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b e r i c h t e n  v a n  d e  g r o e n e  b u u r t

Zij vormen als ‘luchtwachters’ een beleids-,  
actie- en lobbygroep. De (lokale) overheden moe- 
ten zich volgens de rechter aan de wet houden. De 
maximale eu-norm voor het giftige stikstofdioxide  
is 40ug/m3 De Wereldgezondheidsorganisatie gaat 
uit van 20. De rechter volgt de officiële metingen  
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en  
Milieu (rivm), die sterk overeenkomen met de  
metingen van bewoners in 2015.  
 
De Javastraat kwam landelijk als een van de slechtste 
uit de bus, 48 u g/m3. De verplichtingen die aan over-
heden worden opgelegd zijn o.a: een luchtkwaliteits-
plan vaststellen dat op de kortst mogelijke termijn 
zorgt dat aan de grenswaarden voldaan wordt. Ook 
mogen geen nieuwe maatregelen genomen worden 
die bevorderend zijn voor nieuwe overschrijdingen. 
De eerste concrete plannen moeten dit voorjaar klaar 
zijn. En anders … een boete? Liever een verbetering. 

 
LvdB

Als redacteur van de wijkkrant heb je het voordeel dat je 
overal gelegitimeerd rond mag neuzen. Deze keer hebben we het 
over drie grote Neo-Renaissance herenhuizen – bouwjaar 1888 – 
die destijds bij het ombouwen tot kantoorpand veel van hun his-
torische luister hebben verloren. Het aanzicht van de gevels is ge-
lukkig intact gebleven en ik ben benieuwd of deze recente verbou-
wing in het interieur nog weer wat van de oude glorie terug kan 
brengen. Eén van de uitgangspunten bij deze verbouwing is dat 
de panden volgens de nieuwste inzichten verduurzaamd zullen 
worden. Uiteraard met isolatie van alle gevels, plafonds, dak en 
met isolatieglas in nieuwe houten kozijnen. Ik ben zeer benieuwd 
naar de nieuwe duurzame oplossingen die zijn toegepast. 

Geen gasaansluiting meer
Men is uitgegaan van het ‘all electric’ principe en dat houdt in dat 
er geen gasaansluiting meer is. Lucht-warmtepompen zorgen in 
combinatie met ventilatie voor de klimaatbeheersing in het pand. 
De hiervoor benodigde elektriciteit wordt opgewekt door zonne-
panelen op het dak. De temperatuur in de woningen wordt door 
middel van vloerverwarming en vloerkoeling geregeld. In alle 
appartementen wordt een ventilatiesysteem aangebracht, waarbij 

zowel de toevoer van verse buitenlucht als de afvoer van veront-
reinigde binnenlucht plaatsvindt met behulp van een ventilator 
(balansventilatie). Dit ventilatiesysteem is tevens voorzien van 
een warmte-terug-win (wtw) installatie die zorgt voor de over-
dracht van warmte uit de af te voeren lucht, aan de toe te voeren 
frisse buitenlucht. Ramen kunnen gewoon geopend worden.

Metamorfose
Op het moment van mijn rondleiding zijn de werkzaamheden 
nog in volle gang. Er wordt nog heel hard gewerkt, dat maakt het 
niet eenvoudig om door al het opdwarrelende stof heen te kijken 
en je het uiteindelijke resultaat voor te stellen. De oude achter-
gevel krijgt nog een metamorfose. De (later toegevoegde) erkers, 
die erg detoneerden met de stijl van andere huizen in de wijk, 
zijn verwijderd. Stijlvolle houten balkons komen daarvoor in de 
plaats. Helaas is dat nog niet klaar, maar de impressie laat zien 
dat deze ingreep een hele goede toevoeging zal zijn.

Bewustzijn
Het bewustzijn van de problemen die gaswinning opleveren 
wordt gelukkig steeds groter. Het feit dat er twee aardbevingen 
per week zijn in Groningen zegt genoeg. Wist u dat het verwar-
men van onze huizen en kantoren met aardgas verantwoordelijk 
is voor 18% van de co2 uitstoot? Wij hebben ± 7 miljoen huizen 
in ons land en als we in 2050 aardgasvrij hopen te zijn moeten er 
ELKE DAG 1000 woningen van het gas af. Het tegendeel gebeurt 
echter op dit moment: elke WEEK worden er 1000 huizen mèt 
aardgas opgeleverd.

