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Onderstromen
Wat vinden mensen van de buurt waar ze wonen? Of waar ze vanwege werk
veel tijd doorbrengen, soms al jarenlang? Met welke onderliggende
sentimenten kijken ze eigenlijk naar hoe politiek en bestuur de dingen regelen
in ‘hun’ buurt?
Is er sprake van wantrouwen jegens instituties (zoals de overheid)? Hebben we te maken met ‘witte’
en ‘gekleurde’ woede, of op zijn minst verontrusting? En wat ligt daar dan aan ten grondslag? Voelen
mensen zich in de steek gelaten? Of in de hoek gezet? Gaat het over hoe bevoorrecht iemand zich
acht, over ervaren achterstelling en wantrouwen jegens andere groepen in het algemeen? Of spitst
dit wantrouwen zich toe en is er mogelijk sprake van dreigende polarisatie tussen mensen onderling
binnen de buurten waarin ze wonen?
Dit onderzoeksrapport gaat over de onderstromen van de publieke opinie in acht Haagse buurten.
Goed inzicht hierin is van groot en kritiek belang. Opvattingen van politici en bestuurders – zo blijkt
keer op keer uit empirisch onderzoek – leiden pas echt tot ‘beweging’ als zij verbonden zijn met de
diepste onderstromen in de publieke opinie.
Dat is lang niet altijd het geval en kan natuurlijk ook niet altijd en voor iedereen in dezelfde mate aan
de orde zijn. Maar wat die diepe onderstromen in de Haagse publieke opinie zijn, is wel een belangrijke
vraag. Want het antwoord bepaalt hoe bestuurders en politici meer in tune met buurtbewoners
kunnen handelen en mogelijk effectiever kunnen zijn in het overbrengen van ideeën en standpunten.

Kwalitatief onderzoek
Het betreft een ‘kwalitatief’ onderzoek, met verhoudingsgewijs een beperkt aantal respondenten, als
je zou vergelijken met ‘kwantitatief’ onderzoek waar vaak honderden zo niet duizenden
ondervraagden aan meedoen. Bij de interpretatie van de bevindingen moet je daar rekening mee
houden. Inzichten die in kwalitatief onderzoek worden opgedaan, kunnen niet zomaar representatief
geacht worden voor de onderzoekspopulatie. Maar ze geven wel een goed beargumenteerde indruk
van wat er speelt.
Een belangrijk verschil is dat het in kwantitatief onderzoek mogelijk is te komen tot behoorlijk precieze
schattingen van hoeveel mensen er een bepaalde opinie op nahouden. In kwalitatief onderzoek is dat
onmogelijk. Het doel van kwalitatief onderzoek is dan ook vooral om verschillende gedachtenpatronen
en onderstromen te achterhalen in de publieke opinie en niet om de prevalentie daarvan in de
populatie te onderbouwen.
Kortom, we hebben in dit onderzoek naar de Haagse onderstromen gewerkt met een small samplemethodologie. We hebben 33 respondenten bevraagd in vier focusgroepen en met in totaal 101
personen straatinterviews gehouden. Het doel was om de rode lijn te zien in wat bewoners in een
aantal Haagse buurten bezighoudt. Vanuit welke sentimenten zij naar hun politici en bestuurders
kijken. Het ging dus over de inhoudelijke generaliseerbaarheid van bevindingen. De
generaliseerbaarheid naar een bredere populatie was in deze opzet niet aan de orde, al geeft het
natuurlijk wel een indicatie van de prevalentie als opvattingen repetitief voorkomen. Hoe we bij het
verzamelen van gegevens precies te werk zijn gegaan, is terug te vinden in de bijlagen bij dit rapport.
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Leeswijzer
Het rapport bestaat uit drie delen. Eerst beschrijven we kort de acht buurten waar de gegevens zijn
verzameld. In het middendeel geven we zo letterlijk mogelijk weer wat mensen tijdens de
focusgroepen en de straatinterviews te berde hebben gebracht. Dat kost nogal wat ruimte, maar zo
kunnen we wel de ‘rauwe werkelijkheid’ laten zien. Waarin mensen niet zwart-wit denken, maar
nuance zoeken. Waarin ze zichzelf lijken tegen te spreken in ‘grote meningen’, terwijl ze eigenlijk heel
precies zijn over hele specifieke situaties, op een bepaald moment, in een gegeven situatie. Een
werkelijkheid waarin respondenten ook nogal expliciet (kunnen) zijn over wat ze van bestuurders en
politici vinden. Waarvoor ze waardering hebben en waarvoor niet. Het staat allemaal, in geur en kleur,
zonder inhoudelijke bewerking. We hebben ook gekozen voor een uitgebreide vaak letterlijke
beschrijving van de gesprekken die wij gevoerd hebben met het oog op een eventuele herhaling van
dit onderzoek over een aantal jaar. Mocht zo’n replicatie plaatsvinden dan is het in de toekomst
mogelijk heel precies aan te geven wat er veranderd is. De inhoudelijke bewerking volgt in het derde
deel van het rapport. Daar duiden we de buurtinformatie en de gegevens uit de focusgroepen en
straatinterviews en formuleren we vervolgens bevindingen en conclusies.
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Acht buurten

Eigenlijk kijken politici en bestuurders dikwijls nogal ‘lineair’ en ‘naïef’ naar de
ontwikkeling van buurten in hun stad. En doorgaans met weinig oog voor de
lange weg die buurten al hebben afgelegd. Hoe hebben bewoners de fysieke
en sociale ruimte van hun buurt (steeds opnieuw) gevormd? Er worden wel
veel cijfers verzameld. Als die een poosje achter elkaar worden gezet, dan blijkt
dat het beter gaat, of slechter. Of een beetje van allebei wellicht. Maar wat we
precies zien, blijft meestal een kwestie van hoe je kijken wilt.
Er is veel empirisch onderzoek, zoals de Atlas voor gemeenten, dat overwegend lineaire effecten
onderstreept. Bijvoorbeeld dat als het aandeel ‘kansarme bewoners’ groeit, het aantal problemen in
de buurt evenredig toeneemt. Maar zo is het niet. Tal van recente theoretische en empirische studies
laten zien, dat zich vooral exponentiële (niet-lineaire) effecten voordoen. Boven een bepaalde grens,
ook wel tipping points genoemd, (bijvoorbeeld als het aandeel ‘arme huishoudens’ boven de 20%
komt, aldus Amerikaans onderzoek) gaat het ineens heel veel slechter in een buurt. Of beter, dat komt
ook voor. Er is dus sprake van kritische omslagpunten. En daar kijken we minder naar in Nederland,
want bij ons zijn de verschillen zo groot toch niet…
Tegelijkertijd is het in Nederland al decennia en vogue om met een bijna naïef positieve blik naar het
potentieel van buurten te kijken. Terwijl al bijna net zo lang (in elk geval sinds de socioloog Van Doorn
in de jaren vijftig over wijken en buurten begon te publiceren) de wetenschappelijke
stadssociologische literatuur het vermogen van de buurt als sociaal integratiekader nogal relativeert.
Maar het is ook wel weer duidelijk dat sociale samenhang en andere sociale aspecten van leefbaarheid
hoe dan ook een rol van betekenis spelen in het functioneren van buurten. Dat geldt zeker voor wat
we ‘collectieve zelfredzaamheid’ noemen: een term voor de sociale samenhang tussen bewoners in
combinatie met de bereidheid om zich in te zetten voor het collectieve belang (Sampson et al., 1997).
Hierover later meer.

De levende stad
De stad – en daarmee de buurt – is een levend organisme (Sennett, 1994): een complexe sociale,
culturele, politieke en ruimtelijke dynamiek. Vol culturele producten (zoals leefbaarheid, criminaliteit,
onveiligheid) die ontstaan uit hoe verschillende groepen bewoners van de stad of de buurt en de
professionals die er werken het urban landscape ervaren en zich ten opzichte van elkaar bewegen in
(door de tijd heen) steeds verschuivende ‘machtsrelaties’.
Verschillende groepen bewoners reageren op uiteenlopende manieren op die dynamiek. Zij hebben
uiteenlopende opvattingen over wat normaal is, wat kan – en wat niet. Dat geldt ook voor hun
opvattingen over antisociaal gedrag, verloederde plekken, of wanneer en hoe hard moet worden
opgetreden tegen bepaalde (weinig zichtbare) vormen van criminaliteit (Lofland, 1998). Er is dus
sprake van diverse en voortdurend verschuivende niveaus van tolerantie onder verschillende
gebruikers van het urban landscape (bijvoorbeeld: Benz, 2014). Het is belangrijk om daar bij het
verzamelen en interpreteren van cijfers rekening mee te houden. Maar je moet er ook op letten bij
het engageren van bewoners om zich actief in te zetten voor de leefbaarheid van hun buurt (Sharp &
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Joslyn, 2008). Het ligt gewoon nogal ‘precies’. En dat heeft te maken met een complexe mix van vier
typen factoren.

