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1. Voor wie moeten we de komende tien jaar gaan bouwen?
Bij deze eerste open vraag werden uiteenlopende antwoorden 
gegeven. Vier vallen op: 
• 14 reacties stelden dat er gebouwd moet worden voor 

starters, jongeren of studenten.
• 12 reacties gaven aan dat er voor iedereen gebouwd moet 

worden (t.b.v. doorstroming en diversiteit).
• 11 reacties betroffen een pleidooi voor middeninkomens/

middeldure woningen.
• 8 keer werd (groepswonen) voor senioren genoemd. 

Vanuit veel groepjes kwamen meerdere antwoorden. Dan werd 
bijvoorbeeld gepleit voor meer woningen voor jongeren én voor 
ouderen. Ook betaalbare woningen voor lage inkomens 
kwamen veel langs: 7 keer. De overige antwoorden werden 1, 2 of 
3 keer genoemd: generatiebestendig, één en tweepersoons 
huishoudens, jonge gezinnen, gezinnen, kunstenaars, 
energiebewuste bewoners/duurzaam en tot slot: communities 
met gelijkgestemden.

2. Moeten er meer mogelijkheden komen voor burgers om een 
eigen huis te bouwen?
60% van de stemmers gaf hier als antwoord: ja.
40% van de stemmers gaf hier als antwoord: nee.

3. Ombouwen van leegstaande gebouwen naar woningen gaat 
vóór nieuwbouw van woningen.
83% van de stemmers gaf hier als antwoord: ja.
17% van de stemmers gaf hier als antwoord: nee.

4. Er is een tekort aan sociale huurwoningen in Den Haag. 
Is dat erg?
Vrijwel iedereen vindt het erg dat er te weinig sociale 
huurwoningen zijn in Den Haag. Hier worden uiteenlopende, 
maar niet conflicterende antwoorden op gegeven. Meerdere 
mensen geven aan dat doorstroming belangrijk is voor de stad, 
maar onmogelijk wordt gemaakt door een tekort aan sociale 
huurwoningen. Daardoor is er sprake van overbewoning en 
blijven kinderen bijvoorbeeld lang bij hun ouders wonen. 
Aan het gebrek aan doorstroming wordt toegevoegd dat 
mensen die alleen een sociale huurwoning kunnen betalen 
feitelijk geweerd worden uit de stad, of er uit worden gejaagd. 
‘Het is een vorm van discriminatie’, wordt dan ook door een van 
de groepen opgemerkt. Juist mensen met lage inkomens 
hebben de minste alternatieven. Terwijl iedereen recht heeft op 
een betaalbare woning, wat immers een basisbehoefte is.

Den Haag heeft diversiteit nodig, zo wordt opgemerkt. Je zou 
een inclusieve stad moeten willen zijn. Dan zijn sociale 
woningen onder andere belangrijk omdat daar vaak onze 
‘broodnodige verplegers, politiemensen, stadsreinigers en 
docenten’ wonen. 

Uiteindelijk zijn goedkope woningen ook de eerste stap in de 
wooncarrière. Maar het gebrek aan sociale woningen zet de 
markt op slot en zorgt voor woekerprijzen. Ook het aantal 
betaalbare koopwoningen daalt overigens. Scheefwonen is een 
van de meest voorkomende neveneffecten. Herverdeling is 
noodzakelijk. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de antwoorden die tijdens 
het stadsgesprek zijn gegeven. 
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5. De gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen is 24 
maanden. Hoe kan de wachttijd omlaag?
Verreweg het meest genoemde antwoord is: zorg voor een 
betere, snellere doorstroming. Hiertoe worden diverse 
voorstellen voorgedragen. Meer nieuwbouw is het populairste 
voorstel van de avond. Ook de toetsing voor wie een sociale 
huurwoning mag bewonen levert veel ideeën op: zo zou je 
kunnen vragen om een maandelijkse betaling voor inschrijfgeld 
om op een wachtlijst te mogen staan. Wachtlijsten zouden 
sowieso beter moeten worden bijgehouden, waarbij 
bijvoorbeeld tussentijdse inkomenstoetsen kunnen worden 
gedaan. Bij een te hoog inkomen moet je de sociale 
huurwoning dan uit, of moet je meer gaan betalen. 
Die tussentijdse toets moet dan wel op de huidige situatie van 
toepassing zijn, niet op die van twee jaar geleden. Wachtlijsten 
moeten beter beheerd worden. En mensen mogen minder 
kritisch zijn: ze mogen één keer een huurwoning weigeren, als 
ze het daarna nog een keer doen, dan verliezen ze hun plek op 
de lijst. De procedure voor urgentieverklaringen zou ook op de 
schop moeten en er moet meer onderscheid gemaakt worden 
tussen ‘spoedzoekers en wensverhuizers’. Al met al moet 
scheefwonen dus aangepakt worden.