Onze wijk is in ieder geval 7 aardgasloze woningen rijker!

Het Klokhuis  
Mee met de tijd!
Vorig jaar had de Stichting Het Klokhuis, dankzij 
zuinig beleid wat geld over. Omdat het pand eigendom  
is van de afdeling Vastgoed van de gemeente ligt het 
voor de hand dat duurzame verbeteringen op het vlak 
van terugdringen van ’t energieverbruik zullen liggen.

Een aantal jaren geleden is de oude verwarmingsketel 
al vervangen door een hr- ketel en is tegelijkertijd 
het hele gebouw voorzien van dubbel glas. Bij deze 
nieuwe bezuinigingsronde is gekozen voor het 
vervangen van de onzuinige verlichting. Alle oude 
lampen, zoals tl-lampen in de grotere ruimtes en de, 
inmiddels ouderwetse, spaarlampen zijn vervangen 
door ledlampen. Omdat er dagelijks veel activiteiten 
zijn in het Klokhuis en de verlichting tot laat in de 
avond aan is, zal deze ingreep veel geld uitsparen. 
Men verwacht een substantiële besparing van 50%  
op de stroomkosten voor de verlichting. 

Onderstaande stapels afgedankte en inmiddels ver-
vangen lampen, afkomstig uit het Klokhuis, staan te 
wachten om in de kringloop opgenomen te worden.

mt

Interview met Ruud Klein: voorzitter van de 
Stichting Het Klokhuis over de duurzame maat-
regelen die zijn gerealiseerd in ons buurthuis.

Interview met MarlonLentze 
van AML Vastgoed/ Fourrent

In het voormalige pand van het Medisch Cen-
trum Haaglanden, op de hoek Koninginnegracht 
en Atjehstraat worden 7 appartementen gereali-
seerd. De verbouwing startte in mei 2017 en zal 
in maart van dit jaar worden opgeleverd aan de 
nieuwe bewoners.

Van ’t  
gas af

mt

‘We spreken de gemeente aan op overschrijdingen van de wettelijke norm  
voor luchtvervuiling’. Dit geluid was te horen op 23 januari in het Klokhuis,  
waar Hagenaren bijeen kwamen die zich bij de landelijke actie van Milieu- 
defensie aansluiten.

Een kijkje in  
de verbouwing… 
7 duurzame 
appartementen 

Luchtwachtersactie  
Van start!

Gemeenteraadsverkiezingen 
21 MAART 2018

Verkeer  
in de wijk  

Wat valt er  
te kiezen?
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Nu het verkeer en de daarmee gepaard gaande luchtvervuiling 
van grote invloed is op een gezonde leefomgeving werd een aantal stel-
lingen over de verkeerssituatie in Archipel en Willemspark voorgelegd 
aan de diverse politieke partijen. Logischerwijs, en zeker voor de poli-
tiek, is het met een duidelijk voor of tegen dan wel ja of nee beantwoor-
den van de stellingen lastig gebleken. Desalniettemin is er getracht om 
een aantal stellingen met de door de partijen gegeven antwoorden in het 
midden van deze krant schematisch weer te geven. 

Doorgaand verkeer door de wijk 
De stellingen zijn gebaseerd op de al lang gekoesterde wens van A&W 
om van onze wijken een stadsleefgebied (SLG) te maken, dat wil zeggen 
een gebied waar er geen ruimte is voor doorgaand verkeer maar alleen 
bestemmingsverkeer, daar Archipel en Willemspark al minimaal 8 jaar 
een onevenredige overlast te verwerken heeft van (wijkvreemd) verkeer 
wat de stad in en uitgaat. Daar de overlast niet aantoonbaar blijkt, vol-
gens de gemeente, is het lastig gebleken om de gemeente te overtuigen 
maatregelen te nemen om de overlast (en vervuiling) te verminderen. 
Vandaar de stelling of er nieuwe metingen gedaan dienen te worden (en 
of daar dan ook budget voor wordt vrijgemaakt)?  

