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INLEIDING 
In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij Den Haag de komende jaren nog mooier willen 
maken. Er is aandacht voor werk, economie en veiligheid, maar ook voor groen, duurzaamheid en 
bereikbaarheid. En ook de manier waarop we Den Haag op de kaart willen zetten, de zorg en de 
servicegerichtheid van de gemeente worden besproken.  
 
Om het programma te maken, heeft Frits Huffnagel met vele Hagenaars gesproken. Daarbij heeft hij 
ook veel concrete punten opgehaald over de straten en buurten waar u woont en werkt. In deze 
bijlage kunt u hiervan voorbeelden vinden die de VVD de komende jaren zeker wil aanpakken. 
 
Speelt er iets in uw straat of wijk en kunt u dat niet terugvinden in deze wijken-aanpak? Geeft u dit dan 
aan ons door en wij pakken het op. Want samen met u werken wij ook de komende vier jaar graag 
aan een mooier Den Haag! 
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Segbroek 

In de wijken in het stadsdeel Segbroek is het voor veel Hagenaars prettig wonen: je vindt hier de 

typisch Haagse portiekwoningen, veel winkels en rustige pleinen en straten. Ook zit je dichtbij zee en 

met de tram of de fiets ben je zo in het centrum. De Haagse VVD wil het karakter van deze fijne wijk 

behouden. Dat is soms best een uitdaging, omdat de wijk dichtbevolkt is. Daarom moeten we volop 

blijven inzetten op de leefbaarheid van dit mooie stadsdeel. 

 De VVD wil meer fietsparkeerplekken in Segbroek, o.a. in de Fahrenheitstraat. In overleg met 

de bewoners moet ook gekeken worden naar een veilige, inpandige ruimte voor mensen die 

zelf geen stalling hebben. Ook wil de VVD een buurtstalling voor fietsen bij het 

Abrikozenplein. 

 In Segbroek zijn niet alleen te weinig fietsparkeerplekken, het is ook vaak lastig om een 

parkeerplek voor de auto te vinden. Daarom pleit de VVD voor een ondergrondse 

parkeergarage onder het Goudenregenplein of het Thomsonplein. 

 Gevaarlijke kruispunten moeten aangepakt worden, bijvoorbeeld de kruispunten 

Goudenregenplein/Thomsonlaan,  Goudsbloemlaan/Irisstraat en het Copernicusplein. 

 Samen met de jongeren in het stadsdeel worden in elk deel van de wijk minimaal twee voor 

hen leuke speel- en hangplekken gemaakt.  Ook moet het park de Verademing opgeknapt 

worden tot een veilige en aantrekkelijke plek om te sporten en te spelen, ook voor honden. 

 Verzakte stoepen moeten zo snel mogelijk opgeknapt worden. Hetzelfde geldt voor de 

Ieplaan en de middenbermen van de Regentesselaan. 

 De overconcentratie van coffeeshops in het Regentessekwartier (m.n. rondom de 

Weimarstraat) wordt aangepakt en overlast door geluidshinder en illegale verkoop wordt 

actief tegengegaan. De VVD wil sowieso meer handhavers in Segbroek, o.a. om foutparkeren 

en misbruik van oplaadpunten voor elektrische auto’s tegen te gaan, evenals overlast door 

vuil naast containers en hondenpoep op straat. 

 Ook in de Fahrenheitstraat moet strikt gehandhaafd worden op winkelpanden die (tegen de 

regels in) bewoond worden. 

 Donkere (en onveilige) plekken in de wijk worden aangepakt en opgeknapt. Er wordt onder 

andere verlichting geplaatst op de groenstrook langs het water bij de Mient. 

 Om het karakter van de wijk te behouden, is de VVD tegen woningsplitsing in Segbroek. Ook 

moet de gemeente mee werken aan verzoeken om splitsing weer ongedaan te maken en 

moet worden ingezet op het behoud van erfgoed, waaronder kerkgebouwen. 

