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Onderwerp 

Zuidwest op zijn best – toelichting op de route naar een integraal 

programma 

   

 

Geachte voorzitter, 

 

Ooit was het de droom van iedere Hagenaar uit de middenklasse om in Den Haag Zuidwest te wonen. 

De wederopbouwwijken (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Moerwijk) boden na de Tweede 

Wereldoorlog licht, lucht en ruimte aan bewoners van verkrotte vochtige woningen in de vooroorlogse 

wijken. Er was hoop: het leven wordt beter. Wonen in Zuidwest betekende een vooruitgang. Dat is nu, 

anno 2020, totaal anders. 

 

Zuidwest verdient beter, vindt het stadsbestuur. Op vrijwel alle vlakken scoort Zuidwest slechter dan 

de rest van Den Haag. Een kwart van de bewoners leeft in armoede. Het gemiddelde jaarinkomen is 

€16.500,00 per inwoner, €10.000,00 lager dan in de rest van Den Haag. Zes op de tien inwoners heeft 

een chronische ziekte en als je vandaag overlijdt in Moerwijk heb je gemiddeld 7 jaar korter en 14 jaar 

in slechtere gezondheid geleefd dan Hagenaars in andere wijken. Sinds het einde van de 

Krachtwijkenaanpak zijn de wijken in Zuidwest de enige Haagse wijken die niet vooruit zijn gegaan, 

maar juist verder van het Haags gemiddelde zijn afgedreven.  

  

Hier komen de effecten van de Coronacrisis nog bij, waarbij kwetsbare wijken extra hard worden 

geraakt. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de noodzaak voor een langjarige aanpak erkend, 

onder meer onder invloed van de werkgroep "Sociale Impact van de Coronacrisis" (commissie 

Halsema) en het Manifest van 15 burgemeesters "Kom op voor de meest kwetsbare gebieden”1. 

Zuidwest verdient een langjarige intensieve aanpak. 

 
  

                                                                 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-

15-burgemeesters 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/eindverslag-werkgroep-sociale-impact-coronacrisis.pdf  

https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2020-06/Manifest-kwetsbare-gebieden.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/eindverslag-werkgroep-sociale-impact-coronacrisis.pdf
https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2020-06/Manifest-kwetsbare-gebieden.pdf
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Coalitieakkoord  

 

In het coalitieakkoord Samen voor de Stad is aangegeven dat het college verder wil bouwen op de 

goede ervaringen die zijn opgedaan in de wijkaanpak nieuwe stijl.  

Dit betekent een aanpak die verder reikt dan alleen ruimtelijke (her)inrichting. Onderwijs, werk & 

economie, veiligheid, gezondheid, wonen en participatie zijn thema’s die onderdeel zijn van deze 

wijkaanpak nieuwe stijl. De brede benadering leidt tot een krachtige aanpak, zodat Den Haag Zuidwest 

over twintig jaar weer een wijk is die scoort op het Haags gemiddelde: Zuidwest op zijn best. 

 

In dit bericht informeert het college u over de stappen die de gemeente zet om de aanpak voor 

Den Haag Zuidwest vorm te geven. 

 

Hernieuwde aandacht bij het Rijk voor wijken met grootstedelijke problematiek 

 

De afgelopen periode zijn meerdere onderzoeken (Leefbaarheid in Nederland 2018 en Veerkracht in 

het corporatiebezit) verschenen, waaruit blijkt dat het met een aantal gebieden in Nederland niet goed 

gaat. Gebieden waar sprake is van ingewikkelde multiproblematiek van werkgelegenheid, onderwijs, 

wonen, armoede, gezondheid, veiligheid en ondermijning. De onderzoeken laten zien dat het een 

kwestie van lange adem is om deze problemen op te lossen. Oplossingen vragen om een beleidsterrein 

overstijgende aanpak, een aanpak die gericht is op de specifieke kenmerken van de bewoners en de 

wijken waarom het gaat. Ook is een aanpak noodzakelijk waarbij bewoners en professionals in en uit 

het gebied worden betrokken, omdat daar de kennis zit over wat de beste kans van slagen heeft. 