Hoe proeven bewoners hun buurt?
Het eerste type factoren zijn de individuele kenmerken van mensen die in een buurt wonen. Hun
leeftijd, geslacht, sociaaleconomische en culturele achtergronden, hun opleidingsniveau, hoe lang ze
al in de buurt wonen en meer. Ten tweede de exposure in de media (van met name lokale
gezagsdragers): welke verhalen worden over de buurt geconstrueerd? In de derde plaats is er de
(ervaren) afbraak of groei van sociale samenhang en sociale controle, zoals de mate van collectieve
zelfredzaamheid die mensen denken dat er in hun buurt of straat is. Des te meer collective efficacy,
des te sterker het vertrouwen in de buurt en des te minder sterk de ervaren onveiligheid (bijvoorbeeld:
Kleinhans & Bolt, 2010; Eysink Smeets et al., 2013a; Sampson & Raudenbush, 1997).
Belangrijk is ook, ten vierde, de waargenomen omgeving: schoon en heel maakt veilig (Eysink Smeets
et al., 2013a; Keizer, Lindenberg & Steg, 2008). Op hoofdlijnen klopt dit paradigma. Tegelijkertijd wordt
er tamelijk klakkeloos van uitgegaan, dat schoon, heel en veilig – als maatstaf voor de kwaliteit van de
leefomgeving – voor alle bewoners van een buurt hetzelfde betekent. Maar dat is niet zo. Eigenlijk is
er maar bar weinig bekend over wat groepen mensen met uiteenlopende lifestyles vinden van de
leefbaarheid in hun buurt (Benz, 2014). In algemene zin geldt, dat er weinig aandacht wordt besteed
aan de beleving van de ruimte waar mensen routinematig verblijven. Doorgaans wordt er gekeken
naar objectieve buurtkenmerken, zoals inkomen, etnische samenstelling of werkloosheidscijfers. Veel
minder aandacht wordt besteed aan hoe bewoners hun buurt zelf ervaren en gebruiken.
Het is een ingewikkeld verhaal, het verhaal van wat er precies in buurten speelt en waarom ze zich
ontwikkelen zoals ze doen. Toch wordt al sinds het laatste kwart van de 19de eeuw internationaal veel
onderzoek gedaan, dat overkoepelend misschien het best kan worden aangeduid als stadssociologie
of urban studies: de theorie en empirie van gebouwelijke en sociale samenhang in (dynamische)
stedelijke contexten. Kenmerkend voor deze onderzoekstraditie is de aandacht voor stads- of
buurtmechanismen: causale verbanden tussen mensen, sociale verbanden, stenen, infrastructuur,
gedragsrepertoires – en (soms) de historische ontwikkeling daarvan. In die literatuur bestaat, als je
naar de systematische reviews kijkt, eigenlijk best een brede consensus over hoe achterliggende
causale paden vermoedelijk werken Maar men is het onderling minder eens over welke mechanismen
empirisch het krachtigst zijn onderbouwd. De dagelijkse praktijk is niet heel scherp in beeld.

Typologie
Van de acht buurten uit dit onderzoek hebben we ons ook een rich picture proberen te vormen, om
de opbrengsten van het onderzoek te helpen contextualiseren. Hoe zien buurtbewoners hun nabije
en dagelijkse werkelijkheid? Wat bepaalt hoe zij aankijken tegen hun buurt? Waar ze soms
diepgeworteld zijn, soms helemaal niet - en toch bepaalde verhalen gebruiken om de werkelijkheid
van de buurt te construeren (Moors, 2008: pp.25-29). Een bekend voorbeeld is de nog vaak gehoorde
verwijzing naar de visserij op Scheveningen, die feitelijk toch alweer een hele tijd niet meer het
economische en sociale beeld van Scheveningen-Dorp bepaalt.
Bij de acht buurten zit een Vinex locatie: Ypenburg; deels meer op Delft, dan op Den Haag
georiënteerd. De andere buurten vallen in drie typen uiteen. Het eerste type is dat van de goed
beschreven volksbuurt die eind negentiende en begin twintigste eeuw zijn gebouwd om aan de hand
over hand toegenomen vraag naar goedkope arbeiderswoningen tegemoet te komen (SchilderswijkOost, Groente en Fruitbuurt/Transvaal-Zuid, Laakkwartier). In het tweede type herkennen we de vooren naoorlogse stadsuitbreidingen op het oorspronkelijk niet-Haagse en niet-stadse grondgebied van
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Loosduinen (Rustenbroek/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust). Het is een type wijk dat in de
architectuurgeschiedenis in toenemende mate aandacht krijgt, maar in de sociale geschiedenis juist
stiefmoederlijk is bedeeld. Ten slotte behoren twee bestudeerde buurten tot het type van de
voormalige dorpen die zijn ingegroeid in (of in de ogen van bewoners geannexeerd door) ‘de stad’
(Kraayensteijn, Scheveningen-Dorp). In die zin lijken het tweede en derde type wel op elkaar: in de
verhalen figureert altijd ‘de stad’ als een exoot en ligt er nadruk op de eigen eigenheid. Terwijl
Scheveningen – om het bekende voorbeeld te noemen – nooit een zelfstandige gemeente is geweest.

Buurteffecten
Op grond van wetenschappelijke reviews zijn verschillende typen buurteffecten te onderscheiden:
mogelijke oorzakelijke verbanden tussen buurtomstandigheden en gedrag- en meningsvorming van
bewoners (Galster, 2010). Daar is een groeiende literatuur over, maar de figuur (Visser, Bolt & Van
Kempen, 2015) hieronder vat de hoofdlijnen heel netjes samen.