Loosduinen 

Loosduinen is een pareltje achter de duinen. Het stadsdeel heeft prachtige natuurgebieden, groene 

wijken en een mooi strand. De Haagse VVD wil dat Loosduinen, ook in de toekomst, het groene en 

gezellige stadsdeel blijft dat aantrekkelijk is voor gezinnen, ouderen en andere mensen die graag in 

een rustige en groene omgeving wonen.  

 Om de bereikbaarheid van Loosduinen te verbeteren, wil de VVD dat de Lozerlaan 

ondertunneld of overkluisd wordt. Zo ontstaat boven de grond ook ruimte voor groen, 

speelplekken en woningen. 



9 

 Er zijn in Loosduinen teveel onveilige kruispunten en oversteken moeten zo snel mogelijk 

aangepakt worden, zoals de zebraoversteek op de Alberdastraat. 

 De VVD wil in de wijken Houtwijk en Bohemen meer speelplekken voor kinderen. Ook moet 

er in overleg met jongeren gezocht worden naar ontmoetingsplekken, zonder dat zij daarbij 

voor overlast voor de buurt zorgen. 

 Er is gestart met het opknappen van de wijk Kraayenstein en als het aan de VVD ligt, gaat de 

gemeente door met het opknappen van deze wijk en wordt vervolgens ook de wijk Waldeck 

opgeknapt. Bij deze opknapbeurten wordt niet alleen het groen en de bestrating  aangepakt, 

maar wordt ook direct gekeken naar mogelijkheden voor leuke ontmoetingsplekken voor de 

buurtbewoners. 

 Donkere (en onveilige) plekken in onder andere de wijken  Bohemen, Kraayenstein en 

Houtwijk worden aangepakt en opgeknapt. 

 De VVD wil meer handhavers in Loosduinen. Onder andere om de overlast van hondenpoep 

op straat, het weggooien van eten op straat en vuil naast containers tegen te gaan, maar ook 

op fout parkeren en te hard rijden. 

 Het Loosduinse Hoofdplein verdient een opknapbeurt. Ook moet de gemeente hier meer 

ruimte geven aan horeca-initiatieven. 

 Kijkduin moet vergroend worden en mee worden genomen als onderdeel van De Kust 

Gezond. Ook moeten er mogelijkheden worden geboden voor een aantal jaarrond 

horecazaken op het strand voor de boulevard van Kijkduin.  

 De VVD wil geen bebouwing op de sportvelden aan de Mozartlaan. De jeu-de-boules-baan 

moet behouden blijven en er moet een stadspark komen.  

Laak 

Laak is één van de kleinste stadsdelen van Den Haag en is erg dichtbevolkt.  Deze dichtbevolktheid 

leidt er onder andere toe dat inwoners van dit stadsdeel vaak lastig een parkeerplek kunnen vinden 

en dat de wijk weinig groen heeft. Daarnaast staat de veiligheid in het stadsdeel onder druk. 

 De VVD wil extra handhavers in Laakkwartier. Onder andere in de strijd tegen verkeerd 

geparkeerde auto’s en hondenpoep.   

 Maar zichtbare wijkagenten en handhavers zijn ook nodig om woninginbraken, 

bedrijfsinbraken en fietsendiefstal tegen te gaan. 

 Om de veiligheid in Laak te vergroten, wil de VVD ook meer en snellere inzet van (flexibel) 

cameratoezicht. 

 Shishalounges zorgen voor veel overlast.  De VVD wil daarom voor shishalounges dezelfde 

strenge regels en handhaving als voor coffeeshops. 

 Om de leefbaarheid in het stadsdeel te vergroten, moeten er meer controles van de Haagse 

pandbrigade plaatsvinden. 

 De VVD wil meer fietsparkeerplekken in Laak. 

 Samen met de inwoners van Laak wordt gekeken welke plekken echt een vergroeningsslag 

nodig hebben, bijvoorbeeld de Rijswijkseweg 

 Ook de Binckhorst is onderdeel van stadsdeel Laak. Hier wil de VVD inzetten op de kwaliteit 

van de buitenruimte, woningen en vernieuwende bedrijvigheid, zoals start ups. 

