
Overzicht activiteiten stadsdeel Centrum 2017

Binnenstad Het oude Centrum Kortenbos Rivierenbuurt Schilderswijk Stationsbuurt Transvaal

Archipel/ 

Willemspark
Zeehelden kwartier 

universiteit Leiden Brede Buurtzone Eigen kracht ouders brede buurtzone Brede Buurtzones  aanbod sportvoorzieningen

Sportvoorzieningen Positie jongeren Streetsport Gezonde Wijk jeugdraad

Talentontwikkeling Brede buurtzone samenwerking sociale 

teams

Sport en bewegingsaanbod aanbod activiteiten meisjes 

Jeugdraad Sport aanbod Buurtsport conglomeraat inzet van sociale wijkzorg 

teamsMeisjes 8-18 Watertappunten

projecten Zelfbeheer

Lange Voorhout mogelijke bouwlokaties Aanpak Riolering Belastingkantoor aanpak pleinen Weesfietsen Crispijnstraat     72-74

fietsparkeer stalling plantsoen Pastoorwarande Tunnel Binckhorst laan Stationsplein afvalbrengstation Staedion Piet Heinplein

Meer groen Varkenmarkt Pletterijboulevard Doorgang station HS zzp'ers Huiskamerproject

Paleistuinen Sirtemastraat Aanpak grachten sterfietsroute terrein Wilcohaag Orac's

Kalverenmarkt Blauwe Loper aanpak Loper Hobbemaplein Illegale woningsplitsing

Fietstunnel Tunnel Rijswijkseplein Transvaal-Noord Vergroening

Drie Hoefijzers Knip Hoefkade Reijpoort Frederikstraat 

Stofkam' aanpak Bazaarplein Haagse Markt

Schenk viaduct

Haagse Loper Loper Oude Centrum aanpak Paul Krugerplein

Kerkplein Boekhorststraat winkelstraat Koningstraat 

en HoefkadeTournooiveld Herinrichting 

HobbemapleinNoordeinde Nieuwbouw Nutswoningen

Lange Vijverberg gediff woningaanbod

Planvorming Kern  kleinschalig opdrachtgeverschap 

Prinsestraat visieontwikkeling 

SingelgrachtLeidse Universiteit

Museumkwartier

veiligheidsaanpak Veiligheidsaanpak Sterfietsroute bijplaatsing ORAC's fietsroute Schilderswijk- Moerwijkfietsparkeren preventie projecten Minder verkeer kades 

Grote Marktstraat Doubletstraat Buurt Interventie Team de Haagse Opruimweek preventie projecten Verkeersonveiligheid Vergroenen Bankastraat groen in de wijk

Bewoners initiatieven Platform leefbaarheid Keurmerk Veilig 

ondernemen

Meer groen Preventie bureau Vermindering overlast Verbeteren openbare 

ruimte

Bankaplein Jenny Plantsoen

stinkplekken Wagenstraat Organiseren periodieke 

markt

verminderen woninginbraken nieuw groen in de wijk preventie projecten Transvaal Midden Raamweg / Koningskade Renoveren Hopje

Fietsveiligheid Grote Marktstraat Plaatsing ORAC's Vermindering overlast parkeergarages buurtschouwen woninginbraken 

verminderen

Scheveningsveer vervuiling openbare ruimte

Zwerfvuil Bewonersinitiatief Buurtpreventieteam aanpak overlast Orac's en bedrijfsafval Aanpak overlast Omleidingsroutes Plaatsen ORAC's 

HTM spoor Spui-

Kneuterdijk

Stinkplekken Toezicht en handhaving Aanpak drank-, drugs-, 

horeca- en woonoverlast. 

Adoptie Orac's Aanpak drank-, drugs-, 

horeca- en woonoverlast. 

Parkeren op straathoek verkeersregels 

Renovatie  Binnenhof Aanpak Zwerfvuil brandpreventie aanpak overlast groepen Keep it clean verkeersonveiligheid Plein 1813  "smart highway"

Calamiteiten Meer groen CS en HS Aanpak 

verkeersonveiligheid

pleinenaanpak bijplaatsingen Brandweer speelplek Trompstraat

Evenementen Aanpak 

bijplaatsingen/brood 

Groen in de wijk adoptie ORAC's 

Taxistandplaats Plein adoptie ORAC's vrouwvriendelijke 

inrichting 

Keep 't clean

Verminderen zwerfafval Brandveiligheid

Vergroten brandveiligheid

werk en scholing Wijkbanenplan Vangnetvoor zieningen Wijkbanenplan

werkzoekenden Roadshows Verbinding werkzoekenden armoede en aanpak 

werkeloosheidRoadshows armoede en werkeloosheid Schooluitval jongeren

anderstalig/ ongeletterd Stationsbuurt

Jeugdwerkeloosheid 

6 Opvoeding en 
Schouwen buurt Gouden idee Bureau Samen Gezondere leefstijl Versterken eigen kracht niet westerse bewoners Activeren burgers statushouders vormen van samenwerking

De Kunstkring Buurtpreventieteam Kortenbos gaat los Vroegsignalering van 

problematieken

Tegengaan radicalisering Kwetsbare burgers Versterken eigen kracht  kwetsbare ouderen De Heldenhoek

huisvesten studenten Buurtmannen van 

Parnassia/REAKT

Buurthuis de Kronkel Wijkzorgwinkel Activeren burgers Gezonde leefstijl Tegengaan radicalisering en 

polarisatie

Initiatieven

Participatie Zebra en Buurtoverleg 

Oude Centrum

Versterken eigen kracht 

bewoners met name van 

imago verbetering Oranjeplein Buurtgericht werken

Bewoners participatie betrokkenheid jeugd Kennis- en innovatiecentra Zorgvragen imago verbetering 

samenwerking tussen de 

diverse bewonersgroepen 

Stationsbuurt sociale kaart

Participatie jongeren Statushouders

Beheer  woonomgeving 

door bewoners 

Imago wijk

pilot draaien in de NWC Studenten

Contacten ouderen Activeren burgers

Rivierenbuurt Zuid Jongerenraad

Activering burgers 

Bagijnenstraat

Weesstraatjes

Jeugd en 

Onderwijs 
1

Buitenruimte 

en Wonen
2

3 Bedrijvigheid

7
Sociale 

cohesie

8
Buurtwaarderi

ng 

4
Leefbaarheid 

en Veiligheid

Werkgelegenh

eid en 

Inkomen 

5

1



Uitvoeringsplan Stadsdeel Centrum 

THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / BIJZONDERHEDEN PARTICIPATIE

METHODE

PARTICIPATIE

NIVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

1. Jeugd en 

Onderwijs 
universiteit Leiden

Ontwikkelingen rondom inhuizing 

universiteit leiden

De universiteit voert nader overleg met andere Haagse 

instellingen voor hoger onderwijs over medegebruik van 

voorzieningen binnen en buiten het te realiseren Student 

Center The Hague

Realisatie  Student Center Overleg Co-

produceren

programma 6 en 8 4e kwartaal

Lange Voorhout
Aanpassingen Openbare Ruimte  

Lange Voorhout

Aanpassingen openbare ruimte (schelpenpad)  met aandacht 

voor groen en  toeristische uitrstraling

Aanpassing Openbare Ruimte Lnge Voorhout , 

aandacht voor groen, toerischtische uitstraling

Overleg Co-

produceren

programma 11, 13 en 

19

1e kwartaal

fietsparkeer stalling
Genoeg fietsparkeermogelijkheid 

Plein e.o.

Inrichting verwijderbare  fietsparkeerstalling van 

donderdagavond  t/m zondagmorgen

Realisatie verwijderbare fietsenastalling Overleg Co-

produceren

programma 10 en 13 2e kwartaal

Meer groen
Meer groen in de wijk Initiatieven van bewoners gericht op het vergroenen van de 

wijk worden gestimuleerd

Drie initiaiteven zijn geraliseerd Overleg Co-

produceren

programma 10 en 19 4e kwartaal

Paleistuinen
Uitbreiding gebruik openbare 

ruimte Paleistuinen

Aanleggen labyrint in de Paleistuinen labyrint is aangelegd, diverse activiteiten n.a.v. zijn 

gerealiseerd

Overleg Co-

produceren

programma 19 2e kwartaal

Kalverenmarkt

Groot onderhoud Kalverenmarkt 

tussen Bagijnenstraat en  

Fluwelen Burgwal

inrichting rijbaan, trottoir, en parkeerstrook fysieke ingreep n.v.t. Adviseren programma 10 3e kwartaal

Haagse Loper
Realisatie( opvolgend gedeelte)  

Haagse Loper 

Het  verder inrichten van de openbare ruimte van CS tot aan 

het Spuiplein ( Turfmarkt-Wijnhaven-Turmarkt-Spuiplein)

Inrichting openbare ruimteconform DO overleg Adviseren  programma 10 4e kwartaal

Kerkplein
Realisatie herinrichting Kerkplein Het opnieuw inrichten van het Kerkplein inclusief 

calamiteitenroute openbaar vervoer

Inrichting openbare ruimte conform DO overleg Adviseren programma 10 4e kwartaal

Tournooiveld
Realisatie herinrichting 

Tournooiveld

Na realisatie parkeergarage het opnieuw inrichten van het 

Tournooiveld, aandacht voor vergroening

Inrichting openbare ruimte conform DO overleg Adviseren programma 10 4e kwartaal

Noordeinde
Realisatie herinrichting 

Noordeinde

Herinrichting  Hoogstraat, Noordeinde, Heulstraat Inrichting openbare ruimte conform DO overleg Adviseren programma 10 4e kwartaal

Lange Vijverberg

Aanpassingen Openbare Ruimte  

Lange Vijverberg

Na parkeergarage Tournooiveld en vernieuwen  tramrails 

NNR aanpassingen openbare ruimte met aandacht voor 

trottoir, groen en  (toeristische) uitrstraling

Aanpassing Openbare Ruimte Lange Vijverberg, 

aandacht voor groen, toeristische uitstraling

overleg Adviseren programma 10 4e kwartaal

Planvorming Kern

Realisatie  planvorming Kern 

Bijzonder in het kader van de 

Hartlijn

Fysieke aanpassing vier kruisingen op traject Grote 

Markstraatstraat -Kneuterdijk

Aanpassingen Openbare Ruimte in het kader van de 

Hartlijn om verbinding tussen Centraal Stationzijde 

van de stad en (kern)winkelgebied meer aan elkaar 

te verbinden

Overleg Adviseren programma 10 4e kwartaal

Prinsestraat
Visie ontwikkeling Prinsestraat Visie op inrichting buitenruimte en parkeren Visie opgesteld voor inrichting buitenruimte 

Prinsestraat

Overleg Adviseren programma 10 doorlopend 

2017

Leidse Universiteit
Versterken Leidse Universiteit Versterken studentenmilieu en vestigingen van de Leidse 

Universiteit

Studentenmilieu en vestigingen van de Leidse 

Universiteit zijn versterkt

overleg Adviseren programma 9 en 11 doorlopend 

2017

Museumkwartier
Museumkwartier Ontwikkeling van Lange Voorhout/Lange 

Vijverberg/Tournooiveld /Binnenhof/Mauritshuis tot 

Museumkwartier

Branding gebied als Museumkwartier, 

herontwikkeling voormalige Amerikaanse 

Ambassade

Overleg Adviseren programma 11 doorlopend 

2017

veiligheidsaanpak
Het verbeteren van de 

leefbaarheid en veiligheid in de 

binnenstad

Voortzetting van veilgheidsaanpak, inclusief aanwijzing 

noodgebied

Veiligheidsmonitor geeft betere resultaten t.a.v. 

leefbaarheid en veiligheid

overleg Adviseren programma 4 en 19 doorlopend 

2017

Grote Marktstraat
Regulering fietsparkeren in en 

rondom Grote Marktstraat

Aanpassing APV + flankerende maatregelen inzake 

toezicht/handhaving en inrichting openbare ruimte

Een fietsarme Grote Marktstraat en geordend 

fietsparkeren in de omgeving

Overleg Co-

produceren

programma 10 en 13 3e kwartaal

Bewoners initiatieven

 Sociale samenhang stimuleren bij 

bewoners/ondernemers  om zelf 

actief te worden voor de 

leefbaarheid in hun buurt

Ondersteunen van bewonersinitatieven Een ( meetbare) leefbare, veilige buurt met 

betrokken bewoners

overleg Co-

produceren

programma 4 en 19 doorlopend 

2017

stinkplekken
Aanpak "plas- en poepplekken" Inzet van schoonmaakploeg Haeghe Groep en onderzoek 

naar alternatieve maatregelen

een schone binenstad zonder stinkplekken [e]participatie Meebeslissen programmam 13 en 

19

doorlopend 

2017

Fietsveiligheid

Fietsveiligheid probleemlocatie Vooreerst in de Kettingstraat, de Korte Houtstraat en bij de 

Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten 

(Prinsessegracht) de fiets-parkeer-overlast te beperken

Fysieke ingrepen, aanpassing handhaving, 

gedragsbeinvloeidng

Overleg Meebeslissen programma 10, 11, 13, 

19

2e kwartaal

WIJK : Binnenstad

2. Buitenruimte 

en Wonen

3. Bedrijvigheid

4. Leefbaarheid 

en Veiligheid



Uitvoeringsplan stadsdeel Centrum 2017

THEMA DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / BIJZONDERHEDEN PARTICIPATIE