In dit onderzoek gaan we geen buurteffecten onderzoeken. Maar voor de typering van de acht buurten
waar we met mensen in gesprek zijn gegaan, is het wel belangrijk even kort een aantal buurteffecten
of buurtmechanismen de revue te laten passeren. Want die bepalen in zekere mate hoe bewoners van
een buurt elkaar als collectief beïnvloeden en hoe dat over een langere periode zijn beslag kan krijgen.
Kort gezegd, hoe de buurt zijn bewoners construeert.
Dat proces verloopt, bijvoorbeeld, via sociale netwerken. Die bepalen, althans voor een deel, hoe
kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar omgaan. Maar ook op welke mogelijkheden zij worden
gewezen (bijvoorbeeld het bestaan van lokale activiteiten) en op welke gebieden zij worden beperkt.
Men vertelt elkaar bijvoorbeeld over vermeend onveilige plekken in de buurt. Of men krijgt mee hoe
het hoort in de buurt (Visser, Bolt & Van Kempen, 2015) hieronder. Gedragsuitingen, attitudes,
ambities kunnen veranderen onder invloed van, of door uitwisseling (van sociaal kapitaal) tussen
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buurtcontacten. Er bestaat zoiets als socialisatie-effecten in buurten, zeker in buurten waar de
(ervaren) collectieve zelfredzaamheid aanzienlijk is.
Normen spelen eveneens een belangrijke rol in sommige buurten, omdat buurtbewoners er onderling
sterke opvattingen over wat goed, fatsoenlijk en normaal is op nahouden (Visser, Bolt & Van Kempen,
2015) .Wat dikwijls onderschat wordt, is dat de buurt op veel verschillende manieren invloed heeft op
ouders: hun stressniveau, coping skills, ervaren slagkracht (sense of efficacy), gedragsuitingen en
materiële uitgangspositie. Invloed die hun kinderen meekrijgen of overnemen. Bovendien hebben
kinderen en jongeren ook agency. Visser, Bolt en Kempen omschrijven agency als “het idee dat
kinderen hun eigen activiteiten en leven kunnen vormgeven” (2015). Hiermee wordt ook bedoeld dat
kinderen en jongeren niet alleen beïnvloed worden door de buurt, maar ook zelf bijdragen aan de
buurtcontext (Visser, Bolt & Van Kempen, 2015). Er zit dus ook een complex, want wederkerig
intergenerationeel aspect in buurtmechanismen.
Sociale desorganisatie is eveneens een belangrijk buurteffect. Er bestaat verband tussen ongewenst
en/of delinquent gedrag en (industriële) groeiprocessen van de stad: hoge verhuismobiliteit,
anonimiteit tussen buren, spanningen tussen etnische groepen, weinig lokale organisaties en
kansarme jongeren zonder veel toegang tot de volwassen wereld. Een woonomgeving, kortom, die
gekenmerkt wordt een in verschillende opzichten zwakke sociale cohesie. Kern van deze analyse is de
veronderstelling dat in buurten met weinig sociale samenhang de mechanismen van formele en
informele sociale controle niet werken (Visser, Bolt & Van Kempen, 2015).
De ene buurt biedt voorts meer en betere mogelijkheden dan de andere. Daar gaan positieve dan wel
negatieve effecten vanuit op de kansenontwikkeling van buurtbewoners. Een van de belangrijkste
institutionele contexten is de school. Andere instellingen (publiek én privaat) die een verschil kunnen
maken in de buurt zijn bijvoorbeeld buurthuizen, bibliotheken, jeugdcentra, welzijnsvoorzieningen,
dagopvang en poliklinieken. Het gaat daarbij zeker niet alleen om de kwantiteit van dat soort
instellingen, maar juist om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid (Visser, Bolt & Van
Kempen, 2015). Iets soortgelijks geldt voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en openbare
ruimte. Is er bijvoorbeeld vaak sprake van geluidsoverlast? Hoe zit het met de kwaliteit van lokale
diensten, zoals de aanwezigheid of afwezigheid van ‘goede’ en ‘slechte’ winkels (bars, drankwinkels
tegenover winkels met gezond voedsel)? Hoe groen is een buurt en hoe ervaren de bewoners het
verkeer (Visser, Bolt & Van Kempen, 2015)?
Buurten en buurtbewoners kunnen lijden onder publieke stereotypering door belangrijke institutionele
of private partijen. Dat hoeft niet te gaan over de huidige bewoners, maar kan voortkomen uit de
geschiedenis van de buurt(bewoning), negatieve beeldvorming over de omgeving, de aard van de
bebouwing, of de fysieke conditie van winkelcentra of de openbare ruimte. Visser, Bolt & Van Kempen
beschrijven dat uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen het ervaren van stigma en de
gezondheid en welbevinden van personen, waaronder jongeren. Ook stippen zijn aan dat er
vooroordelen bestaan bij buitenstaanders over het krijgen van uitkeringen door de undeserving poor,
wat kan leiden tot een gevoel van minderwaardigheid (Visser, Bolt & Van Kempen, 2015). Het
buurtmechanisme van stigmatisering kan dus negatieve invloed hebben op het zelfbeeld én de
concrete kansen van buurtbewoners.
Dit is natuurlijk een hele grove schets van allerlei mechanismen die de relatie tussen buurt en
bewoners beïnvloeden. Maar die helpt wel om de vele cijfers die in gemeenten worden verzameld in
een soort van zinvolle ordening te brengen. En door de oogharen gekeken is duidelijk, dat de
gemeente Den Haag over nagenoeg alle factoren informatie verzameld. Een uitzondering vormt
informatie over tipping points: de mogelijke omslagpunten in buurten. We hebben die ordening voor
de acht buurten gemaakt (zie bijlage IV), conform het schema hieronder.
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In de volgende paragraaf vatten we kort samen wat dat betekent voor het analytische perspectief
waarmee we naar de acht buurten hebben gekeken.

Perspectief op acht buurten
Met zo’n perspectief doelen we feitelijk op onze reconstructie van de samenhang tussen factoren die
tezamen het referentiekader vormen van de opvattingen van de buurtbewoners die aan dit onderzoek
meededen. Oftewel, tegen welke achtergrond moeten we hun meningen en beweringen betekenis
geven?
Hiervoor schetsten we grofweg een theoretisch kader. Daarin gaat het over factoren als sociale
netwerken en socialisatie-effecten in buurten, de (intergenerationele) overdracht van de normen en
waarden van de buurt, de mate waarin en de manier waarop buurtbewoners op elkaar letten, de
kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van (publieke en private) voorzieningen in de buurt, en
over de etiketten die op buurten worden geplakt: hoe wordt er door gezagsdragers en politici over
gepraat en in de kranten over geschreven?
En voor al deze factoren geldt dat ze op ten minste twee niveaus spelen: een aantoonbare, feitelijke
werkelijkheid enerzijds, op vertoogniveau anderzijds. Buurten hebben hun eigen verhalen over
gewoonten, gebruiken en tradities, over hoe het altijd is geweest. Soms is overduidelijk sprake van
invention of tradition (Moors, 2008; Hobsbawm & Ranger, 1983), soms zit er een kern van waarheid
in, soms niet eigenlijk: het punt is dat dat er niet toe doet. Want het is waar, omdat bewoners
veronderstellen dat het waar is en zich daarnaar gedragen. Kortom, de complexe dynamiek van deze
factoren heeft een krachtige invloed op hoe bewoners hun buurt ervaren.
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Schilderswijk-Oost, Laakkwartier
De Schilderwijk is de best gedocumenteerde wijk in Den Haag. Dat geldt voor cijfers die de gemeente
zelf verzamelt, maar ook voor studies die over (delen van) de wijk zijn gemaakt (veel kennis komt
samen in: Klein Kranenburg, 2013). Het is bovendien een wijk waarover de media met grote regelmaat
berichten – en dikwijls niet ten positieve.
De Schilderswijk is, zoals Klein Kranenburg (2013) concludeert, nooit een paradijs op aarde geweest.
Het gangbare beeld is dat van een ‘volksbuurt’: een arbeiderswijk met een stelsel van normen en
waarden dat onmiskenbaar afweek van wat in de wereld buiten en in de burgermaatschappij bon ton
was, zoals Van Doorn (1954) het fenomeen definieerde. Die eigen wereld zou in de jaren zeventig
afgebroken zijn vanwege de komst van veel migranten in de wijk: de gastarbeiders en (later) hun
gezinnen. Dat zou een proces van sociale neergang en culturele vervreemding hebben ingeluid, dat
tot op de dag van vandaag doorklinkt in de herinneringen van (oud) bewoners van ‘Het Wijk’.
Juist is die beeldvorming niet. De Schilderswijk wordt al sinds het begin in de vroege 20 ste eeuw
gekenmerkt door een demografische dynamiek van constante verhuismobiliteit. De mensen die het
zich konden veroorloven, vertrokken zodra het kon. In de jaren dertig bijvoorbeeld naar de nieuwbouw
rond het Zuiderpark. De anderen bleven achter – en ze waren er zich terdege van bewust dat ze in Den
Haag woonden, maar niet van Den Haag waren. Het was een doorgangsbuurt. En dat is het altijd
gebleven. Net zoals volksbuurten in andere grote steden in de jaren twintig en dertig. Er woonden
mensen die met hard werken de kost verdienden. Maar binnen die groep bestonden grote verschillen,
niet alleen in wat men ‘had’, maar ook in wat men ervoor over had om het beter te krijgen: voor
zichzelf en vooral voor de kinderen. In de Schilderswijk was sprake van een heel fijnmazig stelsel van
rangen, standen en verstandhoudingen, die van straat tot straat verschilden. Die scheidslijnen waren
eerder nog immaterieel dan materieel. Alles draaide om normaliteit en fatsoen ten aanzien van
gezinsleven en seksualiteit. Om hoezeer je wilde lijken op de burgers buiten de wijk. Deels was ‘Het
Wijk’ daarom een ‘moderne arbeiderswijk’, van mensen die hun best deden om de sociale ladder te
beklimmen. Deels ook was het een ‘subculturele volksbuurt’ waar mensen zich afzetten tegen de
burgerlijke buitenwereld. De Schilderswijk, de prototypische volksbuurt heeft nooit bestaan. De
verschillen tussen mensen zijn er altijd groter geweest en gebleven dan de overeenkomsten – juist in
hun eigen beleving destijds.
Het gemeentelijke beleid vanaf de jaren vijftig tot in de jaren negentig heeft dat karakter van
doorgangsbuurt versterkt. Voor veel mensen begonnen de welvaart en het vermogen tot
zelfverbetering toe te nemen in de jaren vijftig. Als ze uit de Schilderswijk vertrokken, bestemde de
gemeente de leeggekomen woningen voor mensen die niet meegingen in de vaart der volkeren.
Omdat ze niet konden, of niet wilden; of door de gemeente werden aangemerkt als wezenlijk
ongeschikt voor sociale stijging. Wacquant (2008) heeft dat proces van social dumping in combinatie
met een terugtrekkende overheid pijnlijk precies beschreven.
Pas vanaf de jaren vijftig, vanwege de uitstroom en het gemeentelijke vestigingsbeleid, werd de
Schilderswijk die ‘volksbuurt’, zoals Van Doorn het bedoelde. Met veel mobiliteit, ‘buurgroepen’ (zoals
Klein Kranenburg (2013) ze noemt) met een sterke invloed van extended families, die erg zichtbaar
waren in hun buurt, er de dienst uitmaakten en bepaalden wat de norm was op straat. Onderling sterk
verbonden, zich zeer bewust van zichzelf als ‘de ander’ en daarom weinig meegaand als het over
overheid en instituties ging. Zelfs de (steeds verder teruglopende) voorzieningen in de wijk konden op
hun argwaan rekenen. De ‘buurgroepen’ stonden erbuiten, baseerden zich op het eigen netwerk, de
eigen ‘subculturele bedding’ (zie ook: Moors & Spapens, 2017). Deze buurgroepen hadden lang niet
altijd en in alle opzichten een positieve reputatie, integendeel. In de jaren zestig al bezorgden ze ‘Het
Wijk’ een slechte naam in de Haagse buitenwereld. Terwijl van binnen hun sociale druk een
‘armoedecultuur’ in stand hielp houden. De buurt hield nogal wat mensen ‘binnen’.
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Dat veranderde niet door de komst van migranten in de jaren zeventig. Veel bewoners van ‘Het Wijk’
vonden het, aldus Klein Kranenburg (2013), een ‘verademing’ dat er nieuw bloed kwam in de buurt,
nieuwe mensen met nieuwe manieren van doen. De ‘volksbuurt’ liep pas onherstelbare schade op
toen de oude netwerken van buurgroepen langzaam maar zeker letterlijk in de minderheid kwamen
en – vooral – toen ze in de straten van de Schilderswijk de maat niet meer konden slaan. En dat kwam
niet door de instroom van gastarbeiders als zodanig, maar door de grootschalige sanering van de wijk
in de tweede helft van de jaren zeventig tot het begin van de jaren negentig. Die dwong veel bewoners
die zichzelf de echte Schilderswijkers vonden om te verhuizen. Dat brak de ‘buurgroepen’ voorgoed
af. En ze kwamen niet terug. Omdat ze goede woningen aan de rand van de stad of zelfs daarbuiten in
de randgemeenten hadden betrokken. Maar ook omdat de gemeente besloten had in de Schilderswijk
nieuwe woningen te bouwen voor grote gezinnen met weinig geld. In dat profiel pasten veel migranten
die hun families wilden laten overkomen uit het land van herkomst. Dat werd de Schilderswijk die we
nog steeds herkennen in de beeldvorming van politici, bestuurders en media.

