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Of kies voor onze scherpe financieringsaanbiedingen.

- 16”Licht metalen velgen
- Electronic Climate control
- Cruise-control

-  Geïntegreerd radio/CD/MP3 
speler

- Electrische ramen

€ 13.995,-
VANAF

€ 2.000,- EXTRA INRUIL

Baldewsingh roept op
DEN HAAG - Let op: het gaat 
hier om 8 miljoen euro! 
Inwoners van Den Haag 
kunnen meewerken aan 
verbeteringen in hun buurt 
of wijk en over ideeën voor 
activiteiten in hun omge-
ving. Wie bijvoorbeeld meer 
groen in de wijk wil, wenst 
dat de speeltuin wordt opge-
knapt of dat de buurt gezel-
liger en schoner wordt, kan 
meedoen met een enquête 
op denhaag.nl. Ook kunnen 
ideeën voor activiteiten in 
de wijk worden aangedra-
gen. Invullen van de enquê-
te kan tot eind september en 
kost een paar minuten. 
Wethouder Rabin Baldew-

singh: “Als wethouder 
Stadsdelen en Wijken vind 
ik het geweldig om te zien 
wat voor mooie initiatieven 
er allemaal zijn in Den Haag. 
Deze initiatieven wil het col-
lege graag ondersteunen met 
het activiteitenprogramma 
2015 voor de 8 stadsdelen. 
Hiervoor is ruim acht mil-
joen euro beschikbaar en de 
Hagenaars bepalen waar we 
dat geld het beste aan kun-
nen besteden.  Daarom is 
het belangrijk dat we zoveel 
mogelijk ideeën, wensen, 
meningen en voorkeuren 
ontvangen vanuit alle wij-
ken. Maar net zo belangrijk 
vind ik het dat mensen ook 

zélf bijdragen aan verbete-
ring van hun wijk. Daarom 
vragen we niet alleen naar 
ideeën maar ook naar hoe de 
bewoners zelf kunnen hel-
pen bij de uitvoering van die 
ideeën. Want bewoners voe-
len zich meer eigenaar wan-
neer ze zeggenschap hebben 
én wanneer ze betrokken 
worden bij de uitvoering. 
Ik nodig iedere inwoner die 
actief wil bijdragen aan een 
schonere, groenere, socia-
lere en gezellige wijk uit om 
voor 1 oktober de enquête 
in te vullen op denhaag.nl. 
Want alleen als we uw me-
ning horen kunnen we er 
iets mee doen!” 

Spuiforum 2.0

Eén ding is zeker: er komt 
geen cultuurpaleis op het 
Spuiplein. Wat wel? Wat 
gaan we doen met 181 
miljoen?

Door: Ap Peeters

DEN HAAG - “Absoluut géén 
Spuiforum, dat is van tafel. 
Jammer voor de architect, 
erkent wethouder Joris Wijs-
muller. “Maar het Spuiplein 
niet bebouwen is beter voor 
de stad. Het Spuiplein blijft 
open. Dát is de belangrijkste 
verandering. Het plein is es-
sentieel om het gebied aan-
trekkelijker te maken, bij-
voorbeeld met markten en 
buitensport.” Deze maand 
moet Wijsmuller bepalen 
hoe het dan verder moet met 
cultuur in dit gebied. Im-
mers: de theaters kraken en 
een raadsmeerderheid wil 
het Conservatorium naar het 
Spui verhuizen. Hoe? “Deze 
maand is het woord aan de 
stad”, zegt Wijsmuller. Ie-
dereen wordt uitgenodigd 
om bij bewonersgesprekken 
ideeën te spuien. Gepraat 
wordt over het Spui en de 
aanpalende ministeries aan 
de Schedeldoekshaven, de 
twee ‘motorblokken’. Ook 
de budgetten zijn gegeven: 
max de 181 miljoen die voor 
Spuiforum stond. Plus geld 

voor de ministeries. Tempo. 
In oktober wil Wijsmul-
ler met een concept-raads-
voorstel komen. “Het moet 
ook allemaal nog getekend 
worden.” Opvallend: “We 
hebben één stadsgesprek en 
twee gesprekken met bewo-
ners en de culturele sector 
gehad en elke keer loopt het 

gesprek heel anders. Dan 
weer ligt de nadruk op het 
groen. Een andere keer over 
hoe de trams moeten rijden. 
Of over de fontein en de 
winkelplinten, moet je dat 
nog wel willen? Wat bete-
kent dat voor de andere win-
kels? Ja ik heb goede ideeën 
gehoord, maar ik wil die er 
nog niet uitlichten. Nader-
hand ga ik weer de stad in 
om uit te leggen waarom 
sommige zaken niét in het 
plan terecht zijn gekomen.” 
Halverwege het denken over 
‘een nieuw samenhangend 
Spuigebied compleet met 
horeca en winkeltjes’ ligt 
een aantal zaken voor de 
hand. Bij de aanpak van de 
ministeries en de theaters 
kijkt Wijsmuller nadruk-
kelijk naar de overkant van 

het Spui. Nieuwe Kerk tot en 
met Haags Filmhuis. “Daar 
liggen belangrijke voordeu-
ren.” Aan de eerste reacties 
merkt hij ook: “Bewoners 
vinden belangrijk hoe wij 
de verbinding naar de Rivie-
renbuurt maken. Het Spui is 
geen eilandje.” Dat bij alle 

vernieuwingen de zon op 
het Spui moet blijven  schij-
nen, bepleit Wijsmuller al 
langer. Hij verfoeide de slag-
schaduw die het Spuiforum 
zou maken. Van geleerd? 
“We besteden veel aandacht 
aan wind en schaduw.” Nog 
drie gesprekken te gaan. 

Hoe moet het Spuikwartier worden?
Wijsmuller vraagt Den Haag om ideeën

Joris Wijsmuller - deze week druk in Escamp - moet als wethouder het nieuwe Spui vormgeven.  Foto: JvL

Tempo meT ideeën: 
“We moeTen heT 
ook allemaal nog 
gaan Tekenen”

Wat doen met 181 miljoen?
Alle kunsten bij elkaar op het  Spui, dat is de opdracht, 
kosten: max 181 miljoen. De gemeente organiseert weer 
een stadsgesprek op 22 september in Theater a/h Spui, 
Spui 187, van 20 tot 22 uur. Er is nu één stadsgesprek 
geweest en twee gesprekken, een met bewoners en een 
met vertegenwoordigers van culturele sector. Volgen nog 
gesprekken met ondernemers en experts. 
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