Oplossingen waar niets mee gedaan wordt
A&W heeft in het verleden al vele mogelijke oplossingen aangedragen 
bij wethouder De Bruijn en zijn verkeersambtenaren. Tot op heden is 
daar vrijwel niets mee gedaan. In een onderhoud tussen wethouder De 
Bruijn en A&W halverwege 2017 werd melding gemaakt van een onder-
zoek naar 13 mogelijke oplossingen. Behalve het éénrichting maken van 
de Mauritskade zou geen van de andere oplossingen voldoende soelaas 
bieden, aldus de wethouder (waarbij moet worden aangetekend dat deze 
zgn. “oplossing” geen verbetering voor A&W met zich meebrengt en 
naar alle waarschijnlijkheid juist een ernstige verslechtering oplevert). 
Ondanks toezegging door wethouder De Bruijn en herhaald verzoek 
zijn de andere 12 oplossingen nooit gedeeld met A&W. A&W verwacht 
dat 2 door A&W in het verleden aangedragen oplossingen, namelijk 
het verleggen van de centrumring naar het Telders tracé en het creëren 
van een extra inprikker middels ondertunneling van de Beatrixlaan ook 
onderzocht zijn. Vandaar dat deze 3 oplossingen specifiek benoemd zijn. 
Uiteraard is A&W nog steeds geïnteresseerd in de andere onderzochte 
oplossingen. Nu deze informatie niet gedeeld wordt, ook klaarblijkelijk 
niet met de ondervraagde politieke partijen heeft A&W recent middels 
een verzoek Wet Openbaarheid Bestuur het traject in gang gezet om 
deze informatie wel te ontvangen. 

De diverse partijen is voorts gevraagd welke korte- en lange termijn 
oplossingen zij voorstaan om de verkeersproblematiek aan te pakken  
en daarmee de gezondheid van de inwoners van Archipel en Wilems-
park te verbeteren. Een overzicht hiervan treft u hiernaast aan. 

Jack Willems | bestuurslid Bewonersorganisatie A&W 

Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkie-
zingen heeft het bestuur van de Bewonersorganisatie 
Archipel en Willemspark (A&W) overlegd welk thema 
de wijkbewoners het meest bezig houdt. Een gezonde 
leefomgeving is overduidelijk dit thema gebleken.

Bent u voor of tegen  
stadsleefgebieden?

CU/SGP

D66

GL

GDM

HSP

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

Voor

Voor

Voor

Afhankelijk van het gebied

Voorstander

Voor

Voor

Voor (waar mogelijk)

Voor

Voor

Bent u voor of tegen het eenrichting 
maken van de Mauritskade?

CU/SGP

D66

GL

GDM

HSP

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

Voor, maar niet in geïsoleerde aanpak

Voor, indien geen overloopeffecten

Voor, indien geen overloopeffecten

Integraal onderzoek naar verkeer in A&W

Tegen

Voor, indien geen overloopeffecten

Alleen in kader stadsbrede oplossing

Alleen als onderdeel totaal

Voor, indien geen overloopeffecten

Voor, maar nader onderzoek vereist 

Bent u het eens/oneens dat met  
3 uitvalswegen A&W geen stadsleef-
gebied is en hierdoor onevenredig 
lijdt onder luchtverontreiniging  
en verkeersonveiligheid?

CU/SGP

D66

GL

GDM

HSP

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

Eens

Aanzuigende werking  
wijkontsluitingswegen verminderen

Eens

Integraal onderzoek naar verkeer in A&W

Eens

Doorgaand verkeer ontmoedigen

Eens

Eens

Eens

Dient ontlast voor doorgaand verkeer

Bent u voor of tegen het uitvoeren 
van testen om stikstof en fijnstof  
te meten in A&W?

Bent u bereid om voor  
dergelijke testen (extra)  
budget vrij te maken?

CU/SGP CU/SGP

D66 D66

GL GL

GDM GDM

HSP HSP

PvdA PvdA

PvdD PvdD

SP SP

VVD VVD

CDA CDA

Voor Ja

Voor ?

Voor Ja

Voor Ja

Voor ?

Voor Nee

Voor Ja

Voor ?

Voor Ja, maar niet alleen voor A&W

Voor ?

Bent u op de hoogte van de  
13 mogelijke oplossingen welke 
door de gemeente zijn onderzocht 
om de verkeerssituatie in A&W  
te verbeteren?

Zo nee bent u bereid om  
deze oplossingen openbaar  
gemaakt te krijgen?