Rustenburg/Oostbroek en Vrederust/Bouwlust
Rustenburg/Oostbroek en Vrederust/Bouwlust zijn typisch ‘buurten van aankomst’ geweest. In de
jaren dertig al, zoals we hiervoor beschreven, trokken de sociale stijgers vanuit de Schilderswijk naar
de compacte nieuwbouwwijken als Rustenburg/Oostbroek aan het Zuiderpark. Niet eens zo ver van
de Haagse markt, maar met een gevoel van dichter bij buiten. Tot in jaren twintig was de OostEscamppolder immers in gebruik als weideland en tuinbouwgebied, onderdeel van de gemeente
Loosduinen, totdat in 1902 Den Haag de polder annexeerde.
De mensen betrokken er nieuwe woningen. In een wijk met van meet af aan een hoog
voorzieningenniveau van winkels en school tot badhuis. En vergeleken met de oude stadsuitbreidingen
veel buitenruimte in de vorm van pleintjes, brede perken. De huizen waren niet groot, dikwijls een
portiekflat, soms een eengezinswoning. Maar wel koopwoningen vaak, bereikbaar voor de net wat
beter gesitueerde arbeider en de kleine middenstand – was het idee (Teunissen, 2008). Tegenwoordig
wonen er ruim 18 duizend mensen in de wijk.
In Vrederust/Bouwlust ging het deels hetzelfde, maar dan een of twee generaties later, in de jaren
vijftig en zestig. De wederopbouwwelvaart stuwde mensen de slechte wijken uit, richting nieuwbouw
aan de periferie van Den Haag of in de schil rond de oude stad. De wijk Vrederust/Bouwlust werd
tussen 1953 en 1967 gebouwd. Ook op het voormalige grondgebied van Loosduinen, al was die
geschiedenis intussen al ver weggezakt. Moderne stedenbouw, dat was het devies, met veel aandacht
voor verkeersstromen en vergaande veronderstelling over hoe de welvarende Hagenaar zich in zijn
stad en buurt zou gaan gedragen.
De gemeente had een stevige vinger in de pap bij de uitvoering van de ontwerpen van de verschillende
buurten in de wijk. Er heerste woningnood, dus moesten er minstens 50 woningen per hectare komen
te staan, met enige eenheid van architectuur, ook al is vooral Bouwlust uit nogal veel kleine ruimtelijke
eenheden opgebouwd. De wijk is door de verschillende individuele ontwerpen opgebouwd uit vele
kleine, gevarieerde ruimtelijke eenheden. Feitelijk betekende de aanleg van Vrederust-West (oftewel
de Drevenbuurt) de afronding van de grote stadsuitbreidingen in het zuidwesten van Den Haag, de
nexus van al wat voor beter stond in de naoorlogse wederopbouw.
Eigenlijk werd er in die periode door stadsplanners en architecten minder in mensen gedacht dan in
hoe techniek mensen zou sturen in hun gedrag. Maar intussen was er in de stad wel een waarlijke
volksverhuizing op gang. In Vrederust/Bouwlust wonen ruim 27 duizend mensen (met het aanpalende
Morgenstond erbij bijna 45 duizend). Net als Rustenburg/Oostbroek is de wijk etnisch en cultureel erg
divers, hoewel op een zichtbaar andere manier, omdat in Rustenburg/Oostbroek zoveel Surinaamse
mensen wonen, omdat de bevolking verhoudingsgewijs zo jong is én omdat zoveel huishoudens maar
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één ouder hebben. In Vrederust/Bouwlust is het bewonerspatroon klassieker: een grote minderheid
van oudere (65+) van origine autochtoon Nederlandse bewoners en een meerderheid van ouder
wordende Turkse en Marokkaanse mensen. In beide wijken is bijna twee derden van de bewoners van
origine niet Nederlands.
Een opvallend verschil tussen beide wijken is de manier waarop bewoners zich manifesteren in het
onderhoud en behoud van de wijk. Uiteindelijk heeft de gemeente het voortouw genomen in
Vrederust/Bouwlust om door middel van grootschalige sloop en nieuwbouw de verloedering van de
buurt te stoppen. De oorspronkelijke bewoners (of de mensen die zichzelf of hun ouders tot die
categorie rekenen) zagen hun ‘goede burgerlijke buurt’ in de jaren negentig snel slijten. Maar vanuit
henzelf kwam niet een tegenbeweging op gang, zoals in Rustenburg/Oostbroek.
Daar zijn bewoners al lange tijd actief in gesprek met de gemeente. De bewonersorganisatie bestaat
al meer dan veertig jaar en heeft zich steeds kritisch opgesteld in de debatten over volkshuisvesting.
Sloop van hun wijk was uit den boze. Maar de meeste woningen zijn particulier eigendom, dus
onderhoud is aan de mensen zelf. Dat gaat niet overal in de wijk even goed. Maar tegelijkertijd hebben
bewoners van de wijk verregaande invloed uitgeoefend op gemeentelijke wijkplannen en de
uitvoering ervan.
De gemeente heeft in de eerste helft van de jaren 2000 meer dan veertig miljoen euro in de wijk
geïnvesteerd om parkeerproblemen te lenigen en de publieke ruimte beter te maken. Tien jaar later
zijn de problemen nog steeds niet opgelost, vinden de bewoners. Maar ze zien wel, dat ze zelf
verbinding zullen moeten maken: met andere bewoners, met het stadsdeel en met de gemeente. Dat
is – gezien de bevolkingsopbouw naar leeftijd en herkomst – gemakkelijker in Rustenburg/Oostbroek,
dan in Vrederust/Bouwlust.