METHODE

PARTICIPATIE

NIVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

Zwerfvuil
Aanpak zwerfvuil Maatregelen treffen om zwerfvuil te voorkomen en tegen te 

gaan (met name op ophaaldagen van huisvuil)

een schone binenstad (ook op de dagen van ophaal 

huisvuil)

overleg Meebeslissen programmam 13 en 

19

doorlopend 

2017

HTM spoor Spui-

Kneuterdijk

Verkeersveilgheid HTM spoor 

Spui-Kneuterdijk

Herstrating tramspoor Bestrating in en rondom spoor voldoet aan 

veiligheidseisen

Overleg Meebeslissen programma 10, 13 en 

19

1e kwartaal

Renovatie  Binnenhof
Renovatie  Binnenhof vanaf 2020 Voorbereiden totstandkoming renovatie Binnenhof Sluitende afspraken t.a.v. faciliteren totstandkoming 

renovatie binnenhof

Overleg Adviseren programma 10 en 11 4e kwartaal

Calamiteiten
(Vekeers)veiligheid bij  

calamiteiten

Bij calamiteiten de (binnen)stad zodanig  (ont)sluiten dat de 

veilgheid wordt gewaarborgd
Efficiente  verkeerinrichting bij calamiteiten Overleg Meebeslissen

programmam 4, 13  en 

19

doorlopend 

2017

Evenementen
Organiseren grote evementen 

Binnenstad

Voorbereiding totstandkoming grote evenmenten zoals 

vooreerst Koningsdag, Veteranendag en Vuurwerk Oud en 

Nieuw

Organisatie rondom Koningsdag, Veteranendag en 

Vuurwerk Oud en Nieuw
Overleg

Co-

produceren
programma 11 

doorlopend 

2017

Taxistandplaats Plein
Herorientatie Taxi standplaats 

Plein i.v.m. de veiligheid

Onderzoek naar mogelijkheden om de taxistandplaats op het 

Plein te verplaatsen

Sluitende afspraken t.a.v. totstandkoming 

alternatief taxistandplaats 
Overleg Adviseren programma 10, 13, 19 4e kwartaal

Schouwen buurt

Vergroten sociale samenhang en 

stimuleren van ondernemers / 

bewoners om zelf actief te 

worden voor de leefbaarheid in 

hun buurt

Uitvoering middels KVO Schouwen ( twee maal per jaar) een veilige buurt met betrokken bewoners overleg co-produceren programmam 4 en 19
1e en 3e 

kwartaal

De Kunstkring 
Mogelijkheden  verkennen voor 

Kunstkring Denneweg als 

Buurthuis van de Toekomst

Stimuleren en ondersteunen van De Kunstkring  als Buurthuis 

van de Toekomst

eenmogelijk  levendig buurthuis met activiteiten van 

en voor de hele wijk
Overleg

Co-

produceren
programma 8 3e kwartaal

huisvesten studenten
Huisvesting studenten in ruil voor 

bewonersparticipatie

Mogelijkheden bezien  rondom huisvesten van studenten in 

ruil voor bepaalde participatie activiteiten

Uitkomsten onderzoek vertalen in concrete 

participatie activiteiten  studenten 
Poll Adviseren programma 6, 8 en 14

doorlopend 

2017

Participatie Participatie bevorderen
Nieuwe bewonersgroepen zijn actief en innitiatieven worden  

ondersteund
Tenminste 3 innitiaiteven zijn gerealiseerd Overleg

Co-

produceren
programma 19 4e kwartaal

Bewoners participatie Impuls bewonersbetrokkenheid 

In samenspraak met bestaande vormen van 

bewonersparticipatie  betrekken (via onderzoek Haagse 

Hogeschool)  van nieuwe bewoners.  Implementeren van 

netwerk van bewoners die aanspreekpunt zijn voor de 

gemeente inzake gevraagde en ongevraagde 

adviezen/consultering 

Instaleren netwerkorganisatie rondom 

bewonersparticipatie voor de Binnenstad

Bewonerspan

el
Adviseren Programma 19 2e kwartaal

Bagijnenstraat
Verbeteren werk-leefkwaliteit 

Bagijnenstraat

Ondersteunen innitiatief van ondernemers en bewoners om 

hun straat een betere en leefbaardere uitstraling te geven 

realiseren vergroening, verlichting en aanpak 

aanbieden  afval
Overleg

Co-

produceren
programma 10, 13, 19 3e kwartaal

Weesstraatjes Aanpak weesstraatjes
Onderzoek naar de (fysieke) leefbaarheid van vergeten 

straten: bestrating, staatmeubilair, verlichting uitstraling

Plan van Aanpak en  realisatie van de grootste 

knelpunten
overleg Adviseren programma 10, 13, 19 4e kwartaal

4. Leefbaarheid 

en Veiligheid

WIJK : Binnenstad

8. 

Buurtwaarderin

g

7. Sociale 

cohesie



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / BIJZONDERHEDEN PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPATIE 

NIVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

3. Bedrijvigheid Loper Oude Centrum
Realisatie Loper Oude Centrum het opstellen van een ontwerp voor de 

inrichting van de openbare ruimte van de 

Stationsweg/Wagenstraat

een gedragen ontwerp voor de openbare ruimte overleg adviseren  programma 10 doorlopend

Boekhorststraat
onderzoeken transformatietraject Boekhorststraat ondersteunen ondernemers bij 'wij maken 

de Boekhorststraat'

een gedragen actieplan voor de ontwikkeling van 

de Boekhorststraat

overleg co-

produceren

programma 11 doorlopend

Veiligheidsaanpak
Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de 

wijk

voortzetting van veilgheidsaanpak, inclusief 

aanwijzing noodgebied

overleg adviseren programma 4 en 

19

doorlopend

Doubletstraat
voorkomen, monitoren en tegengaan van overlast in 

en rondom de Doubletstraat

voortzetting van aanwijzing noodgebied en 

veiligheidsaanpak

een beheersbare situatie in en rondom de 

Doubletstraat

overleg adviseren programma 4 doorlopend

Platform leefbaarheid
Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de 

wijk

Evaluatie Platform Leefbaarheid Oude 

Centrum

Evaluatie overleg adviseren programma 19 2017

Wagenstraat
voorkomen, monitoren en tegengaan van overlast in 

en rondom zorginstellingen in de Wagenstraat

voortzetting beheerscommissie 

Wagenstraat

een beheersbare situatie in en rondom de 

zorginstellingen in de Wagenstraat

overleg adviseren programma 8 doorlopend

Grote Marktstraat

regulering fietsparkeren in en rondom Grote 

Marktstraat

aanpassing APV + flankerende maatregelen 

inzake toezicht/handhaving en inrichting 

openbare ruimte

Een fietsarme Grote Marktstraat en geordend 

fietsparkeren in de omgeving

programma 10 en 

13

doorlopend

Bewonersinitiatief 

aandachtslokaties 

vergroten sociale samenhang en stimuleren bewoners 

om zelf actief te worden voor de leefbaarheid in hun 

buurt

stimuleren en begeleiden van 

bewonersinitatieven op aandachtslocaties.

een veilige buurt met betrokken bewoners overleg co-

produceren

programma 19 doorlopend

Stinkplekken
aanpak "plas- en poepplekken" inzet van schoonmaakploeg Haeghe Groep 

en onderzoek naar alternatieve maatregelen

een schone buurt zonder stinkplekken [e]participatie adviseren programmam 10 

en 19

doorlopend

Aanpak Zwerfvuil
aanpak zwerfvuil maatregelen treffen om zwerfvuil te 

voorkomen en tegen te gaan (met name op 

ophaaldagen van huisvuil)

een schone wijk (ook op de dagen van ophaal 

huisvuil)

overleg adviseren programma 10 en 

19

doorlopend

Meer groen

Meer groen in de wijk initiatieven van bewoners gericht op het 

vergroenen van de wijk worden 

gestimuleerd

vergroening van de wijk Overleg Co-

produceren

programma 10 en 

19

doorlopend

Gouden idee

Gouden idee Oude Centrum het verzamelen en beoordelen van plannen 

voor maatregelen in de buitenruimte ter 

verhoging van de leefbaarheid en/of 

veiligheid

eigen ideeën uit de wijk voor verbetering van de 

leefbaarheid

overleg co-

produceren

programma 11 2017

Buurtpreventieteam
vergroten sociale samenhang en stimuleren bewoners 

om zelf actief te worden voor de leefbaarheid in hun 

buurt

oprichting Buurtpreventieteam een veilige buurt met betrokken bewoners overleg co-

produceren

programmam 19 doorlopend

Buurtmannen van 

Parnassia/REAKT

verbeteren kwaliteit van (semi) openbare 

groenvoorzieningen

stimuleren inzet van Buurtmannen van 

Parnassia/REAKT voor kleinschalig 

(groen)onderhoud

goed onderhouden binnentuinnen en openbaar 

groen

overleg co-

produceren

programma 10 en 

19

doorlopend

Zebra en Buurtoverleg 

Oude Centrum

versterken samenwerking Zebra en Buurtoverleg 

Oude Centrum

hogere bewonersparticipatie en realisatie 

bewonersinitiatieven (klein en groot)

programma 19 doorlopend

betrokkenheid jeugd

stimuleren van betrokkenheid van jeugd voortzetten/uitbreiden aanbod activiteiten 

voor jongeren Afstemming tussen Zebra, St. 

Jeugdwerk en Streetsport om te voorkomen 

dat aanbod gelijktijdig plaatsvindt.

betrokken jongeren in de wijk programma 9 en 

19

doorlopend

7. Sociale cohesie

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

WIJK : Het oude Centrum



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / BIJZONDERHEDEN PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPATIENIVEAU BUDGET/KOSTE

N

PLANNING

Brede Buurtzone

Ontwikkelen Brede 

Buurtzone

Samen met partners wordt de Brede Buurtzone in 2017 

verder ontwikkeld. Een brede buurtzone is een cluster 

van voorzieningen dat intensief samenwerkt. Het doel 

van deze samenwerking is de ontwikkeling van kinderen, 

jongeren en hun ouders te verbeteren.  

Activiteiten zoals verlengde schooldag, educatieve- 

en opvoedingsondersteuning, leerplekken bieden 

aan jongeren, taalverwervingsactiviteiten, 

voorlichting over sociale voorzieningen, etc. 

Overleg Meebeslissen Programma 6 doorlopend 2017

Sportvoorzieningen

Aanbod 

sportvoorzieningen 

verbeteren

Meer activiteiten voor kinderen en jongeren bieden in 

samenwerking met het welzijnswerk. Het extra 

sportaanbod in het wijkpark blijft gehandhaafd.  

Meer sportactiviteiten en -voorzieningen voor 

kinderen en jongeren. Sport en bewegingsaanbod 

door sportsupport op het wijkpark (ism 

jongerenwerk Zebra)

Overleg Meebeslissen Programma 19 doorlopend 2017

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling 

jongeren

Een eerste vooronderzoek is gedaan naar jongeren uit 

de wijk zonder startkwalificatie. In 2017 zal hierop 

worden doorgepakt om een aanbod voor deze groep te 

realiseren, waarbij wordt gewerkt aan 

talentontwikkeling middels opleiding of training. Het 

doel is om een baan te krijgen. 

BBOZ en Zebra hebben contacten met 

SZW/werkgeverservicepunt en ervaring als het gaat 

om uitvoering van trajecten gericht op mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, dmv opdoen van 

werkervaring, training enz.  Bewoners (m.n. 

jongeren) uit de wijk worden actief betrokken bij de 

aanpak. 

Overleg Adviseren Programma 19 doorlopend 2017

Jeugdraad

Jeugdigen (4-23) actief 

deel laten nemen in de 

wijk

De Jeugdraad werkt in 2017 aan de nadere vormgeving 

en concretisering van de rol. Met de wijkpartners wordt 

actief gezocht naar gezamenlijke activiteiten voor jong 

en oud. 

De jeugdraad organiseert verschillende activiteiten in 

de wijk (voor- door en met jongeren). 

Overleg Adviseren Programma 19 doorlopend 2017 

Meisjes 8-18

Ontwikkelen aanbod 

activiteiten meisjes 8-18

In 2016 was een kleine groep meiden actief betrokken 

bij het realiseren van een aanbod voor deze groep. 

Samen met scholen en het kinder- en jongerenwerk 

wordt deze aanpak doorontwikkeld om meer meiden te 

bereiken en hun ouders hierbij een actieve rol te laten 

pakken. 

Activiteiten voor (met name allochtone) meisjes 8-18 

jaar.

Overleg Raadplegen Programma 19 doorlopend 2017

mogelijke 

bouwlokaties

Onderzoek naar 

mogelijke locaties 

nieuwe woningen

In kaart brengen van mogelijke (ver-)bouwlocaties. 

