbeteren van het 
serviceniveau van de gemeente. Doordat de gemeente 
steeds meer informatie over Den Haag online 
beschikbaar maakt, daagt zij u uit hiermee aan de slag te 
gaan en nieuwe innovatieve websites en apps te 
ontwikkelen. Dit open data principe zorgt ook voor een 
transparante overheid. Eenmalige verstrekking van 
gegevens zorgt dan voor meervoudig gebruik. 
 
 

Communicatie  
 
D66 vindt het niet meer dan normaal dat de gemeente 
haar bewoners vroegtijdig en volledig informeert over 
besluitvorming rond plannen en voorgenomen 
wijzigingen in de woonomgeving 
(aanbouw bij de buren, inrichting openbare ruimte etc.). 
Daarbij kunnen online mogelijkheden, zoals de in de 
afgelopen periode opgezette attenderingsservice over 
ontwikkelingen in uw wijk, verder worden uitgebreid. 
De informatie over ontwikkelingen moet 
geanonimiseerd digitaal beschikbaar zijn. 
 
Bij bekendmakingen, informatievoorziening, 
inspraakprocedures, referenda, ontvangen suggesties en 
ideeën van inwoners moet de gemeente zoveel mogelijk 
gebruik maken van digitale communicatiemiddelen. 
 
D66 ziet veel mogelijkheden om de online 
communicatie tussen u en de overheid te verbeteren. 
Tegelijkertijd blijft de gemeente wel bereikbaar voor 
telefonisch en persoonlijk contact. Voor bewoners die 
van de papieren dienstverlening gebruik willen blijven 
maken blijven alle belangrijke documenten en 
bekendmakingen beschikbaar bij in ieder geval het 
stadhuis, de stadsdeelkantoren en de bibliotheken. 
 
 
Participatie – uw mening telt! 
 
Volgens D66 moet u invloed kunnen uitoefenen op de 
inrichting van uw leefomgeving. Bewoners beschikken 
immers over specifieke kennis van de wijk. D66 heeft in 
de afgelopen periode de participatieverordening laten 
invoeren voor alle gemeentelijke plannen. Hiermee 
wordt in elk voorstel van de gemeente de mogelijkheid 
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geboden om op een vooraf vastgelegd niveau mee te 
praten. Zo wordt het voor bewoners direct duidelijk op 
welk moment zij bij de besluitvorming worden 
betrokken en waarover zij mee kunnen beslissen. De 
gemeente gaat ook veel actiever samen met de bewoners 
projecten coproduceren. Hoe eerder u als burger wordt 
gevraagd mee te denken en mee te beslissen, hoe groter 
het draagvlak voor het uiteindelijke plan. De gemeente 
ziet als haar rol het bij elkaar brengen van partijen, 
verschillende belangen in beeld te krijgen en constructief 
overleg te bevorderen.  
 
D66 vindt dat de gemeente een beweging moet maken 
van burgerparticipatie (we vragen de burger om invloed 
uit te oefenen) naar overheidsparticipatie (de burger 
vraagt de gemeente om iets te faciliteren). Bewoners van 
onze stad nemen namelijk steeds vaker - zonder een 
beroep op subsidies - zelf initiatief voor het realiseren 
van verbeteringen in de directe leefomgeving. Dat 
verdient grote waardering. De gemeente moet open staan 
voor deze initiatieven en bureaucratische barrières 
wegnemen. Om initiatieven van burgers niet te belasten 
met bureaucratische rompslomp wordt er in elk 
stadsdeel een zogenaamde ‘groene golf-ambtenaar’ 
aangesteld, die burgers door gemeentelijke informatie en 
procedures loodst. 
 
Participatie is op veel terreinen mogelijk, juist ook op die 
terreinen waar bewoners rechtstreeks bij betrokken zijn. 
Hierbij gaat het onder meer om woning en 
woonomgeving (waaronder democratische 
verhoudingen bij corporaties), veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk (reële invloed van bewoners en hun 
organisaties), scholen (medezeggenschap en toezicht 
door middel van 
bestuur en ouderraad) en bouwplannen in de buurt.  
 
 

Ondernemen zonder obstakels 
 
Als ondernemer wilt u alle aandacht geven aan uw zaak, 
klanten en producten. Vergunningen zijn uiteraard nodig 
voor een goede inrichting van de stad maar mogen 
volgens D66 voor ondernemers geen bureaucratische 
rompslomp veroorzaken. Daarom krijgt iedere 
onderneming, groot en klein, een aanspreekpunt 
toegewezen vanuit de gemeente. Door alle contacten via 
één gemeentelijk contact te laten lopen stelt de gemeente 
zich zeer dienstbaar op zodat de ondernemer zich bezig 
kan houden met zijn eigen business. Waar mogelijk 
worden vergunningsvereisten geschrapt. Geen moeilijke 
procedure vooraf maar controle achteraf, waar mogelijk 
ook via digitale middelen; Ondernemingsdossier.nl is 
hier een goed voorbeeld van. Zo kunnen horecabedrijven 
in Den Haag nu hun vergunningen en ontheffingen 
regelen via het online Ondernemingsdossier. In het 
online Ondernemingsdossier legt de ondernemer allerlei 
gegevens vast, voor bijvoorbeeld toezichthouders en 
vergunningverleners van de gemeente. Die 
bedrijfsgegevens worden nog maar een keer vastgelegd 
en hoeven dus niet steeds opnieuw te worden verstrekt. 
Vergunningsaanvragen kunnen online worden 
ingediend, waardoor het voor de controlerende 
ambtenaar veel makkelijker is om een besluit te nemen. 
 