Kraayenstein
Kraayenstein heeft een bewonersoverleg dat al sinds 1978 actief is in de buurt, vrijwel vanaf het begin
van de bouw die tussen 1973 en 1981 plaatsvond. Het is naar oppervlakte en met ruim 5000 bewoners
een kleine maar groeiende wijk, waar nogal wat lokale organisaties (huurdersverenigingen,
verenigingen van eigenaren) actief zijn om de kwaliteit van wonen intact te houden. Van de woningen
is een groot aandeel (de helft) koop. Van leegstand is vrijwel geen sprake en de woningwaarde stijgt.
Veel Kraayensteiners zijn trots op hun ‘dorp’ in (en een goede tramverbinding met) de grote stad. Dan
doelen ze vooral ook op het beschermde stadsgezicht van de 13 de eeuwse abdijkerk, vlakbij
monumentale molen ‘De Koerenaer’ (1721) en de ‘Molenwei’. Vanuit bepaalde hoek oogt
Kraayenstein inderdaad als van vroeger. Maar wie de andere kant op kijkt, ziet een groot en winderig
winkelcentrum dat in de jaren tachtig is opgetrokken. En aan weer een andere kant, over de weg, ligt
de nieuwbouwwijk Vroonhoven, een buurt vol kapitale villa’s die nog volop in aanbouw is en die de
Kraayensteiners feitelijk niet tot hun buurt rekenen.
De sociale netwerken in de buurt (het Kraayenstein uit de jaren zeventig) zijn stevig. Dat schept
gevoelsmatig een band. Tot dusverre is de wijk qua bevolkingssamenstelling ook tamelijk homogeen.
Niet-westerse allochtonen wonen er bijna niet (<15%). Bijna de helft van de bewoners is jonger dan
45 jaar. Bewoners hebben de indruk dat de zaken onder controle zijn, ook al kennen ze misschien niet
eens mensen die zelf in een van de wijkorganisaties actief is. Natuurlijk doen zich problemen voor,
met name met betrekking tot de leefbaarheid (hondenpoep, zwerfvuil en ongelijke stoeptegels als
negatieve bijwerkingen van het vele groen in de buurt). Maar dat zijn geen problemen die de buurt
een slechte naam geven.
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Scheveningen-dorp
Over de Scheveningse buurten, het oude dorp incluis, is al het nodige geschreven. Wat hier vooral
interessant is om te memoreren, is dat met name de oudere bewoners van de buurt een nogal
moeizame relatie met de stad en de gemeente lijken te onderhouden.
Zoals bekend is Scheveningen nooit zelfstandig geweest. Het was altijd deel van Den Haag, met relatief
weinig bestuurlijke macht. En ver van de stad, eeuwenlang tamelijk geïsoleerd zelfs, totdat halverwege
de 17de eeuw de Scheveningseweg gereedkwam en er eind 18de en begin 19de eeuw imposante
buitenverblijven langs de lommerrijke weg begonnen te verrijzen. Dat had beslist te maken met de
opkomst van Scheveningen als deftige badplaats en kuuroord.
Maar het dorp zelf bleef klein, relatief geïsoleerd en arm. De groei werd in de 19 de eeuw opgevangen
met goedkope, slecht gebouwde ‘achterbuurten’ (achter de huizen aan de straatkant/rooilijn). Toen
nog niet, maar begin 20ste eeuw hadden die buurten een slechte naam gekregen. De stad produceerde
onrustbarende rapporten over de hygiënische situatie, de prevalentie van ziektes, de criminaliteit in
Scheveningen-Dorp. Weldra begon Den Haag met een grootschalige sanering, die pas rond het midden
van de jaren dertig gereedkwam. Een aanzienlijk deel van het dorp werd nieuw gebouwd en
uitgebreid. Duindorp was bijvoorbeeld een van de nieuwbouwwijken die vanaf het begin van de 20 ste
eeuw werden aangelegd (voor een eigentijds overzicht: Vermaas, 1926).
Opmerkelijk is dat veel bewoners van de buurt een negatief beeld van Den Haag en zijn bestuurders
en politici hebben, dat ze – deels ten minste – in die geschiedenis van ‘anders, achtergesteld en
gedwongen’ laten wortelen. Dat geldt voor de ouderen (een minderheid van ongeveer 20%), maar ook
voor veel jonge bewoners (ruim de helft is jonger dan 45) die van oudsher thuis zijn op Scheveningen.
Net als in Duindorp, trouwens. Een negatief beeld dat intergenerationeel lijkt te zijn overgedragen en
dat zich in bepaalde situaties of bij bepaalde evenementen vertaalt naar een ‘van ons’ waar Den Haag
van moet afblijven. Het voorbeeld van de moeizame integratie van mensen van buiten (niet-westerse
allochtonen in het bijzonder) in de buurt, of van het voorbeeld de vreugdevuren tijdens de viering van
Oud en Nieuw zijn meer dan bekend.
Achter deze invention of tradition ligt wel het fenomeen van een overwegend witte buurt, die krimpt,
last heeft van nogal wat leegstand en waar de waarde van de huizen het moeilijk heeft. Dat heeft
ongetwijfeld van doen met het goeddeels verouderde woningbestand, zowel van de koop- als de
huurhuizen (beide ongeveer 50%). Bovendien lijkt de buurt vanwege demografische ontwikkelingen
en snel opkomende nieuwbouw te kampen met afbrokkelende ‘oude buurnetwerken’ naast het
ontstaan van nieuwe sociale verbanden tussen bewoners die met vroeger weinig van doen hebben en
vaak van buiten komen. Scheveningen-Dorp lijkt op het ogenblik meer last dan profijt te hebben van
zijn ‘eigenwijze’ geschiedenis. De tijd keert het tij – het proces dat we hiervoor ook beschreven voor
de Schilderswijk van het einde van de jaren zeventig en later. Een periode van ervaren verweesdheid,
boosheid en weinig zicht op wat de toekomst brengt.