Optimaal benutten van woonfunctie in de wijk

Mogelijk plan van aanpak (woning- )verbouw voor 

Kortenbos

Overleg n.v.t. Programma 14 doorlopend 2017 

plantsoen 

Pastoorwarande

Verbeteren (kwaliteit) 

openbare ruimte

* Herstraten van Geest en Pastoorswarande, waardoor 

het straatbeeld in de wijk verbetert (vanaf mei) * 

Vervangen speeltoestellen Korte Vleerstraat,  indien 

mogelijk in combinatie met (meer) groen * Wijzigen 

beplanting plantsoen Pastoorswarande 

Bewoners komen met een plan voor het plantsoen in 

de Pastoorswarande.

Overleg n.v.t. Programma 19 doorlopend 2017

Varkenmarkt

Verbeteren (kwaliteit) 

openbare ruimte

Vergroenen van de Varkenmarkt: maken ontwerp in 

overleg met winnaar wedstrijd (voor de zomer). 

Realisatie volgt na de bouwvak.   

Een groener en gezonder stadsdeel  Overleg Meebeslissen Programma 19 doorlopend 2017

Sirtemastraat

Verbeteren (kwaliteit) 

openbare ruimte

Herinrichten Sirtemastraat en parkeervakken VVE 

Sirtemastraat. Verbeteren groenstrook wijkpark 

Kortenbos, o.a. door aanleggen van labyrint. 

Verbeteren openbare ruimte / straatbeeld / 

vergroten verkeersveiligheid in de wijk

Overleg Adviseren Programma 19  doorlopend 2017

Sterfietsroute
Herinrichting Noordwal Aanleg sterfietsroute Centrum - Scheveningen haven Overleg Raadplegen Programma Q2 / Q3 2017

Buurt Interventie 

Team

Ondersteunen Buurt 

Interventie Team 

Activiteiten van het BIT worden ondersteund (o.a. 

preventie). Het BIT zorgt voor een brede samenstelling 

vanuit de buurt.

Meer vrijwilligers. Bewoners zijn betrokken en 

participeren in de ontwikkelingen in hun wijk.

Overleg n.v.t. Programma 19 doorlopend 2017 

Keurmerk Veilig 

ondernemen

Ondersteunen 

ondernemers

Het stadsdeel faciliteert de ondernemers om het 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te behalen en om 

een ondernemersvereniging op te richten.

Realisatie KVO & ondernemersvereniging Westeinde Overleg n.v.t. Programma 19 doorlopend 2017

WIJK : Kortenbos

1. Jeugd en 

Onderwijs 

2. 

Buitenruimte 

en Wonen

4. 

Leefbaarheid 

en Veiligheid



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / BIJZONDERHEDEN PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPATIENIVEAU BUDGET/KOSTE

N

PLANNING

Varkenmarkt

Organiseren periodieke 

markt

Er wordt in de wijk (Varkenmarkt) door ondernemers 

een periodieke markt georganiseerd 

Overleg Adviseren Programma 19 doorlopend 2017

Orac's

Plaatsing ORAC's In een deel van Kortenbos worden in 2017 ORAC's op 

aangewezen locaties geplaatst. Er worden adoptanten 

voor de ORAC's geworven. 

ORAC's (aangewezen straten) in de wijk Kortenbos 

zijn geplaatst. 

n.v.t. n.v.t. Programma 10 doorlopend 2017

7. Sociale 

cohesie
Bureau Samen

Versterken / vernieuwen 

rol van (bestuur) 

bewonersorganisatie

De aanpak is gericht op het zoeken naar en vinden van 

nieuwe vormen van invulling van de rol van 

bewonersorganisatie en het werven van vrijwilligers die 

zich hieraan willen verbinden.  

Aanpak door Bureau Samen. Overleg Adviseren Programma 19 doorlopend 2017

Kortenbos gaat los

Bevorderen participatie 

van (nieuwe) 

wijkbewoners en 

ondernemers

Samen met de partners in de wijk wordt in 2017 een 

vervolg gegeven aan het bevorderen van participatie in 

de wijk.  Het inititiatief 'Kortenbos gaat los' wordt ook in 

2017 ondersteund met als doel om meer vrijwilligers te 

werven.

Meer wijkbewoners / organisaties (scholen) en 

ondernemers in de wijk die (actiever) participeren.

Overleg Adviseren Programma 19 doorlopend 2017

Buurthuis de Kronkel

Ondersteunen Buurthuis 

van de Toekomst 

Het ondersteunen van Buurthuis de Kronkel om een 

centrale rol te spelen in de wijk en (nieuwe) bewoners 

met elkaar te verbinden en initiatieven te stimuleren.

Doorontwikkeling Overleg n.v.t. Programma 19 doorlopend 2017 

4. 

Leefbaarheid 

en Veiligheid

WIJK : Kortenbos



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPAT

IENIVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

Eigen kracht 

ouders

Versterken eigen kracht ouders Taalverwervingsactiviteiten, opvoedingsondersteuning, 

gezondheidsbevordering, voorlichting over sociale 

voorzieningen en integratie krijgen meer samenhang met de 

activiteiten voor kinderen. Activiteiten voor ouders worden 

ingepast in de Brede Buurtzone

Vroegsignalering, ketenvorming Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatie-ven, 

welzijnsorgani-saties, 

onderwijs en 

zorginstellingen

advies programma 6, 7, 8 en 19 doorlopend 2017

Positie jongeren
Versterken positie jongeren Jongeren van16 jaar en ouder zonder opleiding en/of werk zijn 

in beeld door het inzetten van outreachend jongerenwerk.

Jongeren 12 jaar en ouder werken 

aan hun toekomst 

overleg en 

samenwerking

advies programma 6, 7, 9 en 19 doorlopend 2017

Brede buurtzone

Versterken programma Brede 

Buurtzone

Stageplekken, arbeidservaringsplekken en vrijwilligerswerk 

worden gedaan door jongeren uit de Rivierenbuurt. Meer 

binding met de buurt binnen het programma van de Brede 

Buurtzone

Jongeren zijn betrokken in de wijk Overleg en 

samenwerking 

advies programma 6 doorlopend 2017

Sport aanbod 
Verbeteren sportaanbod in de wijk Verkennen van de mogelijkheden voor het oprichten van een 

Omni-sportvereniging.

Gezondere leefstijl in de wijk Overleg en 

samenwerking

advies programma 12 doorlopend 2017

Aanpak Riolering
Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Aanpak riolering Rivierenbuurt Zuid Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatieven

advies programma 15 doorlopend 2017

Tunnel Binckhorst 

laan

Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Tunnel Binckhorstlaan: verbeteren leefkwaliteit en vergroenen 

buitenruimte onder het spoorviaduct 

Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatieven

advies programma 15 doorlopend 2017

Pletterijboulevard

Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Pletterijboulevard Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatieven

advies programma 15 doorlopend 2017

Aanpak grachten

Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Aanpak grachten Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatieven

advies programma 15 doorlopend 2017

Blauwe Loper

Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Blauwe Loper Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatiev

advies programma 15 doorlopend 2017

Fietstunnel 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Fietstunnel Lekstraat/Schenk: verbeteren zichtbaarheid en 

veiligheid van de fietserstunnel

Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatiev

advies programma 15 doorlopend 2017

Drie Hoefijzers
Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Drie Hoefijzers Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg advies programma 15 doorlopend 2017

Stofkam' aanpak

Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Stofkam' aanpak; met de aanpak van de buitenruimte dat het te 

handhaven woon- en werkgebied wordt verbeterd.

Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatieven

advies programma 15 doorlopend 2017

Schenk viaduct

Ruimtelijke ontwikkeling 

Rivierenbuurt e.o.

Opwaarderen onderzijde Schenkviaduct Gebiedsperspectief Rivierenbuurt Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatieven

co-

productie 

en advies

doorlopend 2017

4. Leefbaarheid 

en veiligheid

bijplaatsing 

ORAC's

Minder vuil op straat Aanpak verkeerd aangeboden bedrijfsafval en bijplaatsingen 

ORAC's.

Voorkomen vervuiling rondom 

ORAC's Voorlichting, schouwen, 

handhaving, Stedelijk Plan van 

Aanpak tegen vervuiling bij ORAC's

Overleg n.v.t. programma 10 doorlopend 2017

WIJK : Rivierenbuurt

1. Jeugd en 

Onderwijs 

2. Buiten 

ruimte en 

Wonen



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPAT

IENIVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

de Haagse 

Opruimweek

Stimuleren schoonhouden van de 

eigen omgeving met specifieke 

aandacht voor het recyclen

Activiteiten in het kader van de Haagse Opruimweek. Thema: 

halen en brengen

verminderen zwerfafval en 

verbeteren recyclen

voor jouw buurt/ doe ut 

lekkâh zelluf

co-

productie

programma 10 en 19 mei 

Meer groen
Meer groen in de wijk Initiatieven van bewoners gericht op vergroening worden 

gestimuleerd.

Vergroening van de stad Overleg en 

samenwerking

subsidie-

verstrekker

programma 10 en 19 doorlopend 2017

verminderen 

woninginbraken 

Investeren in inbraakpreventieve 

maatregelen teneinde het aantal 

inbraken te verminderen

Maatregelen nemen om het aantal woninginbraken te 

verminderen: daders aanpakken, bewoners helpen om inbraak 

te voorkomen en de omgeving erbij betrekken.

Verbeteren van de veiligheid Overleg n.v.t. programma 4 doorlopend 2017

Vermindering 

overlast

Drank- drugs-, horeca- en 

woonoverlast aanpakken

Diverse handhavingsacties, een bestuurlijke aanpak en een 

nauwe samenwerking met het Veiligheidshuis op individuele 

bewoners die overlast geven.

Vermindering overlast Overleg n.v.t. programma 4 doorlopend 2017

Buurt preventie 

team 

Extra inzet op preventieprojecten en 

bewonersinititiatieven

Buurtpreventieteam ondersteunen, Buurtvaders zichtbaar 

maken en rolmodellen inzetten in de wijk.

Bewoners zijn betrokken en 

participeren in de ontwikkelingen in 

hun wijk

Co-productie; 

participant en 

subsidieverstrekker

n.v.t. programma 19 doorlopend 2017

Toezicht en 

handhaving

Handhaving en toezicht in de 

omgeving van de prostitutieramen.

Toezicht en handhaving voor  de leefbaarheid en veiligheid van 

de omgeving.

Vermindering overlast Overleg n.v.t. programma 4 doorlopend 2017

brandpreventie

Aandacht voor brandpreventie Themabijeenkomsten organiseren met aandacht voor 

brandpreventie en bewustwording op het gebied van brandveilig 

leven.

Veilig wonen Overleg n.v.t. programma 4 doorlopend 2017

CS en HS

Aanpak verkeersonveiligheid met 

name rondom het Centraal Station 

en Hollands Spoor.

De vele werkzaamheden rond de beide stations (CS en HS) 

maken het noodzakelijk om extra maatregelen te nemen om de 

veiligheid te garanderen van mn de meest kwestbare 

weggebruikers

waarborgen verkeersveiligheid overleg en 

samenwerking

advies programma 13 doorlopend 2017

werk en scholing

Afstemming en samenwerking 

tussen bestaande voorzieningen op 

het gebied van onderwijs, 

werkgelegenheid en jeugd

Trajecten voor werk en scholing inzetten in samenwerking met 

bewonersinitiatieven en welzijnswerk

Nauwe samenwerking van SZW in de 

wijk

Overleg en 

samenwerking 

n.v.t. programma 6, 7 en 9 doorlopend 2017

 werkzoekenden

Vraag- en gebiedsgerichte projecten 

en acties opzetten met inzet van 

rolmodellen in de wijk.

Outreachend werken, verbinding leggen tussen werkzoekenden 

in de wijk met bestaande stedelijke initiatieven.

Verbeteren sociale en economische 

positie

Overleg en 

samenwerking

n.v.t. programma 19 doorlopend 2017

Roadshows 
Armoedebestrijding Roadshows van werkgelegenheids- en scholingstrajecten 

aanbieden in de wijk.

Verbeteren sociale en economische 

positie

overleg en advies n.v.t. programma 7 en 8 doorlopend 2017

7. Sociale 

cohesie
Gezondere leefstijl 

Komen tot een Gezonde Wijk Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in de wijk; 

stimuleren van gezonde leefstijl: gezonde voeding/keukens, 

bewegen, stress reductie. In 2016 zal verder worden gebouwd 

aan een preventief gezondheidsnetwerk samen met zorg- en 

welzijnsprofessionals, bewoners, informele zorgpartners. 

Grotere bekendheid geven aan zowel bugers als 

zorgprofessionals van aanbod op het gebied van 

zorg/beweegaanbod/gezonde voeding, en zorgdragen voor 

betere afstemming van activiteiten.

Gezondere leefstijl in de wijk participatie, adviseur overleg, 

adviseren

programma 8 doorlopend 2017

5. 

Werkgelegen

heid en 

Inkomen 

WIJK : Rivierenbuurt

4. Leefbaarheid 

en veiligheid



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPAT

IENIVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

Vroegsignalering 

van 

problematieken

Signalen van bewoners worden 

opgepakt en er wordt verbinding 

gelegd met preventieve netwerken.

Zorgvragen van bewoners worden verbonden aan de sociale 

wijkzorgteams, jeugdteams en wijkpartners.