Draagvlak en eigenaarschap maakt dat bewoners en professionals een verantwoordelijkheid zullen 

nemen voor hun eigen, gezamenlijke toekomst. 

 

Ook bij het Rijk voelt men de urgentie om deze grootstedelijke problemen aan te pakken. Mede 

daarom is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking 

met verschillende andere ministeries en met de meest betrokken gemeenten, het Programma 

Leefbaarheid en Veiligheid2 opgezet. Het doel is een meerjarige Rijksinzet in 16 stedelijke 

vernieuwingsgebieden in Nederland; Zuidwest is er hier één van. Inspiratie voor deze aanpak komt 

van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.  

 

De afgelopen periode heeft het Rijk haar betrokkenheid bij Den Haag Zuidwest o.a. tot uiting gebracht 

door het sluiten van de Regiodeal, Woondeal, een ruime bijdrage in het kader van de 

Woningbouwimpuls en een bijdrage in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Ook het 

college maakt zich hard voor een langdurige investering van het nieuwe kabinet in de toekomst van de 

wijken in Zuidwest. Het momentum is nu. 

 

Het college werkt momenteel samen met partners (bewoners, professionele partijen en het Rijk) de 

eerste stappen uit voor een krachtig programma dat Zuidwest écht vooruit helpt. Eind 2020 dienen wij 

een Haags Perspectief voor Zuidwest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

in.  

 
  

                                                                 
2 Brieven regering: ‘Gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid’, 30995-97, d.d. 28 oktober 2019 en ‘Voortgang programma 

Leefbaarheid en Veiligheid’, 30995-98, d.d. 31 maart 2020 
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Opbouw van een Programma voor Zuidwest 
 

Analyse 

De afgelopen periode is zo veel mogelijk kennis over Zuidwest bijeengebracht. Onderzoeken en 

cijfermateriaal, maar ook kennis en ervaring. Verschillende themabijeenkomsten met 

maatschappelijke partners en interviews met sleutelfiguren die betrokken zijn bij Zuidwest hebben 

hieraan bijgedragen. Hiermee heeft het college een goede basis gelegd voor de uitwerking van het 

programma. 

 

Toekomstvisie 

De volgende stap is het formuleren van een toekomstvisie voor Zuidwest en het bepalen van de 

stappen die gezet moeten worden om deze visie te verwezenlijken. De combinatie van realiteitszin en 

mooie ambities is essentieel. Met de ambities wordt de lat hoog gelegd, schetsen we het beste dat 

Zuidwest voor haar bewoners kan zijn. Zo creëren we een fundament voor de vernieuwingsopgave, met 

een wenkend perspectief, waar bewoners, betrokken partijen en gemeente samen de schouders onder 

gaan zetten. 

 

Programma 

De vernieuwingsopgave wordt vastgelegd in een integraal programma, met focus op de belangrijkste 

maatschappelijke opgaven. Uiteraard sluiten wij aan bij wat er al gebeurt. Het college ziet een aantal 

urgente thema’s die aandacht vragen: 

 

 Onderwijs: Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontplooien: kinderen, al ruim voor 

de leerplicht geldt; schoolgaande jeugd, maar ook volwassenen die zich blijven ontwikkelen. 

Daarom is het zuur dat sommige kinderen en jongvolwassenen in Zuidwest extra hobbels 

ondervinden, bijvoorbeeld als gevolg van taalachterstand of omdat er thuis problemen spelen. 

Deze belemmeringen leiden tot kansenongelijkheid voor de rest van hun leven. Over de volle 

breedte van het onderwijsveld  wordt gekeken hoe belemmeringen voor gelijke 

onderwijskansen kunnen worden aangepakt en leer- en ontwikkelkansen van de inwoners van 

Zuidwest kunnen worden vergroot.  