Ypenburg
De Vinex-wijk Ypenburg is natuurlijk op geen enkele wijze te vergelijken met de wijken die hiervoor
kort zijn geschetst. En toch, op Scheveningen na zijn ze allemaal gepland, met een stevige
gemeentelijke vinger in de pap, zeker na de oorlog. Het zou interessant zijn om de motivaties te
vergelijken waarmee Den Haag sinds het laatste kwart van de 19de eeuw zijn stadsuitbreidingen heeft
gebouwd.
Ypenburg werd vanaf 1997 ontwikkeld voor ongeveer 30 duizend bewoners. Van meet af aan groot
dus, en na de gemeentelijke herindeling van 2002 kreeg het de status van stadsdeel van Den Haag.
Het gebied is al ver voor onze jaartelling schaars bewoond en dat is lang zo gebleven. Er werd turf
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gewonnen, gevist in de vele waterlopen die hierdoor waren ontstaan en langs de Vliet werden vanaf
de 18de eeuw een aantal deftige buitenplaatsen gebouwd. In de 20ste eeuw gold Ypenburg vooral als
militair vliegveld, totdat het in 1991 (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra: VINEX) als woongebied
werd aangewezen, de grootste van de acht in het Stadsgewest Haaglanden. Er bestond veel behoefte
aan eengezinswoningen met tuin. De idee was dat jonge gezinnen uit de hoogbouwwoningen in Den
Haag hier naartoe zouden willen verhuizen.
De verschillende buurten zouden een eigen karakter moeten krijgen. Singels werd de centrale wijk
met de centrumvoorzieningen, de beste ontsluiting door openbaar vervoer en verhoudingsgewijs veel
openbare ruimte, maar kleine kavels. In Waterwijk is juist veel openbaar water aangelegd en liggen
groepen (grotere) kavels los van elkaar. Net als de Bras. Winkelvoorzieningen moesten toegankelijk
zijn en voelen, goed bereikbaar, deels woongebied en gericht op de buurt. En zo werden accenten
gelegd. De eerste bewoners wisten die ook zeer te waarderen. Uit een enquête bleek 99% van de
bewoners van het eerste uur tevreden over hun huis. Slechts iets meer dan de helft was te spreken
over de woonomgeving. Logisch, het waren pioniers: hun omgeving zou er nog jaren over doen
voordat die op de brochures ging lijken (Freijser, Theunissen & Rijven, 2006; Venema, 2000).
Intussen wonen bijna 28 duizend mensen in Ypenburg. De ontwikkeling is stabiel in nagenoeg alle
buurten; de laatste jaren groeit alleen De Venen nog (waar de kleinste en goedkoopste woningen
staan). De bevolking is jong (iets meer dan 6% is 65+), gemengd (een kleine 30% is van niet-westerse
origine) en redelijk well-to-do. De gemiddelde huisprijs is relatief hoog en stijgt. De organisatiegraad
(buurtverenigingen) is laag. Sociale netwerken zijn gericht op de directe omgeving (straat; buren) en
de school van de kinderen. Hoe de verschillende buurten in Ypenburg hun bewoners construeren, gaat
de komende decennia zichtbaar worden.
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De uitkomsten

Hoe gaat het met Nederland?
Met deze vraag hebben we elke focusgroep geopend. Dat helpt mensen om eerst even los te komen
van hun directe omgeving, de plek waar ze veel tijd doorbrengen omdat ze er wonen of werken. Daar
wortelen ook de diepste sentimenten. Dus vragen naar Nederland is even de blik naar buiten, naar
waar het gras misschien wel groener is. Of juist helemaal niet, omdat het land naar de gallemiezen
gaat, terwijl het in de eigen buurt nog net te harden is. Het is uiteraard ook interessant om de
antwoorden die mensen op deze vraag geven te vergelijken met wat mensen elders in Nederland op
precies dezelfde vraag zeggen. Wijkt Den Haag af? Dat doen we verderop in dit rapport, in de paragraaf
‘Bevindingen: een eerste analyse’.

Schilderswijk-Oost, Laakkwartier
Hoe het met Nederland gaat blijkt een moeilijke vraag, waarover verschillend gedacht wordt. Enkele
respondenten zeggen onmiddellijk ‘slecht, alles gaat achteruit’. Anderen zijn positiever. Een jonge
vrouw met een Somalische achtergrond zegt: ‘goed. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd sinds ik hier
ben gekomen’. Een ander: ‘Ik denk ook goed, ik begrijp wel dat het met veel mensen slecht gaat. Het
is niet helemaal waar dat de economie voor iedereen aantrekt, maar ja, met Nederland gaat het wel
veel beter’. Nog iemand anders: ‘Ik ben wel tevreden hoe het gaat met Nederland, zeker in vergelijking
met een paar jaar geleden. De afgelopen jaren was Nederland toch heel erg aan het polariseren, de
toon is positiever geworden, de media ook’. Een in Nederland geboren vrouw met een Turkse
achtergrond zegt: ‘de mensen om mij heen zijn tevreden, mijn kinderen zijn tevreden, ik ben tevreden.
Nederland ging politiek gezien toch wel een andere kant op. De positieve kant van Nederland heeft
toch wel overwonnen, en dat merk ik dan in mijn omgeving en in mijn werk’. Een vrouw met
Surinaamse roots voegt daar aan toe: ‘Ik denk dan aan Baudet, Wilders en DENK, die zijn best wel
extremistisch. Ze vissen allemaal uit hetzelfde haatpotje’.
Enkele respondenten relativeren de invloed van de politiek, een makelaar zegt: ‘het gaat goed, ik heb
nauwelijks meer huizen in de verkoop, vrijwel alles is verkocht. Het maakt niet uit welke politiek er zit,
de politiek kan weinig veranderen, het is een rijdende trein waar je in zit, ze kunnen hooguit
bijschaven’. De vrouw met Surinaamse roots zegt: ‘wij kunnen het beter met elkaar vinden dan de
politieke partijen onderling. Met de straat gaat het beter dan met de politiek. Je zie het ook aan de
linkse partijen die nu gaan samenwerken in de Tweede Kamer – mosterd na de maaltijd’.
De Somalische respondente zegt dat ze mannen geen hand mag geven vanwege haar geloof en dat
een vriendin tegen haar gezegd heeft dat ze nu ze in Nederland is ze dat wel moet doen, dat ze zich
moet aanpassen. Een oudere PVV-stemmende respondent reageert daarop: ‘wij kunnen ons ook
aanpassen hoor’.

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust
De respondenten zijn pessimistisch. Een vrouw zegt: ‘slecht, het is heel erg achteruitgegaan, sinds de
euro is gekomen’. Een ander: ‘ook slecht, heel verdeeld allemaal. Iedereen lijkt zich tegen iedereen te
keren. Mensen tolereren steeds minder. Ik ben van mening dat je met elkaar moet leven en het met
elkaar moet doen’. Iemand vult aan: ‘het blijft toch een kwestie van tolerantie. Als ik iemand voorbij
zie lopen dan zeg ik gewoon gedag. Het gaat niet om hele gesprekken, maar je moet wel laten zien dat
je elkaar waardeert’. Een ander nuanceert de eerdere diagnoses enigszins: ‘ik vind het heel goed gaan
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met Nederland, maar ik vind dat het minder goed gaat met de mensen in Nederland, het is nu erg op
zichzelf gericht’. Een ander is het daarmee eens: ‘ik vind niet dat het slecht gaat, maar ik vind wel dat
de normen en waarden achteruit zijn gegaan’. Een van de respondenten rondt de discussie af met: ‘de
mensen lijken erg ontevreden, door gebrek aan vertrouwen, ook een beetje door de media die ons
dat een beetje aanpraten. Er zijn verschillende oorzaken, één van de dingen is het wegvallen van de
verzuiling en de kerken. Daarnaast zijn er veel mensen van buiten naar Nederland gekomen en dat
vinden ‘wij’ nu niet meer prettig. Als er iets door één moslim gezegd wordt dan hebben alle moslims
het gedaan’.

Kraayenstein
De groep is verdeeld. Eén respondent is uitgesproken negatief: ‘verschrikkelijk slecht. Het lijkt leuk te
gaan, maar als het mis gaat straks op economisch vlak dan gaat het onvoorstelbaar hard mis’. Een
ander zegt: ‘Als je kijkt naar de achterstandswijken dan zie je toch wel dingen die niet denderend zijn,
qua leefbaarheid. Maar de mensen zijn fantastisch, ook de buitenlanders. Iemand anders reageert
daar op: ‘Elk land heeft zijn tekortkomingen, ook Nederland zoals met de voedselbanken, maar ik kom
ook wel eens in armere landen zoals Tunesië en Marokko en ja, dan hebben wij het harstikke goed.
Voor de voedselbanken mag je natuurlijk je ogen niet sluiten, dat is iets ernstigs’. Nog een ander:
‘Nederland is een fantastisch land, wij hebben het zo goed, natuurlijk zijn er mensen die armoede
kennen, maar ik vind het toch een fantastisch land’. Een ander reageert daar op: ‘dat vind ik ook’.

Ypenburg
De respondenten in Ypenburg vinden bijna allemaal dat het goed gaat met Nederland: ‘Ik denk goed,
als we ons vergelijken met de rest van Europa’; ‘de economie gaat goed’; ‘er is veel meer werk, dat
gaat goed. De inburgering van mensen die hier komen wonen vind ik wel lastig. We hebben allemaal
te eten, en dat is niet overal zo en we worden ook niet zo maar overhoop geschoten’; ‘we hebben het
bovengemiddeld goed in Nederland. Vanuit mijn eigen situatie bekeken’ – zij is student – ‘is het wel
lastiger geworden. De studiefinanciering die overhoop gehaald is. Het kan nog veel slechter maar het
is een verandering die wel impact heeft’. Eén respondente is sceptisch: ‘volgens mij gaan we weer naar
een volgende crisis, we zijn te makkelijk met geld. En ik vind de verrechtsing niet goed, daar ben ik niet
van’.