 De VVD wil alle wrakboten langs de Neherkade opruimen. 
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 De Jupiterkade moet worden heringericht. 

 Roeivereniging Laak moet blijven. 

Leidschenveen-Ypenburg 

Het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is populair bij gezinnen. Er zijn (betaalbare) 

eengezinswoningen te vinden in een groene omgeving. Daarnaast is het stadsdeel (per auto) goed 

bereikbaar vanwege de centrale ligging. 

 De centrale ligging van Ypenburg zorgt ook voor overlast van al het verkeer dat langs en door 

de wijk komt. De VVD wil daarom investeren in groen langs de A12. Dit groen kan een 

natuurlijke afsluiting tussen de snelweg en de wijk vormen en zal daarnaast de luchtkwaliteit 

verbeteren.  

 In overleg met het Rijk wordt gekeken naar het plaatsen van duurzame geluidsschermen 

langs de A12 en de mogelijkheid om op de A13 en A4 tunnelbakken te realiseren.  

 De VVD wil veiligere kruispunten in het stadsdeel, onder andere rondom de scholen De 

Vlieger, De Fontein en Christoffel in Ypenburg en ook moet het kruispunt van de Laan van 

Leidschenveen met de Vrouw van Avenweg overzichtelijker worden. 

 Om te zorgen dat Ypenburg ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar wordt, wil de 

VVD dat de wijk wordt aangesloten op een lightrailverbinding. 

 De VVD wil meer starterswoningen in Leidschenveen-Ypenburg. 

 Om sporten te stimuleren wil de VVD een openbare fitnessplek in Bosweide en 100-meter 

bordjes langs de Landingsbaan. 

 Het aantal handhavers wordt verdubbeld. 

Escamp 

Escamp is het Haagse stadsdeel met de meeste inwoners (meer dan 120.000). Escamp bestaat uit de 

wijken Bouwlust en Vrederust, Leyenburg, Moerwijk en Zuiderpark, Morgenstond, Rustenburg en 

Oostbroek en Wateringse Veld. Hier moeten meer betaalbare woningen komen. Dat is goed voor de 

sociaal economische ontwikkeling van de wijk. 

 In Wateringse Veld wil de VVD meer ruimte voor starters en gezinnen die een huis met een 

tuin zoeken. 

 De VVD wil in Wateringse Veld meer handhavers  en inzet van (flexibel) cameratoezicht ter 

preventie en om onder andere inbrekers sneller op te sporen. 

 Samen met de inwoners van Wateringse Veld worden er afspraken gemaakt over het groen 

in de wijk en het beheer van dit groen. 

 De VVD wil meer speelvoorzieningen, voor alle leeftijdscategorieën, in Wateringse veld. Dit 

geldt ook voor meer ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld op of rondom het Parijsplein. 

 In Morgenstond wil de VVD meer handhavers inzetten, onder andere op het verkeerd 

aanbieden van afval en op de overlast van hangjongeren. 

 De parkeerproblemen in de wijk Rustenburg-Oostbroek en rondom ziekenhuis Leyenburg 

moeten opgelost worden. 
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 Om het karakter van de wijk Leyenburg te behouden wil de VVD geen woningsplitsingen 

meer in deze wijk. 

 Het Heeswijkplein in Moerwijk verdient een opknapbeurt. 

 De krakers in Moerwijk mogen geen dag langer dan afgesproken blijven en bij veelvuldig 

overlast moeten ze direct weg. 

 De Samenscholing wordt gesloopt en ontwikkeld tot mooie, betaalbare koopwoningen in een 

groene omgeving. 

 In de bebouwing aan het Willem Dreespark wil de VVD ruimte voor een ambachtsschool. 

Haagse Hout 

Stadsdeel Haagse Hout bestaat uit de wijken Mariahoeve en Marlot, Bezuidenhout, Haagse Bos en 

Benoordenhout. Het groengebied Haagse Bos verdeelt het stadsdeel in tweeën:  Benoordenhout aan 

de ene kant en Mariahoeve, Marlot en Bezuidenhout aan de andere kant.   