 

 Werk & Economie: In Zuidwest is de inkomenspositie veel lager dan gemiddeld in 

Den Haag en relatief veel mensen hebben een uitkering én schulden. We zetten in op forse 

verbetering van de inkomenspositie en inkomenszekerheid van bewoners. Zinvolle 

dagbesteding voor iedereen staat daarbij centraal, ook voor hen die een (te) grote afstand tot 

de arbeidsmarkt hebben. Voldoende werkgelegenheid binnen bereik van Zuidwest is eveneens 

een belangrijk spoor onder deze vlag. 

 

 Veiligheid & Leefbaarheid: In Zuidwest is het significant onveiliger dan in de rest van 

Den Haag, ook het veiligheidsgevoel is laag. Zuidwest heeft een slechte score op de 

Leefbaarometer en de Prettig Wonen Monitor. Het voorzieningenaanbod is eenzijdig, niet op 

maat en verschraald. Er wonen veel mensen met multiproblematiek. In delen van Zuidwest 

spelen grote problemen rond ondermijning. Niet voor niets heeft het college eerder het gebied 

rondom de Jan Luykenlaan als prioritair gebied op grond van veiligheid benoemd, maar er 

zijn meer gebieden waar dit speelt. Het college zet zich in om de vatbaarheid van criminele 

netwerken op Zuidwest te verminderen. 
  



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

DSO/10043124 

 

4/8 
 

 Gezondheid & Vitaliteit: Mensen met een stapeling van problemen zijn gemiddeld 

minder gezond en gelukkig dan mensen die daar geen last van hebben. Problemen kunnen 

zich manifesteren op vele vlakken, zoals schulden, psychische klachten, slechte woonruimte.  
 

In Zuidwest leven mensen gemiddeld 7 jaar korter en 14 jaar in slechtere gezondheid dan in 

de rest van de stad. Een slechte gezondheidspositie belemmert kansen van bewoners. Het 

verbeteren van de gezondheid vraagt veel, op allerlei beleidsterreinen: denk aan meer 

bewegingsmogelijkheden, betere woonomstandigheden, een aanpak van stressveroorzakers 

zoals schulden, inzet op gezonde voeding en een goed ingericht hulp- en zorgsysteem dichtbij. 

Voor een samenhangende aanpak worden op dit moment al de eerste stappen gezet. 
 

 Wonen & Leefomgeving: In Zuidwest speelt veel op het gebied van woningbouw. De 

kwaliteit van veel corporatiewoningen is ondermaats, dat geldt ook voor delen van de 

buitenruimte.  

Er liggen in Zuidwest kansen voor het opknappen en vernieuwen van slechte woningen en het 

toevoegen van nieuwe woningen, zodat er betaalbare, kwalitatief goede en duurzame 

woonruimte is voor iedereen die hier wil blijven of  komen wonen. 

 

Woningen alleen zijn echter niet bepalend voor de leefkwaliteit van bewoners. Bij een prettige 

woonomgeving hoort ook een leefomgeving die past bij de eisen van deze tijd, met voldoende 

voorzieningen (van scholen tot culturele voorzieningen en bewegingsmogelijkheden). 

Woonwijken met meer inwoners vragen ook om scherpe keuzes op het vlak van mobiliteit, 

vergroening en verduurzaming. Vraagstukken die in samenhang moeten worden bekeken. 

 

 Sociale samenhang en participatie: Een van de grootste wensen van de inwoners van 

Zuidwest is meer ruimte om elkaar te ontmoeten. Ontmoeting vergroot de onderlinge 

draagkracht in de wijk, creëert eigenaarschap van bewoners en vergroot de 

samenwerkingsmogelijkheden met maatschappelijke partners en met de gemeente. Kijkend 

naar uitdagingen rond eenzaamheid, een grote diversiteit, maar vaak ook anonimiteit, zet het 

college vol in op verbinding van bewoners. Elke inwoner moet ruimte kunnen voelen en zien 

om verantwoordelijkheid te dragen voor de wijken van de toekomst. 

 

Het college hecht ook bij de planvorming en -uitvoering grote waarde aan het verbeteren en 

versterken van participatie en het eigenaarschap. Hier moeten grote stappen worden gemaakt. 