Vroegsignalering van problematieken 

en er zijn verbindingen gelegd met 

bestaande hulpverleningsnetwerken 

zodat er een daling kan optreden in 

de armoede en vereenzaming.

overleg adviseren programma 8 en 9 doorlopend 2017

Wijkzorgwinkel

Armoedebestrijding Vangnetvoorzieningen bieden die gericht zijn op activering en 

participatie als tussenstap naar werk. De Wijkzorgwinkel 

ondersteunen bij de opstart en naar zelfvoorzienend 

maatschappelijk ondernemen.

Verbeteren sociale en economische 

positie

Overleg en advies n.v.t. programma 7 en 8 doorlopend 2017

Versterken eigen 

kracht bewoners 

met name van 

vrouwen

Versterken eigen kracht bewoners 

met name van vrouwen

Positie van vrouwen versterken, stimuleren eigen talenten van 

bewoners en bewoners beter verbinden met bestaande 

trajecten. Activiteiten zo inrichten dat iedereen die niet werkt of 

naar school gaat, een zinvolle dagbesteding kan vinden. 

Verbeteren sociale en economische 

positie

Overleg en advies n.v.t. programma 8 en 19 doorlopend 2017

Kennis- en 

innovatiecentra

Kennis- en innovatiecentra zoals de 

New Wold Campus en Universiteit 

Leiden betrekken in de buurt

Op 7 juni 2016 hebben Universiteit Leiden en de gemeente Den 

Haag een samenwerkingsovereenkomst getekend, zie RIS 

294407. In de overeenkomst onderschrijven beide partijen de 

ambities van Universiteit Leiden in Den Haag. Onderwijs-

/onderzoeksactiviteiten ism de gemeente Den Haag moeten 

worden opgenomen in het kaderdocument dat jaarlijks op basis 

van de samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld.

Gebruik maken van de kennis in de 

wijk.

Samenwerking en 

overleg

n.v.t. programma 19 doorlopend 2017

samenwerking 

bewoners

Versterken sociale cohesie Initiatieven gericht op samenwerking tussen de diverse 

bewonersgroepen stimuleren met als doel de sociale cohesie in 

de wijk te verbeteren en werken aan vertrouwen in elkaar. 

Initiatieven tussen de diverse bewonersgroepen worden positief 

gestimuleerd.

Verbeteren sociale cohesie in de wijk Overleg en 

samenwerking

n.v.t. programma 19 doorlopend 2017

Participatie 

jongeren 

Stimuleren betrokkenheid van 

jongeren, met name 12 jaar en 

ouder in de buurt 

Projecten opzetten om jongeren te laten participeren in de wijk Jongeren voelen zich gehoord en 

participeren in de wijk

Overleg en advies n.v.t. programma 9 en 19 doorlopend 2017

Beheer  

woonomgeving 

door bewoners 

Beheer van de woonomgeving door 

bewoners stimuleren

Initiatieven op het gebied van het adopteren van ORAC's, 

gezamenlijk beheer van plantenbakken of strookjes groen (in 

overleg met DPZ waar dat kan) worden positief gestimuleerd.

Bewoners zijn betrokken en 

participeren in hun wijk. 

Overleg en 

samenwerking

n.v.t. programma 19 doorlopend 2017

pilot draaien in de 

NWC

Versterken sociale cohesie Onderzoek n.a.v. de vraag van bewoners of goede 

horecavoorzieningen met terassen de onderlinge sociale 

contacten tussen wijkbewoners positief kunnen beïnvloeden?

Er gaat een pilot draaien in de NWC 

waar een lunchcafé wordt gestart. Er 

komt een restaurant in O3 

Overleg en 

samenwerking

n.v.t. programma 19 doorlopend 2017

Contacten 

ouderen 

Contacten tussen ouderen 

stimuleren

Initiatieven gericht op themabijeenkomsten  voor ouderen 

worden positief gestimuleerd.

Preventie eenzaamheid onder 

ouderen.

Co-productie; 

participant en 

subsidieverstrekker

n.v.t. programma 8 en 19 doorlopend 2017

bewoners 

Rivierenbuurt Zuid

Versterken sociale cohesie Contacten met bewoners Rivierenbuurt Zuid bevorderen en 

stimuleren. 

Bewoners Rivierenbuurt Zuid voelen 

zich betrokken bij de hele wijk.

Co-productie; 

participant en 

subsidieverstrekker

n.v.t. programma 19 doorlopend 2017

Activering burgers 

Haagse Kracht

Versterken eigen kracht bewoners 

door wijkinformatie 

Bekend maken wie wat doet in de wijk, voor wie en waar. Meer 

bekendheid geven aan wat het servicepunt zou kunnen 

betekenen. 

Activering burgers Haagse Kracht Overleg en advies n.v.t. programma 8 en 19 doorlopend 2017

7. Sociale 

cohesie

WIJK : Rivierenbuurt



THEMA PRIORITEIT DOELEN ACTIVITEITEN RESULTATEN PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPATIE NIVEAU BUDGET/KOSTEN PLANNING

brede buurtzone 

rondom De Mussen en 

Sam Sam/Sam Son

Versterken aanbod 

zorg, welzijn en cultuur 

Opzetten brede buurtzone rondom De Mussen en Sam 

Sam/Sam Son. Brede buurtzone is een 

samenwerkingsverband rond om bestaande buurthuizen  

(Mussen en Sam San/Sam Son) ter verbetering van 

taalonderwijs,  opvoedondersteuning, 

gezondheidsbevordering, huiswerkbegeleiding, 

talentontwikkeling/cultuur, maatschappelijke en 

sportactivering

Bewoners en organisaties zijn betrokken 

en participeren in de ontwikkelingen in 

de brede buurtzones

doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking, met 

bewonersinitiatieven, 

welzijnsorganisaties en 

onderwijsinstellingen

Co-productie:  

participant

Programma 6, 8 

en 19

Streetsport

Sport- en 

spelactiviteiten 

aanbieden, o.a. door 

sportsupport

Sport en bewegingsaanbod op Vermeerpark, Delftselaan, 

Haagse Sporttuin en Tenierplantsoen

Sport en bewegingsaanbod gerealiseerd 

door Streetsport op Vermeerpark, 

Delftselaan, Haagse Sporttuin

doorlopend 2017 overleg participant Programma 12

samenwerking sociale 

teams

Verbeteren 

vroegsignalering en 

ketensamenwerking

Verbetering van de toeleiding naar en samenwerking met & 

binnen sociale wijkzorg teams en jeugdteams, CJG en 

wijkorganisaties. Tevens aandacht voor het verbinden van 

hulpverlening met de (vrijwilligers-)organisaties in de wijk 

Professionals en organisaties werken 

samen in de wijk en pakken de 

multiproblematiek van bewoners in 

afstemming met elkaar op.

doorlopend 2017 Overleg Adviseren Programma 8

Buurtsport 

conglomeraat

bevorderen gezonde 

leefstijl

1 Ondersteunen sportconglomeraat. Diverse lokaties in en 

rond Clubhuis De Mussen en de Haagse sporttuin. In 

samenwerking met De Mussen, Streetsport, Sporttuin, 

scholen en zelfstandige zelforganisaties.  2 Inzet van de 

buurtsportcoach bij De Mussen, koppeling naar zowel 

Welzijn als zorg. Ook in de Brede buurtzone. 3 

vroegsignalering en ketenzorg voor jeugddigen met 

overgewicht (oa inzet Wat is Jouw Stijl programma's) 

gezondeschool activiteiten. 4 inzet dmv cursussen en 

voorlichtingsactiviteiten

Convenant in 2014 

buurtsportconglomeraat ondertekend. Er 

is een groep jongeren, volwassenen en 

ouderen (200) aan het sporten; zij maken 

gebruik van alle genoemde lokaties. Er is 

uitwisseling tussen sportkrachten en 

vrijwilligers en uitwisseling van faciliteiten 

onderling. Mogelijk toeleiding naar 

bestaande verenigingen. 

doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking, met 

bewonersinitiatieven, 

welzijnsorganisaties en 

onderwijsinstellingen

Co-productie:  

participant

Programma 8, 

Zorg en Welzijn 

Watertappunten

Stimuleren gezonde 

leefstijl

Realiseren diverse watertappunten, o.a. Vermeerpark en 

Delftselaan. 

Stimuleren van het drinken van water doorlopend 2017 Overleg Adviseren Programma 19, 

Stadsdelen en 

Wijkaanpak. 

20.000

projecten Zelfbeheer

Stimuleren gezonde 

leefstijl en participatie.

Stimuleren en ondersteunen stadslandbouw, 

buurtmoestuin en projecten zelfbeheer. Momenteel zijn 

dat de volgende projecten: Jacob Marisstraat, Binnentuin 

MOC, Hannemanplantsoen, Complex 217, Tuin bibliotheek 

en Jacobahof. 

Op de voorgenoemde locaties zijn door 

de buurt beheerde voorzieningen 

gerealiseerd. 

doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking, met 

bewonersinitiatieven, 

welzijnsorganisaties en 

onderwijsinstellingen

Co-productie:  

participant

Programma 8 en 

19

aanpak Paul 

Krugerplein

Verbeteren 

wijkeconomie    

Onderzoek naar mogelijkheden van Haagse Kracht bij 

aanpak Paul Krugerplein/Hobbemaplein/Haagse Markt

2017 Samenwerking Overleg Programma 11

winkelstraat 

Koningstraat en 

Hoefkade

Verbeteren 

wijkeconomie   

Relatiebeheer met ondernemers winkelstraat Koningstraat 

en Hoefkade. Effecten afwachten van verkeerskundige knip 

op de Hoefkade. 

de organisatiegraad van ondernemers is 

verbeterd en de winkelstraten zijn 

aantrekkelijker geworden

doorlopend 2017 Overleg n.v.t. programma 11

Herinrichting 

Hobbemaplein

Herinrichting 

Hobbemaplein

Tijdelijke maatregelen op het Hobbemaplein in overleg 2017 Overleg Overleg DSO 

Schilderswijk

Jeugd en 

onderwijs

3. Bedrijvigheid



THEMA PRIORITEIT DOELEN ACTIVITEITEN RESULTATEN PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPATIE NIVEAU BUDGET/KOSTEN PLANNING

Nieuwbouw 

Nutswoningen

Nieuwbouw 

Nutswoningen

oplevering eerste complexen en bouw volgende fase start bouw doorlopend 2017 overleg Informatie Programma 14

gedifferentieerd 

woningaanbod

gedifferentieerd 

woningaanbod

waar de kans zich voordoet wordt ingezet op het 

differentieren van het woningaanbod

vasthouden sociale stijgers en aantrekken 

nieuwe doelgroepen, zoals studenten en 

starters

doorlopend 2017 overleg Informatie Programma 14

 kleinschalig 

opdrachtgeverschap 

gedifferentieerd 

woningaanbod

Doorzetten kleinschalig opdrachtgeverschap vasthouden sociale stijgers en aantrekken 

nieuwe doelgroepen, zoals studenten en 

starters

doorlopend 2017 overleg Informatie Programma 14

visieontwikkeling 

Singelgracht

verbeteren onderhoud 

wijk

visieontwikkeling Singelgracht i.r.t. onderhoud kademuren Gedragen visie op de kansen en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de 

Singelgracht.

2017 overleg adviseren

fietsroute 
Bevorderen (veilige) 

fietsroutes

Start planvorming ster fietsroute Schilderswijk- Moerwijk Definitief plan opgesteld Voorlopig Ontwerp 2e 

kwartaal 2016

informeren informeren Programma 13

preventie projecten

Versterken veiligheid Extra inzet op preventieprojecten mbt veiligheid en 

versterken bewonersinitatieven zoals 

Buurtpreventieteams, buurtvaders en rolmodellen. 

Stimuleren bewonersdeelname aan buurtpreventie. 

Bewoners zijn betrokken en participeren 

in de ontwikkelingen in hun wijk. 4 BPT's 

lopen wekelijks in de wijk en rapporteren, 

signaleren aan Gemeente, Politie en 

woningbouwverenigingen. Permanente 

aandacht voor het actieve wijknetwerk 

Schilderswijk/Transvaal. 

doorlopend 2017 Participatie, overleg en 

samenwerking

Co-productie: 

Participant

Programma 19

Preventie bureau 

versterken veiligheid Vanuit het Preventiebureau worden, in samenwerking met 

Woningcorporaties, fysieke maatregelen getroffen in 

Schildersbuurt Noord in het kader van tegengaan 

woninginbraken. Het gaat hierbij om verlichting, 

kerntrekbeslag en hekwerken. Hiervoor is in het bijzonder 

aandacht richting de bewoners en hun eigen 

verantwoordelijkheden. Als de fysieke aanpassingen zijn 

afgerond, worden een nieuw gebied aangepakt. 

doorlopend 2017 Participatie, overleg en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren

nieuw groen in de wijk

Vergroenen van de wijk Het aanbrengen van nieuw groen in de wijk, met actieve 

participatie van bewoners (en ondernemers). Bij het 

bestaande groen wordt getracht het gevoel van 

eiegnaarschap bij omwonenden te vergroten.