Benoordenhout 

 Een eventuele herontwikkeling van het ANWB-kantoor moet gebeuren met respect voor het 

gebouw en er mag geen bebouwing komen in het groen en op de parkeerplaats.. 

 Er wordt te hard gereden op de Van Alkemadelaan. Hier moet beter op gehandhaafd 

worden. 

 Benoordenhout moet beter bereikbaar worden met het OV, bijvoorbeeld met een bus op 

afroep tussen het Willem Royaardsplein en het Hoytemaplein.  

 Het Willem Royaardsplein en het Hoytemaplein spelen een belangrijke rol in Benoordenhout, 

onder andere als ontmoetingsplek. Dit moet ook in de toekomst zo blijven en daarom vindt 

de VVD dat de gemeente met de buurt en de ondernemersverenigingen in overleg moet om 

de verbindingsfunctie van deze twee pleinen te versterken, bijvoorbeeld door meer groen 

toe te voegen en het organiseren van activiteiten. 

 De oversteek van de Benoordenhoutseweg bij de Laan van Clingendael krijgt camera's. 

Bezuidenhout (incl. Mariahoeve en Marlot) 

 Bezuidenhout-West, ingeklemd tussen het station, het spoor en de Utrechtsebaan, is nu nog 

een verouderde, onaantrekkelijke en versteende wijk. De VVD wil deze wijk herontwikkelen 

zodat het stationsgebied en het bedrijvige gebied rondom de Utrechtsebaan één 

aangesloten gebied van hoogwaardig wonen, werken en verblijven wordt. Hier komt ruimte 

voor hoogbouw en voor een stadspark. 

 De VVD wil meer fietsparkeerplekken in Bezuidenhout, in ieder geval in de omgeving van de 

Theresiastraat.  

 Het aantal inwoners van Bezuidenhout stijgt de komende jaren flink. De VVD wil daarom een 

gebiedsregisseur in deze wijk die de leefbaarheid van de wijk goed in de gaten houdt. 

 Vanwege de hoge parkeerdruk wil de VVD ondergrondse parkeergarages in Bezuidenhout, 

bijvoorbeeld onder het Stuyvesantplein en de Koningin Marialaan. 

 Er moeten meer koopwoningen (onder andere voor starters en middeninkomens) komen in 

Mariahoeve. 
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 Om buurtbewoners meer te betrekken bij het beheer van het Haagse bos wil de VVD 'de 

vrienden van het Haagse Bos' oprichten. Deze vrienden zijn de oren en ogen van de 

boswachter en worden betrokken bij de keuzes over dit groengebied.  

 Haagse Hout beschikt over een aantal mooie toeristische attracties, denk hierbij onder 

andere aan Huis ten Bosch en het Louwman museum. Om deze attracties meer te promoten 

wil de VVD een toeristische route langs deze plekken. 

Centrum 

Stadsdeel Centrum is een zeer divers stadsdeel en bestaat uit de wijken Centrum, Stationsbuurt, 

Schilderswijk, Groente-en Fruitmarkt, Transvaalkwartier, Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt en 

Willemspark. 

Archipel 

 De VVD wil meer groen in de Archipelbuurt. Samen met de bewoners wordt gekeken naar de 

meest geschikte locaties voor dit groen. 

 De opstoppingen in de Archipel moeten flink worden teruggedrongen. Dit doorgaande 

verkeer zorgt voor files in de wijk waardoor ook de gezondheidsnormen worden overtreden. 

 Er moeten meer fietsparkeerplekken komen in de Archipel. 

Centrum 

 Ook in het centrum  moeten meer fietsparkeerplekken komen (bijvoorbeeld aan de 

Hofvijverkant van de Plaats). 

 De VVD wil fietsen weren uit de Spuistraat, de Hoogstraat en de Grote Marktstraat. 

Daartegenover staat dat de Gedempte Burgwal fietsvriendelijk wordt gemaakt. 

 De buurten rondom het Centrum, zoals de Stationsbuurt, het Oude Centrum en de 

Rivierenbuurt, hebben flinke investeringen nodig. De prostitutiestraten moeten gesloten 

worden en deze gebieden worden vervolgens herontwikkeld en waar mogelijk vergroend. 