Wat gaat er goed en niet goed in de buurt?1
De respondenten hebben op post-its – per velletje één item – individueel opgeschreven wat er goed
en niet goed gaat in de buurt. Er is dus geen sprake van onderlinge beïnvloeding. Aansluitend zijn deze
post-its, in samenspraak met de respondenten, gegroepeerd in verwante clusters.

Schilderswijk-Oost, Laakkwartier: Wat er niet goed gaat
Cluster 1: troep en rommel op straat
Te veel rommel op straat
Te veel afval op straat
Veel grofvuil en overlast van de ondergrondse containers

1

Bij de redactie van de beschrijving van dit onderdeel hebben wij ons laten leiden door de rijkdom van het onderzoeksmateriaal,
daarom is de opbouw van de subparagrafen verschillend.
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Afval
Grofvuil (‘ze zetten elke dag vuil buiten’)
Veel afval (‘en daardoor hebben we veel overlast van meeuwen, omdat mensen hun brood weggooien,
daar word ik heel kriebelig van’)
Afval op straat
Te weinig containers
Er moet meer toezicht komen bij de containers (‘ze zetten het vuil er naast’)
Cluster 2: parkeerproblemen
Parkeergelegenheid (2x)
Parkeeroverlast (2x)
Het parkeerbeleid (‘Ik heb een vergunning maar kan toch de auto niet kwijt’)
Te weinig parkeerruimte
Parkeren
Parkeerbeleid
Cluster 3: segregatie
Aandacht voor elkaar (‘mensen praten niet met elkaar, het zijn eenlingen. In een portiek kennen maar
twee van de zes elkaar’)
Laaggeletterdheid
Allemaal eilandjes (‘de Marokkanen zitten daar, de kaaskoppen daar en de Surinamers daar. Het lukt
niet om ze door elkaar te krijgen. Dat is de grootste irritatie van de hele wijk’)
Cluster 4: eentonig winkelaanbod
Veel dezelfde winkels (‘veel Poolse’)
Te veel hetzelfde soort cafés
Veel shisha lounges (‘die springen als paddenstoelen uit de grond’)
Cluster 5: geklaag en gezeur
Zeurgedrag (‘ik heb nooit problemen met andere groepen, maar als ik om mij heen kijk heeft iedereen
ruzie met elkaar’)
Veel klagen (‘alles negatief opvatten en maar zeuren’)
Cluster 6: weinig en slecht onderhouden groen
Groenvoorziening (‘te weinig en te slecht onderhouden’)
Veel stenen en weinig groen
Cluster 7:
Weinig uitlaatmogelijkheden voor honden (2x)
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Cluster 8:
Geen beleid
Te weinig beleid
Cluster 9:
Veel overlast van buren (‘herrie maken na zeven uur ’s avonds en als je er wat van zegt spreken ze
geen Nederlands’)
Cluster 10
Overlast van groepen
Cluster 11
Te weinig kindervoorzieningen
Cluster 12
Het parkeren van fietsen (‘de fietsen worden overal maar neergezet en staan er soms anderhalf jaar’)
Cluster 13
Er moeten meer activiteiten plaatsvinden en meer overleg met mensen in de wijk
Cluster 14
Conservatisme (‘ik heb veel stagiairs en die meisjes van Turkse of Marokkaanse afkomst mogen niet
alleen over straat’)
Cluster 15
Busvervoer voor speciaal onderwijs (‘ja ,vroeger kon je nog een bus aanvragen, maar nu niet meer’)

Reflectie in de focusgroep
Sommige respondenten zijn uitgesproken somber over de buurt, een man van 40 die 20 jaar in de
Schilderswijk gewoond heeft, nu werkt hij er alleen nog: ‘dit komt nooit meer goed hier’. De
problemen: ‘te vol, de werkloosheid, de woningen te klein/ te oud, hangjongeren’. Hij ziet de ellende
overal. Snapt het wel. ‘Als je zo weinig kansen hebt dan ga je óf blowen om het te vergeten óf het
criminele pad op’. Hij heeft het zelf ook niet makkelijk gehad maar is op het goede spoor gebleven.
‘Maar zoals het hier is: geen beginnen aan’. Een ‘vergeten gebied’ noemt hij het. Legt uit: ‘als je een
domme vader hebt en een domme moeder, dan krijg je ook domme kinderen, daar kan zo’n kind ook
niks aan doen, dat zit in de genen. En dan kan zo’n kind VMBO doen of heel misschien MBO en dan
kan je wel werk vinden, misschien bij de Albert Heijn of zo, maar meer zit er niet in. En dan zie ze de
hele dag op tv mensen die van alles hebben en kopen, een Ipad of wat dan ook, en dan wil jij dat ook,
zo zijn mensen, en dan ga je misschien dingen doen die je niet moet doen, maar zo is de mens. Of
mensen beginnen een eigen bedrijfje, maar daarvan zijn er veel te veel hier dus ook dat is geen
oplossing, het lijkt even een oplossing maar het is het niet’. Hij kent de wijk goed, ook ’s avonds komt
hij er wel. ‘Het is hier niet gevaarlijk, de media maken het erger dan het is en dat maakt weer dat er
nog minder kansen zijn. Is niet goed dat de wijk alleen maar negatief in het nieuws komt’, hij zou niet
veel goeds weten ‘maar het is minder erg dan ze denken’. Hij stemt PVV, ‘heeft niks met buitenlanders
te maken maar wel met een betere verdeling van het geld’. Rekent het eigen risico van een gezin met
twee kinderen voor: ‘dat is toch niet meer te doen’? Komt met voorbeelden van salarissen aan de top,
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die mensen snappen niet hoe het hier toegaat, dat kunnen ze niet meer snappen. Stemde eerder PvdA.
‘Maar met die salarissen (en ze werken er hard voor hoor, echt) kunnen ze het niet begrijpen hoe het
hier is. De PVV wil dat veranderen en dat is goed’.
Een jonge man is ook pessimistisch: ‘eigenlijk denk ik dat er niks aan te doen is, dit komt gewoon nooit
meer goed hier, tja, het enige wat je kan doen is gewoon geen mensen er meer bij, het is vol, dat ziet
toch iedereen, ze moeten daarmee stoppen. Ik stem PVV, daarom ook, en omdat ze een beetje gaan
denken aan de mensen met een krappe beurs. Heb echt niks tegen buitenlanders, maar dit komt
gewoon niet goed’. Een oudere Surinaamse vrouw heeft veel overlast van junkies, vaak ook in het
portiek van haar flat. De deur naar het trappenhuis wordt vaak gesloopt, dan zitten ze daar ook.
Plassen en blowen in het trappenhuis of in het portiek. Ze voelt zich niet onveilig daardoor, ervaart
wel overlast. De gemeente kan ze niks kwalijk nemen: deuren en liften worden gerepareerd maar met
dezelfde vaart weer gesloopt. Ze maakt zich zorgen om haar kinderen. Haar dochter is 43, heeft in
Suriname een goede opleiding gehad (universiteit) maar in Nederland lukte het niet om werk te
vinden, moet ervaring hebben. Ze werkt nu als schoonmaakster.
Een Surinaamse man van middelbare leeftijd geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de politiek. Hij
stemt zelf niet. Ook zegt hij dat andere mensen in de buurt weinig vertrouwen hebben in de politiek.
Er gebeurt weinig. Wel geeft hij aan dat Geert Wilders goede dingen zegt en dat hij hiermee door moet
gaan. ‘Hij is de enige die mensen wakker schut en zegt waar het op staat. Ik heb zelfs op het punt
gestaan contact op te nemen met Geert Wilders om voor te stellen de naam van de partij te
veranderen in ‘Nederland, wordt wakker’. Dat heeft hij nog niet gedaan ‘vast lastig om echt contact te
krijgen met Geert Wilders’. Ook een vrouw van eind dertig geeft aan weinig vertrouwen te hebben in
de politiek, ze stemt wel maar heeft weinig vertrouwen dat er ook echt iets gebeurd. De volgende
verkiezingen is het ‘iene, miene, mutte’. ‘Uiteindelijk doen ze niks met de punten waarom ik op een
bepaalde partij stem, dus eigenlijk maakt het toch allemaal niks uit’.
Een vrouw van middelbare leeftijd met een Turkse achtergrond noemt de rol van de media ook in
kritische zin. Ze ervaart een verschil tussen de berichtgeving in de media en het echte leven hier. Er is
haar al die jaren nooit iets overkomen, ze voelt zich veilig. Zal ’s avonds toch niet snel alleen de straat
opgaan. Ook wat betreft haar kinderen maakt ze zich geen zorgen over veiligheid.