CU/SGP

D66

GL

GDM

HSP

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

CU/SGP

D66

GL

GDM

HSP

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

Nee ?

Nee Ja

? ?

Nee Ja

Nee Ja

Nee ?

Nee Ja

Nee Ja

Nee Ja

Ja ?

Het verleggen van  
centrumring naar  
het Telderstrace

CU/SGP

D66

GL

GDM

HSP

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

Voor

Voor, indien betere doorstroming,  
maar alleen na stadsbrede analyse

Voor, middels verdieping, geen tunnels

Integraal onderzoek naar verkeer in A&W

Voor, indien geen overloopeffect

Voor, indien geen overloopeffect

Tegen

Actieplan bereikbaarheid

Voor, indien geen overloopeffect

Voor, middels verdieping  
of ondertunneling

Het creëren van een tunnel  
onder de Prinses Beatrixlaan met 
ongelijkvloerse aansluitingen 
aan A4 en Erasmusplein

CU/SGP

D66

GL

GDM

HSP

PvdA

PvdD

SP

VVD

CDA

Voor

Voor, betere doorstroming  
(ook op Lozerlaan)

Tegen (geen tunnels)

Voor (ongelijkvloerse kruisingen)

Voor

Voor, indien geen overloop effect,  
geen tunnels, wel nader onderzoek

Tegen

Actieplan bereikbaarheid

Voor

Voor

Stadsleefgebieden  
erkend als noodzaak
De antwoorden overziend lijkt er consensus te zijn dat 
stadsleefgebieden dienen te worden gecreëerd. Ook is er veel 
sympathie voor en erkenning van de problemen in Archipel 
en Willemspark. Een belangrijk voorbehoud dat door velen 
gemaakt wordt is dat maatregelen niet tot problemen elders 
dienen te leiden (zogenaamde overstroom effecten). A&W 
sluit niet uit dat het inderdaad lastig zal zijn om oplossingen 
te bedenken waar andere wijken niet in een bepaalde mate 
last gaan krijgen van verhoogde verkeersdruk en A&W is dan 
ook een groot voorstander van een integrale aanpak. De situ-
atie is echter dusdanig nijpend in Archipel en Willemspark 
dat dat toch maatregelen rechtvaardigt die een eerlijkere ver-
deling van de verkeersdruk over Den Haag bewerkstelligen. 

Verschuiving verkeersstromen  
is aandachtspunt
Bij de recente afsluiting van de Raamweg is gebleken dat 
enkele doeltreffende maatregelen de overlast sterk kun-
nen verminderen. Er lijkt brede overeenstemming om het 
Telders tracé en Beatrixlaan aantrekkelijker te maken voor 
doorgaand verkeer zodat in ieder geval dit verkeer niet meer 
door Archipel en Willemspark hoeft.

Onbeantwoorde vragen over  
extra budget voor metingen
Een andere vraag is, zoals ook blijkt uit het veelvuldig 
onbeantwoord laten van de vraag of voor metingen extra 
budget vrijgemaakt dient te worden, of de diverse politieke 
partijen ook daadwerkelijk bereid zijn om deze maatregelen 
te nemen en daar de financiële middelen voor vrij te maken. 
Wij vinden dat een teken aan de wand. Veel wijsheid gewenst 
bij uw uiteindelijke besluit welke partij uw belangrijke 
stem verdient. De bewoners van A&W hebben bij de vorige 
verkiezingen laten zien dat zij heel bewust kiezen en zeer 
goed geïnformeerd zijn. U bent een factor om rekening mee 
te houden. 

Op de laatste pagina van dit verkiezingskatern vindt u 
nog een beknopte selectie van quotes, die u wellicht een 
goed beeld geeft waar de betreffende partij voor staat en die 
mogelijk uw keuze voor een bepaalde partij mede vorm zou 
kunnen geven. We raden u ook aan om de verkiezingspro-
gramma’s door te nemen.

Bent u voor of tegen de onderstaande oplossingen  
om A&W verkeersluwer te maken …

Voorlopige conclusies

De volledige resultaten vindt u op de website
www.archipelwillemspark.nl

Lees de quotes van de verschillende politieke partijen  4

Verkeer  
in de wijk  

Wat valt er  
te kiezen?