(Meer) en goed verzorgd groen in de wijk doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking

Meebeslissen: 

Participant

Programma 10 

en 19

parkeergarages

Verbeteren gebruik en 

veiligheid 

parkeergarages

Schouw en ontwikkelen aanpak per garage, incl. 

brandpreventieve maatregelen

doorlopend 2017 Schouwen Overleg en 

adviseren 

Programma 4 en 

13

aanpak overlast aanpak overlast Ervaren overlast door bewoners wordt door middel van o.a. 

de Uitvoeringsoverleggen geïnventariseerd en concreet 

vertaald in gerichte acties in samenwerking tussen politie, 

handhaving en bewonersinitiatieven.  

Vermindering overlast doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren 

Programma 4, 8 

en 19

Aanpak drank-, drugs-, 

horeca- en 

woonoverlast. 

Aanpak drank-, drugs-, 

horeca- en 

woonoverlast. 

Aanpak, onder andere door integrale handhavingsacties, 

acties van het HEIT, een bestuurlijke aanpak en een nauwe 

samenwerking met het Veiligheidshuis op individuele 

bewoners die overlast geven. Stimuleren dat bewoners 

overlast melden.Minimaal 1 integrale handhavingsactie in 

de Schilderswijk

Vermindering overlast doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking

Overleg en 

advieseren 

Programma 4

Schilderswijk

3. Bedrijvigheid

4. Leefbaarheid 

en veiligheid



THEMA PRIORITEIT DOELEN ACTIVITEITEN RESULTATEN PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPATIE NIVEAU BUDGET/KOSTEN PLANNING

aanpak overlast 

gevende groepen

aanpak overlastgevende 

groepen

Preventief en repressief aanpakken van hinderlijke, 

overlastgevende en criminele groepen in de wijk, op 

locaties waar ze zich bevinden. Organiseren van diverse 

activiteiten voor jong en oud. Inzetten van jongeren 

middels een nul-uren contract dan wel middels stage 

vergoeding op diverse pleinen in de Schilderswijk. Waar 

nodig (kleine) fysieke aanpassingen in de openbare ruimte. 

Toepassen flexibel cameratoezicht Aandacht voor 

wijkgerichte samenwerking in de strafrechtketen 

()Jeugdbescherming, Leerplicht, Jeughulpverlening en 

scholen) i.r.t. de aanpak overlastgevende jeugdgroepen.

Vermindering overlast hinderlijke, 

overlastgevende en subversieve groepen

doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking

Overleg, adviseren Programma 4 en 

19

Aanpak 

verkeersonveiligheid

Aanpak 

verkeersonveiligheid

Gerichte controle en handhaving op locaties waar 

verkeersveiligheid in het geding is; met name te hard 

rijden, dubbel parkeren en onveilig gedrag in de 

schoolzones. In samenhang met buurtgerichte aanpak. 

Uitvoeren plannen knip Hoefkade

Verbeteren veiligheid doorlopend 2017 Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren 

programma 10 

Aanpak bijplaatsingen  

en brood 

Aanpak bijplaatsingen 

ORAC's en brood 

Inzetten van een participatie uitvoerder t.b.v. out-

reachende, structurele en verbale bewonerscommunicatie 

en participatie. Aanpak bijplaatsingen, bedrijfsafval en 

broodafval.

Voorkomen vervuiling rondom ORAC's. 

Voorlichting, schouwen, handhaving, 

Stedelijk Plan van Aanpak tegen 

vervuiling bij Orac's

doorlopend 2017 Overleg advies en 

samenwerking

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant

Programma 10 

en 19

adoptie ORAC's 
Bevorderen adoptie 

ORAC's door bewoners

Adopteren ORAC's door bewoners. In 2016 gaan we door 

met actief werven van adoptanten.

Verminderen zwerfafval en bijplaatsingen doorlopend 2017 Overleg en 

samenwerking

Co-productie Programma 10 

en 19

Verminderen zwerfafval 

en bijplaatsingen

Schoon, heel en veilig Voortzetting van inspanningen om de wijk verder schoon, 

heel en veilig te houden en te maken. Crownies acties, 

buurtschouwen, buurtcommunicatie bijeenkomsten. 

Deelname  aan "Keep 't clean day" en "landelijke 

opschoondag"

Verminderen zwerfafval en bijplaatsingen doorlopend 2017 Participatie, overleg en 

samenwerking

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant

Programma 10 

en 19

Vergroten 

brandveiligheid

Vergroten 

brandveiligheid door 

bewustwording

In samenwerking met de brandweer. Koppelen aan 

ouderenbeleid en veiligheid tijdens bijv. kookaciviteiten 

voor ouderen.

Voorlichtingsbijeenkomsten zijn 

gehouden

doorlopend 2017 Overleg en informatie n.v.t. Programma 4

Wijkbanenplan 

Aanpakken 

jeugdwerkeloosheid.   
Met het Wijkbanenplan Schilderswijk en Transvaal worden 

minstens 350 jongeren naar school, werk of leerwerktraject 

begeleid. We richten we ons in het bijzonder op het 

bereiken van meisjes samen met het steunpunt Werk in de 

Mussen en gaan  werkgevers in de wijk meer betrekken bij 

jeugdwerkloosheid in hun omgeving. Er wordt een 

banenmarkt georganiseerd in Transvaal. We intensiveren 

de samenwerking met het jongerenwerk en wijkstichtingen 

om jongeren 'buiten beeld' te bereiken.

Met het Wijkbanenplan Schilderswijk en 

Transvaal worden minstens 350 jongeren 

naar school, werk of leerwerktraject 

begeleid

doorlopend 2017 Overleg participatie Programma 7 

Roadshows
Aanpakken 

jeugdwerkeloosheid

Organiseren van roadshows van werkgelegenheids- en 

scholingstrajecten in de wijk

Verbeteren sociale en economische 

positie

doorlopend 2017 Overleg, advies en 

samenwerking

overleg en 

informatie

Programma 6 en 

7

armoede en aanpak 

werkeloosheid

tegengaan armoede en 

aanpak werkeloosheid

Armoedebestrijdings- en werkgelegenheidsbeleid gericht 

op specifieke groepen in de wijk opzetten en uitvoeren. 

Vangnetvoorzieningen bieden die gericht zijn op activering 

en participatie als tussenstap naar werk.

Verbeteren sociale en economische 

positie

doorlopend 2017 Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren

Programma 7 en 

8

anderstalig/ 

ongeletterd

tegengaan armoede Drempels slechten voor mensen die 

anderstalig/ongeletterd zijn waardoor schuldhulpverlening 

niet van de grond komt.

Verbeteren sociale en economische 

positie

doorlopend 2017 Overleg en advies Overleg en 

advieseren 

Programma 7 en 

8

5. 

Werkgelegenhei

d en Inkomen 

Schilderswijk

4. Leefbaarheid 

en Veiligheid



THEMA PRIORITEIT DOELEN ACTIVITEITEN RESULTATEN PARTICIPATIE 

METHODE

PARTICIPATIE NIVEAU BUDGET/KOSTEN PLANNING

5. 

Werkgelegenhei

d

Jeugdwerkeloosheid en 

werkeloosheid 27+

Aanpakken 

jeugdwerkeloosheid en 

werkeloosheid 27+

Opzetten van sluitend aanbod van voorzieningen op het 

gebied van leren werken. Het betreft de voorzieningen 

waar de jongeren uit de Hands on aanpak naar toe worden 

geleidt. Waar mogelijk bestaande voorzieningen. Verder 

uitbouwen wijkonderneming 't Startpunt. Daarnaast 

nieuwe initiatieven zoals leerwerkbedrijven en het creeren 

van leerwerkplekken en werk. Het uitventen van het 

dienstverleningsaanbod van WSP zoals sollicitatietrainingen 

etc. oa. Wijkleerbedrijf Calibris. Bezien mogelijkheden STIP-

banen voor de wijk

Bewoners (m.n. jongeren en 

nieuwkomers/nieuwe Nederlanders) uit 

de wijk worden betrokken bij de aanpak 

voor werk- en scholingstrajecten

doorlopend 2017 Overleg, advies en 

samenwerking

overleg en 

informatie

Programma 6 en 

7

Versterken eigen kracht 

bewoners

Versterken eigen kracht 

bewoners

Bewoners bewust maken van hun eigen kracht en talenten; 

stimuleren dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen. 

Activering en ondersteuning kwetsbare burgers. 

Verminderen sociale isolement met name bij vrouwen en 

ouderen. Bewoners verbinden met bestaande trajecten. 

Inzetten van zelforganisaties en religieuze organisaties.

Door inzet/activiteiten van welzijnswerk, 

zelforganisatie en religieuze organisaties 

worden bewoners in hun kracht gezet.  

doorlopend 2017 Overleg advies en 

samenwerking

Overleg, 

advieseren 

Programma 8 en 

19  

Tegengaan 

radicalisering en 

polarisatie

Tegengaan 

radicalisering en 

polarisatie

Maatregelen nemen om radicalisering en polarisatie 

(groepen tegen elkaar opzetten) te voorkomen. Bewoners 

ervan bewust maken dat radicalisering een dringend 

probleem is. Scholen, instellingen en bewoners helpen om 

weerbaar te zijn en grenzen te stellen. Organiseren van 

voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen, professionals en 

(zelf)organisaties uit de wijk. komend jaar is in het 

bijzonder extra aandacht voor terugkeerders

Radicalisering en polarisatie sneller 

signaleren. Maatschappelijke rust, 

verbeteren weerbaarheid burgers en 

instanties

doorlopend 2017 Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

advieseren 

Programma 4, 6, 

8, 9 en 19

Activeren burgers 

(Haagse Kracht)

Ondersteunende 

voorzieningen beter 

bekend en 

toegankelijker maken 

beter bekend maken wie wat doet in de wijk, voor wie en 

waar, meer bekendheid geven aan wat servicepunt kan 

betekenen.

Activeren burgers (Haagse Kracht) doorlopend 2017 Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren

Programma 8 en 

19

imago verbetering van 

de wijk

De sociale cohesie in de 

wijk verbeteren en 

werken aan herstel van 

vertrouwen in elkaar en 

in de overheid. 

Bewoners- en andere organisaties met elkaar verbinden en 

met overheidsinstellingen en de samenwerking verbeteren 

in samenhang met de buurtgerichte aanpak. Tegelijk ook 

werken aan imago verbetering van de wijk.

Activeren burgers (Haagse Kracht) doorlopend 2017 Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg, adviseren Programma 19

Schilderswijk

7. Sociale cohesie



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIEMETHODE PARTICIPATIEN

IVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

Belastingkantoor 
aanpak Grote Belastingkantoor 

Stationsplein

Verbouwing grote Belastingkantoor t.b.v. hotel en 

appartementen.

uitvoering plannen informeren informeren programma 11 en 

15

doorlopend 

2017

Stationsplein
aanpak Stationsplein aanpak en inrichting tramhaltes uitvoering plannen informeren informeren programma 14 doorlopend 

2017
Doorgang station 

HS

Doorgang station HS - Laakhavens Verbouwing stationsgebouw Laakzijde met nieuwe 

doorgang naar Laakhavens

planvorming informeren informeren programma doorlopend 

2017

sterfietsroute
sterfietsroute richting 

Spoorwijk/Rijswijk

planvorming  DO afgerond informeren informeren programma 13 doorlopend 

2017

aanpak Loper
aanpak Loper Oude Centrum het opstellen van een ontwerp voor de inrichting van de 

openbare ruimte van de Stationsweg/Wagenstraat

een gedragen ontwerp voor de openbare 

ruimte

overleg en 

samenwerking

overleg en 

samenwerking

programma 10 doorlopend 

2017

Tunnel 

Rijswijkseplein 

Hofwijckstraat/Tunnel Rijswijkseplein Herinrichting Hofwijckstraat en gebruiksvriendelijk maken 

van de tunnel

planvorming 2017 overleg en 

samenwerking

overleg en 

samenwerking

doorlopend 

2017

Knip Hoefkade 
Knip Hoefkade Plannen verder uitwerken m.b.t. knip Hoefkade en goede 

verkeerscirculatie. Hierdoor neemt het doornemend 

autoverkeer af.

een prettig woon- en leefklimaat overleg en 

samenwerking

overleg en 

samenwerking

doorlopend 

2017

Bazaarplein
Bazaarplein Herinrichting Bazaarplein een prettig woon- en leefklimaat Samenwerking overleg en 

samenwerking

doorlopend 

2017

fietsparkeren
Aanpak fietsparkeren Aanpak weesfietsen en planvorming fietsstallingen een prettig woon- en leefklimaat overleg en 

samenwerking

overleg en 

samenwerking

doorlopend 

2017

Verkeersonveilighe

id

Verkeersonveiligheid aanpakken, Gerichte controle en handhaving op locaties waar 

verkeersveiligheid in het geding is met name te hard rijden, 

dubbel parkeren en fietsen in voetgangersgebieden. 

Verbeteren veiligheid Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren 

programma 10 doorlopend 

2017

Vermindering 

overlast

Verbeteren veiligheid en 

leefbaarheid

Continuering inzet op veiligheid en leefbaarheid vanuit 

politie en handhaving. Intensief samenwerken met 

bewonersinitiatieven op dit terrein. Inzet van politie, 

handhaving en Buurtpreventieteams op overlast locaties in 

de hele Stationsbuurt

Vermindering overlast Overleg en 

samenwerking, inzet 

politie, handhaving en 

welzijnswerk

Overleg en 

adviseren 

programma 4 en 19 doorlopend 

2017

preventie 

projecten

Stimuleren bewonersdeelname aan 

buurtpreventie.