 Na sluiting van de prostitutiestraten moeten op deze plekken betaalbare woningen voor 

starters en midden- en lage inkomens in een groene omgeving komen.  

 Het hele stadsdeel Centrum moet vergroend worden: van woonstraten tot centrale plekken, 

zoals de Grote Marktstraat, de looproute naar station Hollands Spoor inclusief de 

Wagenstraat en de Boekhorststraat en pleinen, zoals het Vaillantplein.  

 De VVD wil het water rond het Binnenhof herstellen. 

 De Paleistuin krijgt een opknapbeurt. 

Zeeheldenkwartier 

 Er moet meer ruimte komen voor geveltuintjes in het Zeeheldenkwartier. 

 De gracht moet terugkomen op het Piet Heinplein. 

 In de Prins Hendrikstraat moet een openbare parkeergarage blijven. Als de huidige garage 

niet behouden kan blijven, moet er een nieuwe garage komen en het liefst onder de grond. 

Schilderswijk 

 In de Schilderswijk moeten meer ondernemersparkeervergunningen komen. 

 Om beter te handhaven op huisjesmelkers in de Schilderswijk moet de pandbrigade hier 

vaker ingezet worden. 
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 De verkeerssituatie en uitstraling van het Hobbemaplein worden verbeterd op basis van 

het plan van bewoners en ondernemers. 

Scheveningen 

Stadsdeel Scheveningen bestaat uit de wijken Westbroekpark en Duttendel, Van Stolkpark en 

Scheveningse Bosjes, Zorgvliet, Duinoord, Geuzen- en Statenkwartier, Duindorp, Scheveningen, 

Belgisch Park en Oostduinen. In Scheveningen is het heerlijk wonen: vlakbij de binnenstad en aan 

zee. 

 De VVD wil meer handhavers in stadsdeel Scheveningen. Zij moeten onder andere 

handhaven op hondenpoep en fout parkeren. 

 Om het unieke karakter van de wijken Duinoord en Statenkwartier te behouden wil de VVD 

geen woningsplitsingen meer in deze wijken. 

 Er mag geen hoogbouw komen op Scheveningen. 

 De VVD wil meer ondergrondse parkeergarages in stadsdeel Scheveningen, bijvoorbeeld bij 

het Gemeentemuseum, onder de Prins Mauritslaan, onder de keerlus van tram 11 en onder 

het Zwarte Pad, zodat het Zwarte Pad weer kan worden teruggegeven aan de natuur. 

 Er moeten meer fietsparkeerplekken komen rondom de Frederik Hendriklaan en de 

Reinkenstraat. Deze kunnen onder andere gecreëerd worden door het verwijderen van 

weesfietsen. 

 Samen met de buurt wordt gekeken naar extra speelplekken in de wijken Duinoord en 

Statenkwartier. 

 Om de verkeersveiligheid te verbeteren moeten er 30km-zones komen op de Frederik 

Hendriklaan en de Aert van der Goesstraat. Ook moet er beter op snelheid gecontroleerd 

worden op de Statenlaan. 

 De VVD wil ORAC’s in Statenkwartier, onder andere om de meeuwenoverlast tegen te gaan. 

 De bereikbaarheid en de doorstroming op en richting Scheveningen moet verbeterd worden, 

daarom moet het VVD-verkeersplan voor Scheveningen uitgevoerd worden. 

 Scheveningen moet ook beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Een 

lightrailverbinding van Rotterdam-The Hague Airport richting de kust kan hiervoor zorgen. 

 De VVD wil geen tram over de Westduinweg. 

 De stenige wijken achter de kuststrook, zoals het Havenkwartier, Scheveningen Dorp en 

Belgisch Park moeten vergroend worden door het planten van bij de kust-passend groen.  

 Het Westduinpark moet beschermd worden en in dit park moet terughoudend worden 

omgegaan met recreatie. 

 De Bosjes van Poot verdienen een opknapbeurt. 

 

 