Dit thema krijgt in het programma voor Zuidwest speciale aandacht.  

 

Werkwijze: samen doen wat werkt 

 

Het programma “Zuidwest op z’n best” wil effect sorteren door schotten tussen beleidsvelden te 

slechten. Het hele college doet mee. We zijn met onze partners in gesprek over vernieuwende ideeën 

en kijken hoe deze in de praktijk kunnen worden getest. We willen op basis van gelijkwaardigheid en 

vertrouwen samenwerken met alliantiepartners en bewoners.  

 

Uiteraard wordt samen met het Rijk, als één van de beoogde partners, bekeken of het voorgenomen 

programma effectief zal zijn: gaan de mensen in Zuidwest merken dat de geconstateerde problemen 

het hoofd wordt geboden? Er is ook een rol voorzien voor het Rijk om het programma bestuurlijk, 

financieel en inhoudelijk te ondersteunen.  
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Zeker is dat er geen makkelijke oplossingen bestaan voor de vraagstukken in Zuidwest en zeker is dat 

verandering tijd kost; meerjarig commitment is daarom hard nodig. Het college vindt het belangrijk 

dat de resultaten van de aanpak ook op lange termijn kunnen worden gevolgd. Hiertoe zal begin 

volgend jaar een monitorsysteem worden opgezet. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking met de 

wetenschap/ universiteiten en hogescholen gezocht om de vernieuwende ideeën en projecten te 

begeleiden en de resultaten te duiden. Een goed voorbeeld is “Gezond en Gelukkig Den Haag”; een 

initiatief van een meerdere professionals uit het werkveld en de gemeente. Zij bundelen de krachten 

om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Onder andere het LUMC, de HAGA 

Academie en het ministerie van VWS zijn hier als initiatiefnemers bij betrokken.  

 

Allianties smeden 

De aanpak Zuidwest kan alleen succesvol zijn als we het samen doen: met bewoners en met 

(maatschappelijke) partners van binnen en buiten Zuidwest. Brede betrokkenheid is nodig uit de stad , 

om het tij te keren. Een aanpak die we voor tien tot twintig jaar willen volhouden kan niet slagen 

zonder betrokkenheid, commitment en overgave van maatschappelijke partners die samen, en samen 

met de gemeente Den Haag, de schouders eronder zetten.  

 

Het zijn de partners die met hun voeten in de klei staan en die weten welke maatregelen werken en 

welke niet. Denk hierbij aan partijen die veel ervaring hebben met stedelijke vernieuwing. Het zijn de 

onderwijsinstellingen die weten waar hun leerlingen tegenaan lopen, de corporaties die verstand 

hebben van wat er achter de voordeur bij hun huurders gebeurt, de politie die op dagelijkse rondes 

door de wijk ziet waar sprake is van ondermijning.  

Bij het Rijk is de kennis aanwezig over de effectiviteit van maatregelen die elders zijn genomen en kan 

meedenken op het moment dat bestaande wet- en regelgeving knelt. 

 

Sinds dit najaar bouwt de gemeente aan allianties met daarin een brede vertegenwoordiging van 

mensen die kunnen bijdragen aan de verbetering en aan de ambities voor Zuidwest. Doelstelling is een 

gemeenschappelijke probleemstelling, toekomstbeeld én een gedeeld beeld over de aanpak. Ieder 

draagt bij vanuit eigen expertise, taken en verantwoordelijkheid. Het college heeft een aantal 

deskundigen uit het werkveld bereid gevonden om hieraan een bijdrage te leveren en op te treden als 

voorzitter van de thematische allianties. 