Extra inzet op preventieprojecten mbt veiligheid en 

versterken bewonersinitatieven zoals 

Buurtpreventieteams, buurtvaders en rolmodellen. 

Minimaal 1 BPT loopt wekelijks in de wijk en rapporteert 

en signaleert aan Gemeente, Politie en 

woningbouwverenigingen.

Bewoners zijn betrokken en participeren 

in de ontwikkelingen in hun wijk.

Buurtgerichte aanpak, 

overleg en 

samenwerking inzet 

welzijnswerk

Co-productie: 

Participant

programma 19 doorlopend 

2017

buurtschouwen

Inzet op tegengaan (woning-

)inbraken

Inzet op inbraakpreventie, o.m. middels buurtschouwen 

waarbij wordt gekeken naar maatregelen om het inbreken 

tegen te gaan

Bewoners en eigenaren worden 

betrokken bij de schouwen en de 

inbraken in aangepate complexen zijn 

afgenomen

Buurtgerichte aanpak, 

overleg en 

samenwerking

Meebeslissen: 

Participant 

programma 4 doorlopend 

2017

Orac's en 

bedrijfsafval 

Aanpak vervuiling Aanpak bijplaatsingen ORAC's en bedrijfsafval en inzet op 

gedragsverandering en betrokkenheid bewoners en 

ondernemers. 

Voorkomen vervuiling rondom ORAC's. 

Voorlichting, schouwen, handhaving, 

Stedelijk Plan van Aanpak tegen 

vervuiling bij Orac's

Overleg advies en 

samenwerking

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant 

programma 10 doorlopend 

2017

Adoptie Orac's
Aanpak vervuiling Adopteren ORAC's door bewoners. In 2017 gaan we door 

met actief werven van adoptanten.

Verminderen zwerfafval en bijplaatsingen Overleg en 

samenwerking

Co-productie propgramma 10 en 

19

doorlopend 

2017

Keep it clean

stimuleren deelname aan "Keep 't 

clean day" en "landelijke 

opschoondag"

Voortzetting van inspanningen om de wijk verder schoon, 

heel en veilig te houden en te maken. Crownies acties, 

buurtschouwen, buurtcommunicatie bijeenkomsten. 

Verminderen zwerfafval en bijplaatsingen Buurtgerichte aanpak, 

overleg en 

samenwerking

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant

programma 10 en 

19

doorlopend 

2017

pleinenaanpak

verbeteren kwaliteit openbare ruimte Onderzoek verbeteren functionaliteit en gebruik 

Bazarplein, Jan Blankenstraat/Krayenhofstraat

afhankelijk van keuze pleinenaanpak 3e 

tranche

overleg en participatie participant programma 19 tweede helft 

2017

Stationsbuurt

2. Buiten 

ruimte en 

Wonen

4. Leefbaar 

heid en 

Veiligheid



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIEMETHODE PARTICIPATIEN

IVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

Groen in de wijk 

Behoud en verder vergroenen 

plantsoenen, pleinen en 

woonomgeving

Bijhouden en waar nodig vernieuwen en aanbrengen van 

groen in de wijk. Stimuleren en faciliteren van 'groene' 

initiatieven in de wijk. 

(Meer) en goed verzorgde groen in de 

wijk

In samenwerking met de 

bewoners en andere 

partners. Wijkschouw

Meebeslissen: 

Participant 

programma 10 en 

19

doorlopend 

2017

vrouwvriendelijke 

inrichting 

versterken gebruiksmogelijkheden 

openbare ruimte

Onderzoek mogelijkenheden meer vrouwvriendelijke 

inrichting van delen van de openbare ruimte/versterken 

ontmoetingsmogelijkheden

mogelijkheden zijn onderzocht overleg en participatie participant programma 19 tweede helft 

2017

Vangnetvoor 

zieningen

verbeteren inkomen en aanpak 

(jeugd-) werkeloosheid

Werkgelegenheidsbeleid gericht op specifieke groepen in 

de wijk opzetten en uitvoeren. Vangnetvoorzieningen 

bieden die gericht zijn op activering en participatie als 

tussenstap naar werk.

Verbeteren sociale en economische 

positie

Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren

programma 7, 8 en 

19

doorlopend 

2017

Verbinding 

werkzoekenden

aanpak werkeloosheid Verbinding leggen tussen werkzoekenden in de wijk met 

bestaande stedelijke initiatieven. verbinden Buurthuis en 

zelforganisaties aan met DSZW 

Trajecten voor werk en scholing Overleg en 

samenwerking, met 

bewonersinitiatieven, 

welzijnsorganisaties 

Overleg programma 7 doorlopend 

2017

Schooluitval 

jongeren

aanpak jeugdwerkeloosheid In kaart brengen jongeren die kampen met schooluitval, 

geen werk hebben en te maken hebben met bijkomende 

problematieken (zoals schulden)

aan het einde van 2016 is de eerste groep 

jongeren in kaart gebracht

overleg en 

samenwerking welzijn, 

VSV en zelforganisaties

overleg en 

adviseren

programma 6, 9 en 

19

doorlopend 

2017

Stationsbuurt

Armoedebestrijding Onderzoek naar de oorzaak waarom Stationsbuurt in 

onderzoek CPB zo slecht scoort. Op basis van de resultaten 

van dit onderzoek een plan van aanpak maken.

Medio 2017 bekend wat de oorzaken zijn. Overleg advies en 

samenwerking

over en 

adviseren

doorlopend 

2017

projecten niet 

westerse 

bewoners

versterken eigen kracht, met name 

voor niet-westerse bewoners

Versterken aanbod op het gebied van taallessen (2 

projecten Taal in de Buurt), opvoedingsondersteuning 

(minimaal 2 voorlichtingsbijeekomsten en 1 project), 

gezondheidsbevordering (minimaal 1 

voorlichtingsbijeekomst), maatschappelijke activering , 

huiswerkbegeleiding en cultuur

Organiseren projecten op het terrein van 

taallessen, opvoedingsondersteuning 

gezondheidsbevordering, 

maatschappelijke activering, 

huiswerkbegeleiding en cultuur

Overleg en 

samenwerking met 

bewonersinitiatieven, 

welzijnsorganisaties, 

onderwijs- en 

zorginstellingen

Overleg, 

adviseren  

programma 6, 8 en 

9

doorlopend 

2017

Kwetsbare burgers

versterken eigen kracht bewoners, 

mn vrouwen en ouderen

Bewoners bewust maken van hun eigen kracht en 

talenten; stimuleren dat ze zelf verantwoordelijkheid 

nemen. Activering en ondersteuning kwetsbare burgers. 

Verminderen sociale isolement met name bij vrouwen en 

ouderen. Bewoners verbinden met bestaande trajecten. 

Inzetten van zelforganisaties en religieuze organisaties.

Diverse groepen bewoners zijn 

geactiveerd en hebben stapjes gemaakt 

(Haagse Kracht)

Overleg advies en 

samenwerking

Overleg, 

adviseren 

programma 8, 9 en 

19

doorlopend 

2017

Gezonde leefstijl

Komen tot een Gezonde Wijk Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in de 

wijk; stimuleren van gezonde leefstijl: gezonde 

voeding/keukens, bewegen, stress reductie. In 2016 zal 

verder worden gebouwd aan een preventief  gezondheids-

netwerk  samen met zorg- en welzijnsprofessionals, 

bewoners, informele zorgpartners. Grotere bekendheid 

geven aan zowel burgers als zorgprofessionals van aanbod 

op het gebied van zorg/beweegaanbod/gezonde voeding, 

en zorgdragen voor betere afstemming van activiteiten.

Gezondere leefstijl in de wijk participatie, adviseur Overleg, 

adviseren 

programma 8 doorlopend 

2017

Oranjeplein
Gezonde leefstijl in de wijk Sport en bewegingsaanbod op Oranjeplein Gezondere leefstijl in de wijk Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg, 

adviseren  

programma 8 doorlopend 

2017

Zorgvragen

Signalen van bewoners worden 

opgepakt en er wordt verbinding 

gelegd met preventieve netwerken. 

Zorgvragen van bewoners worden verbonden aan de 

sociale wijkzorgteams, jeugdteams en wijkpartners

Vroegsignalering van problematieken en 

er zijn verbindingen gelegd met 

bestaande hulpverleningsnetwerken 

zodat er een daling kan optreden in de 

armoede en vereenzaming

Overleg Adviseren programma 8 en 9 doorlopend 

2017

Stationsbuurt

5. Werk 

gelegen 

heid en 

Inkomen 

4. Leefbaar 

heid en 

veiligheid

7. Sociale 

cohesie



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIEMETHODE PARTICIPATIEN

IVEAU

BUDGET/KOSTEN PLANNING

Stationsbuurt
Ontwikkeloverleg Stationsbuurt Participatie van bewoners, ondernemers, studenten bij de 

toekomstige ontwikkeling van hun buurt

Proactief en themagewijs bijdragen aan 

de toekomstige ontwikkeling van de 

Stationsbuurt

Overleg en 

samenwerking

Overleg en 

samenwerking

doorlopend 

2017

Statushouders
Huisvesten statushouders Zieken Activiteiten om nieuwe bewoners te verbinden met de wijk 

en het integratieproces soepel te laten verlopen.

Activeren burgers (Haagse Kracht) overleg en participatie participant programma 19 vanaf maart 

2017

Imago wijk

versterken sociale cohesie De sociale cohesie in de wijk verbeteren en werken aan 

herstel van vertrouwen in elkaar en in de overheid. 

Bewoners, ondernemers en studenten en andere 

organisaties met elkaar verbinden en met 

overheidsinstellingen en de samenwerking verbeteren in 

samenhang met de buurtgerichte aanpak. Tegelijk ook 

werken aan imago verbetering van de wijk.

Activeren burgers (Haagse Kracht) Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg, 

adviseren 

programma 19 doorlopend 

2017

Studenten

versterken sociale cohesie Activiteiten ontwikkelen waarbij studenten actief worden 

ingezet om projecten te draaien/onderzoeksopdrachten te 

doen in de wijk. Op deze manier wordt ook de relatie 

tussen studenten en de andere wijkbewoners versterkt

versterken samenwerking bewoners, 

ondernemers, studenten

overleg, advies, 

samenwerking en 

participatie

participant programma 19 doorlopend 

2017

Activeren burgers

versterken sociale cohesie Ondersteunende voorzieningen beter bekend en 

toegankelijker maken; beter bekend maken wie wat doet 

in de wijk, voor wie en waar, meer bekendheid geven aan 

wat het servicepunt kan betekenen. 

Activeren burgers (Haagse Kracht) Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren

programma 8 en 19 doorlopend 

2017

Jongerenraad

versterken buurtbetrokkenheid 

jongeren

Er wordt gewerkt aan het oprichten en ondersteunen van 

een jongerenraad. Dat biedt jongeren een podium om hun 

ideeen over de buurt./wijk kwijt te kunnen en actief te 

partciparen. Daarnaast worden de mogelijkheden van het 

starten van een jongerenbuurtpreventieteam onderzocht

er is een jongerenraad overleg en participatie overleg en 

participatie

programma 9 en 19 doorlopend 

2017

7. Sociale 

cohesie

Stationsbuurt



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIEMETHODE PARTICIPATIE

NIVEAU

BUDGET/KOST

EN

PLANNING

1. Jeugd en Onderwijs Brede Buurtzones

Stimuleren realisatie Brede 

Buurtzones

het ontwikkelen van het concept Brede Buurtzones (2 stuks) in de 

wijk Transvaal met alle relevante partners

Bewoners en organisaties zijn 

betrokken en participeren in 

de ontwikkelingen in de 

brede buurtzones

Overleg en samenwerking, 

met bewonersinitiatieven, 

welzijnsorganisaties en 

onderwijsinstellingen

Co-productie:  

participant

OCW/ DPZ, doorlopend 

2017

Gezonde Wijk

Gezondere leefstijl in de wijk Komen tot een Gezonde Wijk: stimuleren van gezonde leefstijl: 

gezonde voeding/keukens, bewegen, stress reductie. Grotere 

bekendheid geven aan zowel burgers als zorgprofessionals van 

aanbod op het gebied van zorg/beweegaanbod/gezonde voeding, 

en zorgdragen voor betere afstemming van activiteiten.

In 2016 zal verder zijn 

gebouwd aan een preventief  

gezondheids-netwerk  samen 

met zorg- en 

welzijnsprofessionals, 

bewoners, informele 

zorgpartners

participatie, adviseur Overleg, 

adviseren 

OCW/GGD doorlopend 

2017

Sport en 

bewegingsaanbod

Gezonde leefstijl in de wijk Sport en bewegingsaanbod op Wijkpark, Joubertplantsoen, 

Spicoveld, Kaapseplein en Anna Blamanplein

Gezondere leefstijl in de wijk Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg, 

adviseren

OCW doorlopend 

2017

inzet van sociale 

wijkzorg teams

Vroegsignalering, ketenvorming Toeleiding, functioneren en afschaling van inzet van sociale 

wijkzorg teams en jeugdteams naar wijkpartners. Aansluiting met 

preventieve netwerken. 