 
Stadsdelen 
 
In de afgelopen periode zijn de budgetten voor de 
stadsdelen verruimd. De ervaring leert dat daardoor beter 
kan worden samengewerkt met en alerter gereageerd kan 
worden op signalen uit de buurt. De decentralisaties 
verruimen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de gemeente in het sociale domein. Juist daar is een 
geïntegreerde aanpak dicht bij mensen nodig. D66 vindt 
dan ook dat de decentralisaties hand in hand moeten 
gaan met de versterking van de stadsdelen in het sociale 
domein. Ook het krachtwijkenbeleid moet worden 
geïntegreerd bij de stadsdelen.
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Financiën: solide en transparant 
 
 

Gedegen financieel beheer is een kenmerk van goed bestuur en van een betrouwbare overheid. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het voeren van een solide beleid en moet te allen tijde aan de 
burger kunnen uitleggen waaraan geld is besteed en op welke manier belastingen worden geheven. 
• De gemeente maakt het makkelijk voor inwoners en ondernemers om te zien waar geld aan 

wordt uitgegeven. 
• Financiële zelfstandigheid, ook voor maatschappelijke organisaties, wordt waar mogelijk 

aangemoedigd. 
• De gemeente geeft structureel niet meer geld uit dan er binnenkomt. 

 
 
 
 
Inzicht en toezicht 
 
Transparantie over de bestedingen, het tijdig melden van 
tekorten en inzicht geven in de onderbesteding van 
budgetten, maken deel uit van de normale financiële 
verantwoording door de gemeente en daarmee van goed 
bestuur. Een andere eis die D66 aan goed bestuur stelt, is 
dat beleid regelmatig wordt geëvalueerd. Het college 
dient bij de besteding van subsidies duidelijke 
doelstellingen te formuleren en achteraf te rapporteren 
of deze behaald zijn. Voorts moet de gemeente adequate 
controle en toezicht uitoefenen op door de gemeente 
gefinancierde activiteiten en instellingen.  
 
 
Budgetteren in krappe tijden 
 
De uitwerkingen van de financiële crisis treffen ook Den 
Haag. Van de landelijke overheid krijgt de gemeente 
meer taken maar minder geld om deze uit te voeren. De 
overdracht van de jeugdzorg en AWBZ naar de gemeente 
zorgen voor de noodzaak tot gedegen financiële keuzes. 
Zeker omdat deze transitie door de landelijke overheid 
gepaard gaat met een opgelegde bezuiniging.  
 
D66 staat voor een sluitende gemeentebegroting. Als de 
inkomsten afnemen, dan moet de gemeente de uitgaven 
naar beneden bijstellen. Dit betekent dat de lasten voor 
de Haagse inwoners niet verhoogd worden maar dat de 
nodige ruimte zal moeten worden gezocht in 
verandering van de uitgaven. In dat geval kan niet alleen 
worden volstaan met de ‘kaasschaaf’-methode, maar 
moeten er ook duidelijke politieke keuzes worden 
gemaakt. Dit programma beschrijft welke 
uitgangspunten en prioriteiten daarbij voor D66 leidend 
zullen zijn. Door de dalende huizenprijzen daalt de 
opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB). Dit 
zet een stevige druk op de inkomsten van de gemeente. 
Indien ondanks de daling van gemeentelijke uitgaven 
een sluitende begroting in het gedrang komt wil D66 het 
tarief van de OZB laten stijgen. Daarbij zal D66 niet 

accepteren dat de te betalen belasting per huishouden 
hoger wordt dan in de voorgaande jaren. 
 
 
Subsidies onder de loep 
 
Subsidies zijn volgens D66 altijd tijdelijk van aard en 
worden periodiek geëvalueerd op behaald resultaat. D66 
wil zeer kritisch kijken of een subsidie wel doelmatig en 
doeltreffend is. De gemeente bepaalt welke kerndoelen 
er met subsidies moeten worden behaald. Hierbij valt te 
denken aan de verbetering van het onderwijsniveau op 
basis van prestatieafspraken, verduurzaming van de 
woningvoorraad of cultureel ondernemerschap. Op basis 
van gestelde doelen zal een budget worden opgesteld 
waar een beroep op kan worden gedaan. 
 
 
Een efficiënte gemeente 
 
De gemeentelijke organisatie wordt tegen het licht 
gehouden, waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente 
efficiënter, effectiever en flexibeler gaat werken. D66 
stuurt bij het reorganiseren van gemeentelijke afdelingen 
aan op selectie op basis van kwaliteit. Voorkomen moet 
worden dat bezuinigingen vooral ten koste gaan van 
(jong) talent.  
 