 

De allianties blijven sterk verbonden met de gemeente Den Haag, maar krijgen ook een zekere 

autonomie. De gemeente faciliteert en neemt deel aan de allianties. Uitgangspunt is dat wordt 

samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De allianties krijgen elk een onafhankelijk voorzitter 

met als opdracht partijen aan elkaar te verbinden en te bouwen aan gezamenlijk commitment en 

inhoudelijke bijdragen aan de verbetering van Zuidwest. Voor de verschillende thematische allianties 

zijn de volgende personen bereid gevonden als voorzitter op te treden:  

 Onderwijs     Pierre Heijnen 

 Werk & Economie   Harry Wientjens 

 Veiligheid & Leefbaarheid  Esther Lieben 

 Gezondheid & vitaliteit   nog in te vullen 

 Wonen & Leefomgeving   Mohammed Baba 

 Sociale samenhang en participatie  Charlie Ortega  

 

De allianties hebben als taak partijen bij elkaar te brengen en nadrukkelijk de stem van de bewoners te 

laten doorklinken in de bijdragen die zij leveren. 
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Bestuurlijke klankbordgroep 

Naast de maatschappelijke basis (allianties) en het commitment van partijen, is het voor het slagen 

van de aanpak van groot belang dat de Rijksoverheid zich langjarig verbindt. Dat kan alleen als we 

innovatief zijn in onze plannen en als het Rijk meerwaarde ziet in onze aanpak. We moeten  bereid zijn 

om permanent te leren van onze ervaringen. Een bestuurlijke klankbordgroep bestaande uit Martin 

van Rijn, Bruno Bruins en Hans Borstlap gaat ons gevraagd en ongevraagd adviseren; en wij gaan hen 

inzetten om de verbinding met het Rijk optimaal te laten zijn. 

 

De alliantievoorzitters, de bestuurlijke klankbordgroep, burgemeester Van Zanen en wethouder 

Balster vormen de stuurgroep van de aanpak voor Zuidwest. In november heeft het college een eerste  

bijeenkomst georganiseerd om de start van samenwerking te markeren, een zogenaamde ‘bestuurlijke 

tafel’.  

 

Met bewoners 

In Zuidwest speelt veel. Veel bewoners voelen zich betrokken bij elkaar en bij de toekomstplannen. Op 

dit moment krijgt de gemeente regelmatig te horen dat het vertrouwen van de bewoners in de 

gemeente laag is. Juist omdat de gemeente streeft naar samenwerking met bewoners en partners die 

vele jaren bestrijkt, wil het college hier verandering in brengen. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze. 

Het is een proces dat over langere tijd vorm moet krijgen. Vertrouwen in elkaar moet groeien en acties 

moeten de oprechtheid van onze intenties laten zien. Participatie moet gericht zijn op eigenaarschap, 

vertrouwen in elkaar en op een gemeenschappelijke route gericht op verbetering van Zuidwest.  

 

Campagne “Zuidwest op z’n best” 

Zuidwest kan niet wachten tot we definitief weten of het Rijk ons meerjarig gaat ondersteunen. 

Daarom beginnen we gewoon. De stadsdeelorganisatie speelt hierin een grote rol. De verbinding 

aangaan is onderdeel van het proces én deel van het doel.  

Hiertoe is het college de campagne ‘Zuidwest op z’n best’ gestart: om aan te sluiten bij de energie en 

veerkracht die er is bij de bewoners en de plannen van de gemeente. De campagne richt zich op het 

contact tussen bewoners, het markeren van geboekte successen en het uitwisselen van ervaringen. 

Bewoners, initiatiefnemers en professionals krijgen op deze manier een podium. 

 

Platform Zuidwest 

Het college werkt daarnaast aan een voorstel om een ‘platform’ voor Zuidwest te lanceren, waarin op 

structurele basis mogelijkheid bestaat voor uitwisseling met actieve bewoners. Doel is vaste 

contactmomenten om te komen tot wederzijds begrip en een goede basis voor gedachtenuitwisseling 

en samenwerking. 