Overleg Adviseren DSZW/OCW doorlopend 

2017

aanpak 

pleinen/Haagse 

Verbeteren wijkeconomie    Onderzoek naar mogelijkheden van Haagse Kracht bij aanpak Paul 

Krugerplein/Hobbemaplein/Haagse Markt

Samenwerking Overleg Programma 11 2017

afvalbrengstation 

Uitenhagestraat 

Upgraden bedrijventerrein 

Uitenhagestraat

Realisatie afvalbrengstation Uitenhagestraat in combinatie met 

verder upgraden van het bedrijventerrein Uitenhagestraat.

Nieuwbouw 

afvalbrengstation, 

ontwikkelen kleinschalige 

bedrijfsruimtes.

Overleg en samenwerking Overleg DSO/DSB doorlopend 

2017

zzp'ers
Verbeteren wijkeconomie    Onderzoeken mogelijkheden voor zzp'ers Onderzoek DSO 2017

terrein Wilcohaag
Aanpak terrein Wilcohaag Ontwerpen plan afgerond plan Overleg Overleg DSO 2017

Hobbemaplein
Herinrichting Hobbemaplein Tijdelijke maatregelen op het Hobbemaplein in overleg Overleg Overleg DSO 2017

Transvaal-Noord
Verbeteren woonomgeving en 

woningen in Transvaal-Noord. 

Complex gewijs bezien van renovatie dan wel sloop en nieuwbouw. Verbeteren woningen en 

woonomgeving

Overleg, advies en 

samenwerking

Adviseren Staedion doorlopend 

2017

 Reijpoort
Aanpak Reijpoort Bouwvoorbereiding en start uitvoering bebouwing Reijpoort Overleg en informeren Overleg Staedion, DSO 2017

overkapping Haagse 

Markt

Overkapping Marktterrein Studie naar mogelijkheden voor overkapping Haagse Markt 2017

preventie projecten

versterken veiligheid Extra inzet op preventieprojecten mbt veiligheid en versterken 

bewonersinitatieven zoals Buurtpreventieteams, buurtvaders en 

rolmodellen. Stimuleren bewonersdeelname aan buurtpreventie. 

Trainen, opleiden en coachen van deelnemers 

Buurtpreventieteams. 

Bewoners zijn betrokken en 

participeren in de 

ontwikkelingen in hun wijk. 4 

BPT's lopen wekelijks in de 

wijk en rapporteren, 

Participatie, overleg en 

samenwerking

Co-productie: 

Participant

DPZ doorlopend 

2017

Vergroenen

Vergroenen van de wijk Bijhouden en waar nodig vernieuwen en aanbrengen van nieuw 

groen in de wijk, waar mogelijk met participatie van bewoners.

(Meer) en goed verzorgde 

groen in de wijk

Overleg en samenwerking Meebeslissen: 

Participant

DSB/DPZ doorlopend 

2017

Verbeteren openbare 

ruimte

kwaliteit openbare ruimte Realiseren diverse verbeteringen (bestrating, her- inrichtingen en 

ontwikkelingen) openbare ruimte

Verbeterde openbare ruimte Overleg en samenwerking Meebeslissen: 

Participant 

DSB/DPZ doorlopend 

2017

Transvaal

2. Buitenruimte en 

Wonen

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIEMETHODE PARTICIPATIE

NIVEAU

BUDGET/KOST

EN

PLANNING

Transvaal Midden

aanpak overlastgevende groepen Preventief en repressief aanpakken van hinderlijke, 

overlastgevende en subversieve groepen in de wijk, op locaties 

waar ze zich bevinden. Organiseren van diverse activiteiten voor 

jong en oud.

Vermindering overlast 

hinderlijke, overlastgevende 

en subversieve groepen. 

Voor 2017 streven we voor 

een extra bewonersinitiatief 

veiligheid in Transvaal 

Midden.

Overleg en samenwerking Overleg, 

advieseren

BSD/DPZ doorlopend 

2017

Transvaal Midden 

woninginbraken 

verminderen

versterken veiligheid Vanuit het Preventiebureau worden, in samenwerking met 

Woningcorporaties, fysieke maatregelen getroffen in Transvaal 

Midden in het kader van tegengaan woninginbraken. Het gaat 

hierbij om verlichting, kerntrekbeslag en hekwerken. Hiervoor is in 

het bijzonder aandacht richting de bewoners en hun eigen 

verantwoordelijkheden. Als de fysieke aanpassingen zijn afgerond, 

worden een nieuw gebied aangepakt. 

Participatie, overleg en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren
doorlopend 

2017

Aanpak overlast

aanpak overlast Stevig inzetten op veiligheid en leefbaarheid vanuit politie en 

handhaving. Intensief samenwerken met bewonersinitiatieven op 

dit terrein. Overlast aanpakken van bezoekers Haagse Markt, de 

vele cafés en garages en dergelijke.

Vermindering overlast Overleg en samenwerking Overleg en 

advieseren 

BSD doorlopend 

2017

Aanpak drank-, drugs-

, horeca- en 

woonoverlast. 

Aanpak drank-, drugs-, horeca- en 

woonoverlast. 

Aanpak, onder andere door integrale handhavingsacties, acties van 

het HEIT, een bestuurlijke aanpak en een nauwe samenwerking met 

het Veiligheidshuis op individuele bewoners die overlast geven. 

Stimuleren dat bewoners overlast melden.

Vermindering overlast Overleg en samenwerking Overleg en 

advieseren 

BSD, DSO, DPZ doorlopend 

2017

Aanpak 

verkeersonveiligheid

Aanpak verkeersonveiligheid Gerichte controle en handhaving op locaties waar 

verkeersveiligheid in het geding is; met name te hard rijden, dubbel 

parkeren en onveilig gedrag in de schoolzones. In samenhang met 

buurtgerichte aanpak

Verbeteren veiligheid Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

advieseren 

n.v.t. doorlopend 

2017

Aanpak 

bijplaatsingen ORAC's 

en brood

Aanpak bijplaatsingen ORAC's en 

brood 

Inzetten van een participatie uitvoerder t.b.v. out-reachende, 

structurele en verbale bewonerscommunicatie en participatie. 

Aanpak bijplaatsingen, bedrijfsafval en broodafval.

Voorkomen vervuiling 

rondom ORAC's. 

Voorlichting, schouwen, 

handhaving, Stedelijk Plan 

van Aanpak tegen vervuiling 

bij Orac's

Overleg advies en 

samenwerking

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant

DSB (gelden 

Verpakkings-

industrie)

doorlopend 

2017

adoptie ORAC's 
Bevorderen adoptie ORAC's door 

bewoners

Adopteren ORAC's door bewoners. In 2017 gaan we door met 

actief werven van adoptanten.

Verminderen zwerfafval en 

bijplaatsingen

Overleg en samenwerking Co-productie DPZ doorlopend 

2017

Keep 't clean

Voortzetting van inspanningen om 

de wijk verder schoon, heel en 

veilig te houden en te maken. 

Deelname  aan "Keep 't clean day" 

en "landelijke opschoondag"

Crownies acties, buurtschouwen, buurtcommunicatie 

bijeenkomsten. Rond pleinen en speelplekken en de rest van de 

wijk. Bevorderen deelname aan landelijke schoonmaakacties. 

Verminderen zwerfafval en 

bijplaatsingen

Participatie, overleg en 

samenwerking

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant

DSB/DPZ doorlopend 

2017

Brandveiligheid
Vergroten brandveiligheid door 

bewustwording

In samenwerking met de brandweer. Koppelen aan ouderenbeleid 

en veiligheid tijdens bijv. kookaciviteiten voor ouderen.

 Overleg en informatie n.v.t. Brandweer doorlopend 

2017

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

Transvaal



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / 

BIJZONDERHEDEN

PARTICIPATIEMETHODE PARTICIPATIE

NIVEAU

BUDGET/KOST

EN

PLANNING

Wijkbanenplan 

Schilderswijk en 

Transvaal

Verbeteren positie werkeloze 

jongeren. Afstemming en 

samenwerking verbeteren tussen 

bestaande voorzieningen op het 

gebied van onderwijs, 

werkgelegenheid en jeugd met 

aandacht voor mensen die een 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Met het Wijkbanenplan Schilderswijk en Transvaal worden 

minstens 350 jongeren naar school, werk of leerwerktraject 

begeleid. We richten we ons in het bijzonder op het bereiken van 

meisjes samen met het steunpunt Werk in de wijk en gaan  

werkgevers in de wijk meer betrekken bij jeugdwerkloosheid in hun 

omgeving. Er wordt een banenmarkt georganiseerd in Transvaal. 

We intensiveren de samenwerking met het jongerenwerk en 

wijkstichtingen om jongeren 'buiten beeld' te bereiken.

Bewoners (m.n. jongeren en 

nieuwkomers/nieuwe 

Nederlanders) uit de wijk 

worden betrokken bij de 

aanpak voor werk- en 

scholingstrajecten

Overleg en samenwerking 

bewoners initiatieven, 

welzijn organisaties en 

onderwijs instellingen

Overleg DSZW doorlopend 

2017

armoede en aanpak 

werkeloosheid

tegengaan armoede en aanpak 

werkeloosheid

Armoedebestrijdings- en werkgelegenheidsbeleid gericht op 

specifieke groepen in de wijk opzetten en uitvoeren. 

Vangnetvoorzieningen bieden die gericht zijn op activering en 

participatie als tussenstap naar werk.

Verbeteren sociale en 

economische positie

Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren

DSZW doorlopend 

2017

Activeren burgers

Versterken eigen kracht Bewoners bewust maken van hun eigen kracht en talenten; 

stimuleren dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen. Activering en 

ondersteuning kwetsbare burgers. Verminderen sociale isolement 

met name bij vrouwen en ouderen. Bewoners verbinden met 

bestaande trajecten. Inzetten van zelforganisaties en religieuze 

organisaties.

Activeren burgers. Haagse 

Kracht

Overleg advies en 

samenwerking

Overleg, 

advieseren 

DPZ, OCW doorlopend 

2017

Versterken eigen 

kracht

Versterken eigen kracht Versterken aanbod en organiseren projecten op het terrein van 

taallessen, opvoedingsondersteuning gezondheidsbevordering, 

maatschappelijke activering, huiswerkbegeleiding en cultuur

diverse uitgevoerde 

activiteiten en projecten

Overleg en samenwerking Overleg, 

adviseren 

DSZW, OCW, 

DPZ

doorlopend 

2017

Tegengaan 

radicalisering en 

polarisatie

Tegengaan radicalisering en 

polarisatie

Maatregelen nemen om radicalisering en polarisatie (groepen 

tegen elkaar opzetten) te voorkomen. Bewoners ervan bewust 

maken dat radicalisering een dringend probleem is. Scholen, 

instellingen en bewoners helpen om weerbaar te zijn en grenzen te 

stellen. Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen, 

professionals en (zelf)organisaties uit de wijk

Radicalisering en polarisatie 

sneller signaleren. 

Maatschappelijke rust, 

verbeteren weerbaarheid 

burgers en instanties

Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

advieseren 

BSD, DPZ doorlopend 

2017

Buurtgericht werken

Uitrollen en verder uitbouwen 

werkwijze buurtgericht werken

Buurtgericht werken: Is een methode waarbij de wijk wordt 

ingedeeld in kleinere gebieden. Binnen deze gebieden worden 

platforms van de buurtbewoners georganiseerd. Omdat het 

kleinschalig is en de mensen elkaar vaker zien en beter kennen zal 

dit de participatie van de bewoners bevorderen. Ook maakt dit het 

mogelijk dat buurtspecifieke zaken sneller aan de orde komen en 

dus ook sneller en adequater kan worden gereageerd door de 

gemeente en partners in de wijk. Maandelijks bijeenkomsten 

buurtplatforms met onderwerpen betreffende de directe woon- en 

leefomgeving, schoon, heel en veiligheid

Bewoners zijn betrokken en 

participeren in de 

ontwikkelingen in hun wijk.

participatie, overleg en 

samenwerking

Co-productie: 

Participant

DPZ doorlopend 

2017

imago verbetering 

De sociale cohesie in de wijk 

verbeteren en werken aan herstel 

van vertrouwen in elkaar en in de 

overheid. 

Bewoners- en andere organisaties met elkaar verbinden en met 

overheidsinstellingen en de samenwerking verbeteren in 

samenhang met de buurtgerichte aanpak. Tegelijk ook werken aan 

imago verbetering van de wijk.

Activeren burgers. Haagse 

Kracht

Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg, 

advieseren  en 

subsidiever-

strekker

DPZ, L&B 

budget

doorlopend 

2017

sociale kaart
Ondersteunende voorzieningen 

beter bekend en toegankelijker 

maken 

beter bekend maken wie wat doet in de wijk, voor wie en waar, 

bekendheid geven aan servicepunt. Vullen van de sociale kaart.

Activeren burgers. Haagse 

Kracht

Overleg, advies en 

samenwerking

Overleg en 

adviseren

DPZ, L&B 

budget

doorlopend 

2017

5. 