 
Erfpacht wordt eigendom 
 
D66 vindt het stelsel van grond in erfpacht niet meer van 
deze tijd en wil het dus zo spoedig mogelijk uit Den 
Haag laten verdwijnen. Bewoners moeten na afkoop van 
de lopende canonverplichting direct het volledige 
eigendom van de grond verkrijgen en niet, zoals nu het 
geval is, nog een extra bedrag als een soort 
gevoelsbelasting hiervoor betalen. In de afgelopen 
periode heeft D66 deze belasting al weten te halveren. 
Nu willen wij deze gevoelsbelasting helemaal afschaffen. 
Nieuwe bouwgrond wordt uiteraard niet meer in 
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erfpacht uitgegeven. Om meer inzicht te geven in de 
erfpachtontwikkeling krijgen inwoners op hun jaarlijkse 
WOZ-aanslag een duidelijk overzicht van de 
erfpachttermijnen en -bedragen.  
 
 
Innovatief investeren  
 
Om nieuwe investeringen mogelijk te maken moet Den 
Haag meer moeite doen om alternatieve financiering aan 
te trekken, zoals die van grote Nederlandse 
pensioenfondsen of de private sector. Deze 
pensioenfondsen moeten de ruimte krijgen om samen 
met private en publieke ontwikkelaars zowel ruimtelijk, 
economisch als verkeerskundig kansrijke verbindingen 
te maken (Transit Oriented Development). 
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Investering Eenmalig 
x € 1000 

Jaarlijks 
x € 1000 

   
Onderwijs en jeugd   
• Leerrecht voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar   8.000 
• Stimuleren van brede buurtscholen 5.000 5.000 
• Onderwijs voor volwassenen  3.000 
• Kwaliteit van docenten en ondersteunend personeel  2.000 
• Tegengaan schooluitval  2.000 
• Den Haag studentenstad 5.000 1.000 
• Een conciërge op iedere school  1.000 
• Bibliotheken 500 500 
• Bestrijden jeugdwerkloosheid 4.000  
• Verkeersveiligheid bij scholen 1.500  
• Internationaal onderwijs 1.000  
Totaal 17.000 22.500 
   
Een duurzame en groene stad   
• Fonds voor energiebesparing 10.000 500 
• De Randstadrail naar Kijkduin (fase I) 8.000  
• Stimuleren groene daken 1.000  
• Uitbreiden Park & Ride-voorzieningen 2.000  
• Toename oplaadpunten voor elektrische auto’s 900  
• Aanleggen van groen (parken, natuur, bomen)  900 
• Meer en betere fietspaden 15.000  
• Ongelijkvloerse kruispunten voor de fiets 10.000  
• Fietsenstallingen 2.000 400 
• Fietsparkeren bij strandopgangen 500  
Totaal 49.400 1.800 
   
Werk en ondernemerschap   
• Lagere lasten voor ondernemers  3.000 
• Promotie, citymarketing en evenementen  2.500 
• Programma creatieve stad  2.500 
• Vestigingsklimaat verbeteren  2.100 
• Ontwikkeling stadsentree 1.000  
• Betere dienstverlening  250 750 
Totaal 1.250 10.850 
   
Cultuur   
• Cultuureducatie op scholen  3.500 
• Cultureel Ondernemerschap versterken  3.000 
• Ruimte voor kunstzinnige en culturele broedplaatsen  500 
Totaal  7.000 
   
Veiligheid   
• Extra conducteurs op de tram  2.500 
• Extra inzet van BOA´s avonds  1.500 
• Preventieve aanpak onveilige plekken 1.750 1.100 
Totaal 1.750 5.100 
   
Overig   
• Afschaffen ‘gevoelsbelasting’ bij afkopen erfpacht  1.000 
• Ondersteuning amateursportverenigingen  500 
• Bevorderen LGBT-emancipatie  250 
Totaal  1.750 
   
Totale investeringen 69.400 49.000 
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Ombuiging Eenmalig 
x € 1000 

Jaarlijks 
x € 1000 

   
• Efficiëntere gemeente  -  15.000 
• Evalueren en terugdringen subsidies  -  15.000 
• Aanpassen norm gesubsidieerde woningbouw  -  5.000 
• Doorontwikkeling realistisch ramen -  17.000 -  5.000 
• Bevorderen onafhankelijkheid van bijstand en armoedebeleid  -  3.000 
• Gemeentelijk beleid aanpassen op verhoging AOW-leeftijd  -  2.000 
• Online dienstverlening en digitale communicatie gemeente  -  1.000 
• Vrijval diverse reserves -  30.000  
• Afstoten overbodig gemeentelijk vastgoed -  13.000  
• Opbrengst verkoop HTM-aandelen -  9.400  
• Verlagen post onvoorzien  -  3.000 
   
Totale ombuigingen -  69.400 -  49.000 
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