Doorstroming kan volgens sommige reacties ook bevorderd 
worden door meer duurdere huurwoningen aan te bieden, 
zodat mensen door kúnnen stromen. Het beperken van 
huurcontracten c.q. het werken met tijdelijke huurcontracten 
kan hier ook handig bij zijn. Meerdere tafels (3) dragen dit idee 
aan. Kantoren ombouwen, zorgen voor tijdelijke woonruimtes, 
het mogelijk maken van woningruil, sociale koop of zelfs een 
verhuissubsidie zijn andere maatregelen die worden genoemd 
om de doorstroming te bevorderen. 

Er zijn ook nog twee hele andere invalshoeken: als Den Haag 
meer investeert in onderwijs en banen, dan zijn sociale 
woningen minder nodig. Je kunt ook nog slechtere woningen 
bouwen. Daar willen mensen dan niet lang in blijven.

6. Hoe kunnen we gezinnen binden aan de stad? Wat voor type 
woningen zijn hier voor nodig?
Maar liefst 17 groepen geven aan dat goede voorzieningen 
hiervoor essentieel ze zijn. Ze doelen hiermee op scholen, sport, 
groen en speelmogelijkheden. De wens om goede scholen 
wordt ook nog 6 keer apart genoemd, de wens voor een veilige 
woonomgeving door 5 groepen. Wat ook opvalt is dat veel 
groepen (8) pleiten voor aanpasbare woningen met flexibele 
modules of in ieder geval ook meer kamers dan in veel 
woningen nu het geval is, of voor generatiewoningen. Eén groep 
stelt daarbij voor om te stoppen met het verlenen van 
splitsingsvergunningen voor grote huizen.

Eveneens veelgenoemd is de wens om meer 
gemeenschappelijke ruimtes/binnentuinen te creëren. Dit kan 
ook worden gekoppeld aan gezinsvriendelijke appartementen. 
Deze worden als zodanig beschouwd wanneer ze ook gedeelde 
voorzieningen bieden.

Grondgebonden woningen met tuinen, goed openbaar vervoer 
en een aanpak van de fietsenproblematiek (met name 
bakfietsen) worden eveneens genoemd. Iets meer buiten de 
geijkte paden wordt ook betaalbare kinderopvang nog 
benoemd. 

7. Moeten kwetsbare groepen zoals statushouders, 
arbeidsmigranten en mensen met psychische problemen zo 
veel mogelijk gelijk over alle Haagse wijken verdeeld worden?
84% van de stemmers gaf hier als antwoord: ja.
16% van de stemmers gaf hier als antwoord: nee.

8. Hoe kunnen we u als huiseigenaar of huurder verleiden uw 
huis te verduurzamen? 
Twee antwoorden springen er bij deze vraag uit: maar liefst 14 
groepen geven aan dat subsidie, belastingaftrek of bijvoorbeeld 
een correctie op de WOZ een motivatie zou zijn. Een ander 
veelgenoemd antwoord is: informeren, bewustwording creëren, 
adviseren. Kortom: laat zien wat er mogelijk is. Ontzorgen is een 
derde veelgenoemde factor, want advies en subsidie alleen zijn 
onvoldoende als het allemaal ingewikkeld is om het te regelen. 
Er wordt door een groep dan ook specifiek gepleit voor kant-en-
klare oplossingen. 