CDA Christen Democraten · CU/SGP ChristenUnie/SGP · D66 Democraten 66 · GL GroenLinks · GDM Groep de Mos · HSP Haagse Stadspartij
PvdA Partij van de Arbeid · PvdD Partij voor de Dieren · SP SocialistischePartij · VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
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Het huidige terrein van 95 lang wordt vol-
ledig volgepropt met 18 aaneengeschakelde moderne 
woningen van ruim 6 meter hoog. Een dramatisch 
plan dat de cultuurhistorische waarde van onze 
prachtige Archipelwijk aantast. De voorkant van 
een huis plotseling tegen je achtertuin en weg is je 
privacy evenals je uitzicht over de tuinen van de Koni-
ginnegracht. Hoe kun je zoiets bedenken.

Als je bekomen bent van de schrik: er komt slechts 
één autolift voor 60 auto’s. Ik zie de file ’s-morgens 
bij het in- en uitrijden al voor me. Zoiets doe je een 
paar dagen en dan ga je gewoon op straat parkeren. 
Veel extra autos’ die de wijk in gaan op zoek naar 
een parkeerplaats in de Surinamestraat, Javastraat, 
Koninginnegracht en Balistraat. Een schrik voor de 
buurtbewoners; nog minder parkeerplaatsen!!

Kortom: een heel slecht plan dat van tafel moet. 

Meer info en brengt u s.v.p. uw stem uit tegen dit  
initiatief op onze website.

w w w . a l e x a n d r i a b v . n l

Een woning wordt voorzien van 
een extra etage op de aanbouw. 
De boosdoener is de fundering 
met als gevolg op diverse plaatsen 
verticale en wijkende scheuren. De 
fundering onder de uitbouw blijkt 
de boosdoener.

De eigenaar van een relatief eenvoudige 
jaren-30-woning uit de vorige eeuw laat 
na de overdracht een extra woonlaag 
bovenop de reeds aanwezige uitbouw 
plaatsen. De uitbreiding is in zeer nauwe 
samenwerking met een architect en 
een constructeur door een aannemer 
gerealiseerd. Enkele maanden na de 
oplevering begint de aanbouw langzaam 
los te scheuren van de woning. Op veel 
plaatsen in voornamelijk het nieuwe deel 
van de aanbouw is sprake van ernstige 
scheurvorming. Omdat de betrokken 
partijen het niet eens worden over de 
oorzaak – en daarmee de schuldvraag –
wordt besloten de bouwpatholoog erbij 
te halen.

Aanbouw
De woning bevindt zich in een woonwijk 
en bestaat uit twee bouw lagen met een 

hellende kapconstructie, uitgevoerd als 
een zadeldak. De aanwezige vliering 
is beloopbaar en wordt gebruikt voor 
opslag. De aanbouw is uiteindelijk net zo 
hoog opgetrokken als de oorspronkelijke 
woning. Ofwel met een extra woonlaag 
en een vliering op de aanbouw. Deze 
vliering is beloopbaar en eveneens 
in gebruik als opslag. Ter hoogte van 
de overgang van de aanbouw op de 
oorspronkelijke woning zijn zowel binnen 
als aan de buitenzijde grote verticale en 
wijkende scheuren zichtbaar.

Fundering
Om meer duidelijkheid te krijgen, heeft 
onze bouwpatholoog de fundering deels 
laten ontgraven. Daaruit blijkt dat de 
fundering onder de woning is uitgevoerd 
zoals de tekening vermeldt: als stroken-
fundering met een voetbreedte van 600 
mm. De fundering onder de aanbouw is 
gerealiseerd als plaat met een vorstrand. 
De uiteindelijke aanlegbreedte van de 
vorstrand is ongeveer 200 mm. De plaat 
rust niet op een verdichte zandlaag, maar 
is als het ware vrijdragend uitgevoerd.

Analyse en conclusie
De scheurvorming is in feite eenvoudig te 
verklaren. Er is een compleet andere fun-
dering onder de aanbouw aanwezig dan 
op de ontwerptekeningen van de woning 
met uitbouw staat aangegeven. Doordat 
een fundering met vorstrand in plaats 
van een strokenfundering is toegepast, is 
een veel minder draagkrachtige fundering 
ontstaan. Of de zakking ondertussen een 
halt is toegeroepen, is nog onduidelijk. 
Zou de fundering onder de aanbouw zijn 
uitgevoerd zoals op de tekeningen van de 
woning, dan zou deze de extra belasting 
gemakkelijk hebben kunnen dragen. De 
tekeningen van de woning zijn het uit-
gangspunt geweest voor de verbouwing.