 

Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt dat vaak een beroep wordt gedaan op dezelfde mensen en 

organisaties. Veelal zonder dat men dat van elkaar weet en zonder dat momenten met elkaar worden 

afgestemd. Voor bewoners is dit vervelend. Het college streeft ernaar om dit stap voor stap te 

verbeteren. Dat gaat niet vanzelf. Als eerste stap werkt het college nu aan afstemming tussen de 

momenten in het kader van het op te zetten Programma ter verbetering van de leefbaarheid in 

Zuidwest, het programma van de Regiodeal en de ruimtelijk-fysieke projecten. 
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Financiële aspecten  

 

De ambities voor Zuidwest zijn groot. En ambities kosten geld. Voor het programma Zuidwest op z’n 

best wordt een financiële opzet gemaakt, waarover separaat besluitvorming moet plaatsvinden. Wij 

richten ons daarbij in eerste instantie op de kabinetsformatie, waar naar verwachting een besluit valt 

over meerjarige financiële steun voor wijken zoals in Zuidwest.  

 

De ambities zijn echter zo groot, dat het zeker óók aankomt op eigen inzet en de nodige creativiteit. 

Het stadsbestuur kijkt dan ook of (een deel van) bestaande budgetten anders kan worden ingezet. 

Zowel bij de gemeente als bij partners in onze stad. 

 

Aansluiting bij wat al loopt 

Uiteraard begint de aanpak van Zuidwest niet nú pas. Er is de afgelopen jaren al veel gedaan door de 

gemeente én door partners in de stad. Hierop bouwen we voort. 

 

Het college heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat vanuit de Enecomiddelen substantieel geld 

(ruim € 36 mln.) beschikbaar komt voor de kwalitatieve gebiedsontwikkeling van Zuidwest en voor het 

toevoegen van betaalbare woningbouw. Wij zijn voornemens een groot deel hiervan in te zetten voor 

de vereiste gemeentelijke cofinanciering  voor projecten (gebiedsontwikkeling) in het kader van de  

 

Woningbouwimpuls, waaraan ook BZK bijdraagt. Bij de plannen die in dit kader worden gemaakt, 

wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met een brede verbetering die verder gaat dan alleen het 

verbeteren van woningen. Daarnaast is nog € 50 mln. beschikbaar vanuit de Enecomiddelen voor 

sociale woningbouw en starterswoningen. Een deel hiervan zal eveneens in Zuidwest landen, mede 

voor cofinanciering in het kader van BZK Woningbouwimpuls. Deze uitwerking en de beoogde inzet 

van de middelen wordt separaat aan u voorgelegd.  

 

Verder wordt vanuit de Regiodeal reeds een substantiële investering gedaan: € 17,5 mln. wordt door 

Rijk en gemeente gezamenlijk ingezet. In het kader van rijksprogramma’s gericht op het tegengaan van 

ondermijning is reeds aanvullend budget verworven en in het kader van de prioritaire gebiedenaanpak 

zal ook een bedrag worden gealloceerd voor Zuidwest. 
 

Planning 

 

Medio december is het college voornemens haar perspectief op Zuidwest (aan de hand van hetgeen tot 

dan toe is opgehaald aan inhoudelijke- en financiële analyse) aan het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties te presenteren. BZK heeft deze input mede nodig als onderbouwing van  

benodigde middelen voor de Wijkenaanpak als mogelijk onderdeel van een nieuw Regeerakkoord.  

 

Naast deze voornamelijk financiële exercitie werken wij aan het realiseren van een ambitieus en 

integraal programma voor Den Haag Zuidwest. Dit plan moet in het eerste kwartaal 2021 gereed zijn 

en zal met uw commissie besproken worden.  

 

Er is de komende maanden veel werk te verzetten om een ‘plus’ op de lopende werkzaamheden te 

zetten en een langjarig programma op te bouwen dat daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van de 

problemen in Zuidwest. Graag neemt het college ook uw commissie/raad mee in de uitdagingen waar 

wij voor staan. Wij zullen daartoe begin volgend jaar een aantal werkbesprekingen organiseren.  
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Uiteraard informeert het college u op de relevante momenten over de voortgang van de voorgenomen 

stappen en producten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

de wethouder van Wonen, Wijken en Welzijn 

 

 

Martijn Balster 

 

 

  
 