Ook worden er tips gegeven over de eerdergenoemde 
advisering: als bewoners onderling ervaringen kunnen delen 
zorgt dat voor vertrouwen. Ook zouden keurmerken of het 
werken met gecertificeerde bedrijven voor vertrouwen kunnen 
zorgen. Een straatgewijze aanpak werkt eveneens, net als hulp 
bij financiering. Twee groepen geven aan dat termijnbetalingen 
daarbij zouden helpen.
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Ook wordt het stimuleren en faciliteren van collectieve 
initiatieven door maar liefst drie groepen genoemd. Publieke 
initiatieven zijn ook een optie, zo suggereert een vierde groep: 
de gemeente zou zonnepanelen moeten plaatsen op 
verschillende plekken in de stad. Een out-of-the box idee is het 
gebruik maken van tv-programma’s waarin best practices met 
verduurzaming in beeld worden gebracht, al dan niet door 
gebruik te maken van rolmodellen.

Tot slot wordt door twee groepen gesteld dat de btw op 
onderhoud permanent naar beneden of teruggeven moet 
worden. En de energiebelasting kan volgens een laatste groep 
omhoog.

9. Alle nieuwbouwwoningen moeten energie opleveren. 
74% van de stemmers gaf hier als antwoord: ja.
26% van de stemmers gaf hier als antwoord: nee.

10. Er wordt gebouwd in het gebied tussen Den Haag CS, HS en 
de Binckhorst. Voor wie moet hier worden gebouwd?
Het overgrote deel van de groepen (16 stuks) geeft aan dat 
eigenlijk iedereen hier zou moeten kunnen wonen. Diversiteit 
wordt aangemoedigd. Slechts enkele andere antwoorden 
worden door meerdere groepen gegeven. Zo zijn er vier tafels 
die pleiten voor bouwen voor middeninkomens. Er zijn 
eveneens vier tafels waar de interactie van verschillende 
functies voor het gebied wordt benadrukt: interactie met 
werken, winkelen, flaneren, vrijetijd, onderwijs, spelen, sporten, 
et cetera.

De overige groepen worden elk door één tafel genoemd: 
bewoners zonder auto, de doelgroep studenten/starters/expats, 
een mix van jongeren en ouderen, NS/HTM-personeel, alleen 
voor starters, cosmopolieten, en tot slot een ‘Trump Tower’ voor 
de ultrarijken.

11. Het aantal ouderen in Den Haag neemt steeds verder toe. 
Wat moet er voor hen gebeuren op het gebied van wonen?
Eén groep stelt direct de vraag: ‘wat is oud?’ Een interessante 
vraag, daar mensen steeds ouder én vitaler worden. 

De meest gegeven antwoorden zijn:
• Er zouden meer wooncollectieven moeten komen (7).
• Bij alle woningen voor ouderen moet gezorgd worden dat ze 

in hun eigen woonomgeving kunnen blijven, door 
aanpassingen te doen waar nodig (6).

• (Zorg)voorzieningen in de directe omgeving zijn heel 
belangrijk (5). Een rollatorvriendelijke buitenruimte, liften, 
meergeneratiewoningen en dergelijke worden hierbij als 
concrete tips genoemd. Sociale binding en het borgen van 
welzijn worden hierop aanvullend door twee groepen 
genoemd. 

• Er zijn ook meerdere groepen die pleiten voor het mixen van 
jongeren en ouderen (3).

Ook zijn er een tiental ideeën die elk door slechts één groep 
werden genoemd: niets doen omdat ouderen steeds vitaler 
worden staat daarbij bijna lijnrecht tegenover het idee om 
ouderen te stimuleren actief te blijven. Ook werd geopperd 
onderhuur toe te staan, te werken met flexibele woonvormen, 
voorlichting te geven over levensloopbestendige woonvormen, 
te bouwen voor persoonlijke zorgprofielen in plaats van 
leeftijdsdiscriminatie (iemand van 30 jaar heeft ook recht op 
woongeluk) en tot slot voor gratis wonen in Portugal; 
vrijgekomen woningen kunnen verduurzaamd en daarna 
verhuurd worden als sociale woning. 
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