Herstel
Het herstel zal zich voornamelijk moeten 
richten op het verstevigen van de funde-
ringsvoet onder de aanbouw. Uiteraard 
kunnen er meerdere perspectieven 
worden geboden.

Meer informatie: 
info@alexandriabv.nl of vraag een offerte 
aan op www.alexandriabv.nl

ERNSTIGE VERZAKKING NA VERBOUWING

b e r i c h t e n  v a n  d e  g r o e n e  b u u r t

stopnieuwbouwbalistraat.nl
Gaan de twee prachtige kastanjebomen 
tegen de vlakte? Als het aan de project-
ontwikkelaar van de nieuwbouw- 
woningen op het parkeerterrreintje  
van de Balistraat ligt wel. Deze huizen 
komen op een ondergrondse parkeer-
garage die zo breed wordt, dat de be-
staande woningen beschadigd worden, 
bomen en begroeiing sneuvelen en  
zelfs de twee prachtige kastanjebomen 
van circa 100 jaar oud het leven laten.  

Bouwplan  
binnenterrein 
tast omgeving  

teveel aan
en kost bomen  

het leven
www.stopnieuwbouwbalistraat.nl

Wij willen dat er het komen-
de collegeperiode gewerkt 
gaat worden aan het tweede 
deel van de CDA-motie en 
dat is het structureel meten 
van luchtkwaliteit en daar-
mee ook het verkeer kunnen 
aansturen.

CDA

Wij zijn bereid de komende 
vier jaar door te pakken, 
zodat Archipel en Willems-
park de komende jaren kan 
rekenen op schonere lucht 
en een betere leefbaarheid.

CU/SGP

Nog te veel mensen uit  
de Vruchtenbuurt en de 
Vogelwijk moeten via de 
Archipel de stad verlaten 
om naar hun werk te komen. 
Er moeten zo snel mogelijk 
betere ontsluitingswegen 
komen aan de andere kant 
van Den Haag.  

VVD

D66 wil graag overal weten 
hoe de luchtkwaliteit zich 
ontwikkelt, zeker in wijken 
waar veel verkeer rijdt. Wij 
zijn dan ook blij dat de of-
ficiële meetcontainer op de 
Laan Copes wordt geplaatst.

D66

De genoemde doorgaande 
straten (red: Mauritskade, 
Javastraat en Laan Copes) 
behoren tot de meest onge-
zonde en onveilige straten 
van Den Haag. 

GL

Groep de Mos heeft de 
D66-wethouder regel- 
matig gevraagd om de  
13 mogelijke oplossingen 
te delen met de raad en  
de bewonersorganisatie. 
Helaas kreeg Groep de 
Mos daar geen steun voor 
van de andere partijen.

GDM

Alleen eenrichtingsver-
keer op de Mauritskade 
invoeren is geen oplossing 
om het doorgaand verkeer 
uit A&W te weren. Daar-
mee wordt het doorgaand 
verkeer doorgeschoven 
naar de Javastraat en 
de Laan Copes. Ook zal 
de luchtkwaliteit op de 
Mauritskade niet of nau-
welijks verbeteren als het 
doorgaand verkeer in één 
richting mogelijk blijft. 
Daarvoor zal op alle drie 
de wijkontsluitingswegen 
(Mauritskade, Javastraat, 
Laan Copes) het door-
gaand verkeer op korte 
termijn geweerd moeten 
gaan worden.

HSP

Zolang we met elkaar 
zoveel auto rijden, zal het 
lastig zijn de luchtkwali-
teit overal te verbeteren.

PVDA

De Javastraat is zelfs  
een van de ongezondste 
straten van Nederland.  
Dit is onacceptabel en 
moet zo snel mogelijk 
worden aangepakt.

PVDD

Vandaar dat de SP een  
actieplan voor heel Den 
Haag wil, met natuurlijk  
een nadruk op de buurten  
en wijken waar nu de  
overlast het grootst is,  
zoals de A&W.

SP

 — advertentie —

  
uit de politieke antwoorden

Quotes 
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