Werkgelegenheid 

en Inkomen 

7. Sociale cohesie

Transvaal
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ODE
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N
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Weesfietsen
Bestrijden overlast 

weesfietsen

De wens is om de aanpak weesfietsen uit te rollen in 

A/W-park

Is politiek besluit; nog niet gekozen voor 

Archipel en Willemspark 

Overleg n.v.t. Programma 10 2017

Staedion

Bewoners kunnen langer 

(zelfstandig) in de wijk 

blijven wonen

Met Staedion en DSO/wonen onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn. De wens is de leeftijdgrens voor 

ouderen te verhogen en de mensen uit de wijk 

voorrang te verlenen.

n.v.t. n.v.t. Nader te bepalen 2017

Huiskamerproject
Behoud huiskamerproject 

Het Schakelpunt

Met werkgroep en welzijnsinstellingen verkennen 

van mogelijkheden voor andere exploitatievorm. De 

werkgroep zorg & welzijn van de BO neemt contact 

Overleg Meebeslissen Nader te bepalen 2017

Orac's
Plaatsen ORAC's in Archipel De Oracs worden in 2017 geplaatst, conform het 

vastgestelde plaatsingsplan.

Overleg Raadplegen Programma 10 2017

Orac's
Plaatsen ORAC's in 

Willemspark

Opstellen concept plaatsingsplan. Informatieavond Raadplegen Programma 10 2017

Illegale woningsplitsing
Tegengaan illegale 

woningsplitsing

Handhaving regelgeving, via meldpunt 

woonoverlast. Specifieke afspraken met 

verantwoordelijke afdeling van de gemeente maken, 

Verminderde woonoverlast. n.v.t. n.v.t. Programma 14 2017

Vergroening

Vergroening van de wijk In samenspraak met de werkgroepenopenbare 

ruimte en duurzaamheid van de BO bezien hoe een 

en ander gerealiseerd kan worden. 

De werkgroepen komen met initiatieven, 

het stadsdeel beoordeelt de (financiële en 

praktische) haalbaarheid.

Overleg Adviseren Programma 19 2017

Frederikstraat 

wortelopdruk

Oplossen onveiligheid door 

wortelopdruk in de 

Frederikstraat

Bepalen oplossing in overleg met bewoners en 

ondernemers, de verwachting is dat er andere 

bomen moeten worden geplaatst. Het stadsdeel 

organiseert een bijeenkomst.  

Rapportage groeiplaatsonderzoek Terra 

Nostra d.d. 29 november 2016

Overleg Adviseren Programma 19 2017

Minder verkeer

Minder doorgaand verkeer 

door de wijk

Specificatie door DSO/Verkeer Relatie met initiatiefvoorstel HSP: "op weg 

naar een betere luchtkwaliteit en 

bereikbaarheid".

Informatieavond Raadplegen Programma 13 2017

Bankastraat

Herinrichting Bankastraat Uitvoeren werkzaamheden. Men is in 2016 

begonnen in de "hoge" Bankastraat. Tijdens de 

kerstperiode is het werk stilgelegd en op 9 januari 

volgens planning hervat. De oplevering staat gepland 

op 10 maart 2017.

Informatieavond Raadplegen Programma 13 Q1 2017

Bankaplein
Verfraaien Bankaplein O.a. andere beplanting in samenspraak met de 

bewoners

Bewonersinitiatief Overleg Co-produceren Programma 19 2017

Raamweg / Koningskade

Groot onderhoud Raamweg 

/ Koningskade

Uitvoeren werkzaamheden Zoveel mogelijk beperken van de overlast; 

bijvoorbeeld door toepassen van adequate 

omleidingsroutes

Informatieavond Raadplegen Programma 13 2017

Scheveningsveer
Vervanging kademuur 

Scheveningseveer

Uitvoeren werkzaamheden Nieuwe kademuur Informatieavond Raadplegen Programma 10 Q4 2017

Omleidingsroutes

Veilige wegen Herstraten Scheveningseweg, van Carnegielaan tot 

Jacob Catslaan. [Alexanderstraat en Sophialaan 

staan gepland voor 2018]. 

Logische omleidingsroutes toepassen Informatieavond Raadplegen Programma 10 2017

Parkeren op straathoek

Handhaving regels Handhaving op verkeersregels en uitstallingen.Tegen 

gaan parkeren op straathoeken.

Dit is opgenomen in het 

Handhavingsprogramma 2017.

Overleg Raadplegen Programma 10 2017

Archipel/ Willemspark

2. Buitenruimte 

en Wonen

4. Leefbaarheid 

en Veiligheid
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Plein 1813 
Kwaliteitsverbetering 

verlichting monument Plein 

1813 

Op Plein 1813 wordt de verlichting van het 

monument verbeterd. Met de nieuwe verlichting 

komt het standbeeld mooier uit. De huidige 

historische verlichting wordt zo aangepast dat vanuit 

n.v.t. n.v.t. Plein aanpak Q1 2017

Brandweer

Brandpreventie Samen met partners: aandacht vragen voor 

brandpreventie en creëren bewustwording.

Brandweer uitnodigen voor wijkberaad. Overleg n.v.t. Niet van 

toepassing

2017

statushouders 
Begeleiden statushouders 

(locatie Sumatrastraat) door 

vrijwilligers

Diverse activiteiten Vervolg succesvolle aanpak 2016 Overleg Meebeslissen Nader te bepalen 2017

 kwetsbare ouderen
Aandacht voor kwetsbare 

ouderen

Ouderenconsulent Zebra bekijkt waar actie nodig is 

op basis van signalerende huisbezoeken.

Ouderenconsulent komt eind februari met 

advies en aanbevelingen.

n.v.t. Adviseren Programma 19 2017
7. Sociale cohesie

Archipel/ Willemspark

4. Leefbaarheid 

en Veiligheid



THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN / BIJZONDERHEDEN PARTICIPATIE

METHODE

PARTICIPATIENIVEAU BUDGET/

KOSTEN

PLANNING

 aanbod 

sportvoorzieningen

Vergroten aanbod 

sportvoorzieningen

Er wordt extra inzet gepleegd op het gebied van sport voor iedereen. Voor 

kinderen en jongeren wordt Streetsport ingezet. Er worden bijeenkomsten 

gehouden om de sportparticipatie te verhogen. 

De ontwikkeling van de wijksportaanpak gaat in 2017 

verder; er wordt door OCW/sport een nieuwe aanpak 

uitgewerkt. Het gaat niet zozeer om fysieke locaties, wel 

om het verbeteren van sportklimaat en -aanbod.

Overleg Adviseren Program

ma 12

doorlopend 

2017

jeugdraad 
Jongeren (4-23) actief 

deel laten nemen in de 

wijk

De Jeugdraad werkt in 2017 aan de nadere vormgeving en concretisering van 

de rol. Met de wijkpartners wordt actief gezocht naar gezamenlijke 

activiteiten voor jong en oud. 

De jeugdraad Zeeheldenkwartier / Kortenbos 

organiseert verschillende activiteiten in de wijk (voor- 

door en met jongeren). 

Overleg N.v.t. Program

ma 19

doorlopend 

2017

 aanbod 

activiteiten meisjes 

8-18

Ontwikkelen aanbod 

activiteiten meisjes 8-

18

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat meisjes (8-18 jaar) weinig tot niet 

buiten komen. Samen met scholen en het jongerenwerk wordt ingezet om 

deze wel te bereiken en hier activiteiten aan te verbinden, bijvoorbeeld door 

het organiseren van kooklessen.

In subsidieaanvraag 2017 (Zebra) is een post voor deze 

problematiek opgenomen.

Overleg Adviseren Program

ma 19

doorlopend 

2017

Crispijnstraat     72-

74

Uitvoeren particuliere 

(ver)bouwplannen 

Crispijnstraat 72-74, ontwerp en bouwvergunning fase, particuliere 

nieuwbouw. Herontwikkeling parkeergarage De Zeeheld, transformatie tot 

woongebouw.

Bouwplannen ontwikkeld en (deels) uitgevoerd n.v.t. n.v.t. Program

ma 15

doorlopend 

2017

Piet Heinplein
Open gracht Piet 

Heinplein

Studie naar de kansen en kosten van het open maken van de Singelgracht ter 

hoogte van het Piet Heinplein (incl. verkeerskundige afwikkeling van het 

autoverkeer).

Aangenomen motie van de raad: opstellen van voorstel 

en kostenoverzicht vóór de voorjaarsnota.

Overleg Raadplegen Program

ma 10

doorlopend 

2017

kades 
Onderhoud / herstel 

kademuren

Veenkade (tot november 2017) en Toussaintkade (vanaf april). Toegenomen (verkeers)veiligheid Overleg Raadplegen Program

ma 13

doorlopend 

2017

groen in de wijk
Vergroening van de 

wijk

Met de wijk / BO afspraken maken over behoud en uitbreiding van het 

bestaande groen. Er wordt aangesloten op initiatieven van bewoners.  

Behoud en uitbreiding groen in de wijk Overleg Meebeslissen Program

ma 19

doorlopend 

2017

Jenny Plantsoen
Verbeteren kwaliteit 

openbare ruimte 

Jenny Plantsoen

Onderzoeken van de mogelijkheden om het openbaar groen, de speelplek en 

de verlichting op het Jennyplantsoen verder te verbeteren.  

Twee bomen op het speelveld worden na kap 

vervangen buiten het speelveld.

Overleg Meebeslissen Program

ma 19

doorlopend 

2017

Renoveren Hopje
Renoveren Hopje 

Jenny Plantsoen

Onderzoeken of renovatie c.q. verplaatsing mogelijk is (ook in financieel 

opzicht)

Onderzoek geldt ook voor waterkraan. Overleg n.v.t. Program

ma 19

doorlopend 

2017

vervuiling 

openbare ruimte

Aanpak vervuiling 

openbare ruimte

Gezamenlijke aanpak vervuiling van de openbare ruimte, waaronder 

zwerfvuil, hondenpoep en fietswrakken. Integrale handhavingsacties incl. 

bijdrage BPT en bewoners. 

Voorlichting, schouwen, schoonmaken, handhaving. Overleg 

advies en 

samenwerkin

g

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant en 

subsidiever-strekker

Program

ma 19

doorlopend 

2017

Plaatsen ORAC's 

Plaatsen ORAC's In het eerste kwartaal wordt een deel van de wijk voorzien van 

Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC's). Dit betreft het gebied dat 

wordt omsloten door de Laan van Meerdervoort, Waldeck Pyrmontkade, 

Veenkade, Toussaintkade, Elandstraat en Zoutmanstraat (wijk 45).

n.v.t. n.v.t. Program

ma 10

Q1 2017

verkeersregels 
Handhaven 

verkeersregels 

Handhaven van het verbod om op de stoep te fietsen en /of tegen de 

rijrichting in. Met name op Zoutmanstraat, Prins Hendrikplein en Anna 

Paulownastraat.

Relatie met Handhavingsprogramma 2017 n.v.t. n.v.t. Program

ma 4

doorlopend 

2017

 "smart highway"

Onderzoek "smart 

highway"

De wens van de BIZ is om een verbinding te realiseren vanaf het Centrum 

naar het Gemeentemuseum, bij voorkeur voor voetgangers (en eventueel 

fietsers). Objecten moeten bij duisternis licht uitstralen.

Bevorderen van de herkenbaarheid van het 

winkelgebied door middel van een soort Glow in the 

Dark op objecten. De mogelijkheden worden 

onderzocht.

Overleg, 

advies en 

samenwerkin

g

Adviseren Program

ma 19

doorlopend 

2017

speelplek 

Trompstraat

Adequate 

speelvoorzieningen

De speelbeheerder beoordeelt of materiaal moet worden vervangen. Ook zal 

worden bezien of uitbreiding (op nieuwe plekken) tot de mogelijkheden 

behoort.

Bijvoorbeeld op de speelplek Trompstraat Overleg Raadplegen Program

ma 19

doorlopend 

2017

 nieuwe vormen 

van samenwerking

Vernieuwende vormen 

van participatie 

Overleg met initiatiefnemers over nieuwe vormen van samenwerking / co-

creatie

Uitvoering pilot, op basis van voorstel stadsdeel Overleg, 

advies en 

samenwerkin

g

Co-productie: 

Meebeslissen,  

Participant en 

subsidieverstrekker

Program

ma 19

doorlopend 

2017

De Heldenhoek
Realiseren adequate 

locatie voor jongeren

De Heldenhoek is een plek waar ruimte is voor jongeren. Als dat 

onvoldoende is, wordt onderzocht op welke plekken er in de wijk een ruimte 

voor jongeren kan worden gerealiseerd. 

Een (extra) plek of ruimte voor jongeren. Overleg Meebeslissen Program

ma 19

doorlopend 

2017

Initiatieven
Stimuleren 

bewonersactiviteiten

Initiatieven van bewoners(organisatie) en welzijnswerk om verbinding te 

leggen tussen verschillende groepen in de wijk worden gestimuleerd. 

Toegenomen sociale cohesie Overleg Meebeslissen Program

ma 19

doorlopend 

2017

7. Sociale cohesie

Zeeheldenkwartier

1. Jeugd en 

Onderwijs 

2. Buitenruimte 

en Wonen

4. Leefbaarheid 

en Veiligheid