Onderwerpen in de straatgesprekken
Het ‘vuil’ keerde ook terug in de straatgesprekken. Een Marokkaanse man stelt dat de buurt op zich
goed is, maar dat de straten erg vies zijn en raadt de gemeente aan vaker schoon te maken. Een jonge
vrouw begint ook over het vuil: ‘het is hier leuk, maar erg vuil op straat. Het is niet anders. Het is de
mentaliteit. De mentaliteit is slecht in de buurt. Niemand die zich wat aantrekt van de ander of van de
omgeving. Blikjes drinken worden op straat gegooid en het lijkt alsof niemand is opgevoed’. Een
oudere Surinaamse man constateert dat ook, maar legt zich er bij neer: ‘de wijk is gewoon prima. Je
moet je niets aantrekken van vuil op straat, want daar doe je toch niks aan. Dat is de mentaliteit’.
Ook de parkeerproblemen werden genoemd in de straatgesprekken. Een oudere Surinaamse man
hekelt het beleid rond het parkeren: ‘waarom is er in vredesnaam betaald parkeren ingevoerd in onze
wijk. Ik krijg veel minder bezoek door het betaald parkeren. Het zorgt voor eenzaamheid. De gemeente
draagt zo bij aan eenzaamheid’. Een oudere man vertelt over Hagenaartjes – een verwijzing naar de
hoofdstedelijke Amsterdammertjes - die maar niet worden weggehaald. ‘Deze paaltjes zijn destijds
neergezet om parkeerplekken voor invaliden te markeren. De vergunninghouders van de
parkeerplekken zijn evenwel inmiddels overleden of verhuisd, maar de paaltjes blijven maar staan’.
Hij vertelde dat hij daar meerdere malen over gebeld heeft naar de gemeente, maar dat er niks
concreet gebeurt.
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Klachten over een te passieve overheid werden in de straatgesprekken vaker geuit. Een oudere
mevrouw zegt een heel dossier te hebben met e-mails die ze verstuurd heeft naar de gemeente. Er
gebeurde echter niks. Zo heeft ze overlast ondervonden rond de ondergrondse containers en heeft ze
daarover meerdere malen de gemeente gebeld. Haar werd beloofd dat iemand zou komen kijken,
maar dat gebeurt maar niet. Ook heeft ze de politie gebeld voor de overlast van jongeren op straat,
maar die vertellen dan dat ze niet voor elk dingetje langskomen. Ook een oudere marktkoopman heeft
kritiek. ‘De gemeente luistert niet echt naar de mensen’. Hij vertelt dat een tijdje geleden een jongen
voor hem werkte op de markt en toen de kas heeft gestolen. Het ging om heel veel geld. Die jongen
heeft een boete van 150 euro gekregen. Hij snapt niet waarom ‘de gemeente’ deze jongen niet harder
heeft aangepakt. ‘Zo leert hij toch niks? Hij zou moeten leren dat dit niet kan in Nederland, dat dit niet
normaal is. Deze jongen loopt nu over deze markt en lacht mij uit’. `Een andere eigenaar van een
marktkraam werd onlangs bedreigd door mensen die voor hem werkten, mensen met nietNederlandse achtergrond. Er is toen gevochten en nu dreigt hij zijn vergunning kwijt te raken.
‘Waarom doet de gemeente niet meer haar best te onderzoeken wat er echt is gebeurd, wat er echt
speelt? Ook op aanvragen van vergunningen voor het verbouwen van de marktkraam heb je eigenlijk
geen invloed. De gemeente belooft van alles maar uiteindelijk bepalen zij. De gemeente doet alsof je
invloed hebt, maar eigenlijk heb je dat niet’.
Een jonge vrouw klaagt over Polen in de buurt: ‘ik heb heel veel last van de Polen in mijn buurt. Ze
hangen ’s avonds op straat en in de portieken. Ik kan er helemaal niks aan doen, omdat de politie niet
komt opdagen’. Een man van middelbare leeftijd sluit zich daarbij aan: ‘is wel gezellig met de mensen
in de buurt, maar er zijn heel veel Polen en veel criminaliteit’. De combinatie van gezelligheid én
problemen zijn we vaker tegengekomen in de straatgesprekken. Een vrouw van middelbare leeftijd
die al 20 jaar in Schilderswijk woont zegt: ‘het is gezellig met de buren. We hebben geen last van elkaar.
We hebben vooral last van het verkeer, de scooters die door de straten rijden en onveiligheid door
tassendieven. Maar ook de Marokkaanse en Turkse cafés. Er staan hier 20 cafés naast elkaar en alle
normale winkels zijn weg. Hoe kan dit nou? Waarom wordt hier een vergunning voor gegeven terwijl
er geen Nederlands café of bakker te vinden is’? De eenzijdig samengestelde middenstand wordt in
de straatgesprekken vaker genoemd. Een jonge Turkse man zegt dat er in zijn straat zes koffieshops
zijn: ‘waarom krijgen die een vergunning’? Een oudere Surinaamse vrouw: ‘gezellige buren hoor, maar
ik voel me onveilig op straat. Ik ga vaak naar het Hindoe centrum maar ’s avonds zijn er altijd
tasjesdieven actief op scooters. Ik durf daar niet alleen naar toe te lopen. De politie is überhaupt niet
te bekennen. Ook niet als je belt over een poging tot inbraak. Ik voel me in de steek gelaten door de
gemeente en politie’.
Een jonge vrouw met een Turkse achtergrond spreekt over taalproblemen: ‘het is voor de Turkse
bewoners van de wijk helemaal niet nodig is om Nederlands te spreken: Turkse slager, Turkse kapper,
Turkse supermarkt, Turkse buren, waarom zou je moeite doen? Daardoor worden veel kinderen echt
niet gestimuleerd Nederlands te spreken en dat breekt die kinderen op een bepaald moment op. Maar
op het moment dat het probleem zichtbaar wordt, ook voor de ouders, is het te laat voor hun
taalontwikkeling’.

Schilderswijk-Oost, Laakkwartier: Wat er goed gaat
Cluster 1: ‘samen’
De weerbaarheid van de wijk na de rellen (‘ja, de mensen zijn er sterker uitgekomen’)
Meer samenwerking in de wijk, ook met de politie (‘minder eilandjes, Iedereen komt bij elkaar,
buurtorganisaties komen bij elkaar’)
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Goede samenwerking in wijk
De mensen zijn er voor elkaar (‘ik heb wel het gevoel dat ik geholpen word op straat als er iets
gebeurt)
Er zijn meer mensen trots op de wijk (‘de mensen spreken zich vaker uit over de wijk op social media
en bij wijkbijeenkomsten)
Burgerschap (‘eigenaarschap, mensen doen actiever mee en zijn trotser op de wijk’)
Multiculti-wijk (‘dat is goed en prachtig’)
Meer dan 200 nationaliteiten
Omgang met anderen ondanks nationaliteit (‘veel meer positief dan negatief, gaat er ook om hoe
je opstelt’)
Veel respect in de wijk
Mensen zijn lief (‘Ik vind de mensen gewoon lief, collega’s ook’)
Cluster 2: ondernemerschap
De Haagse markt (‘grootste Europese openlucht markt in Europa’)
Meer ondernemerschap (‘nieuw ondernemerschap’)
De Haagse markt
Cluster 3: betere woningen
Betere woningen (‘vroeger waren er veel oud en nu wordt er veel gerenoveerd. Door opkopers of
mensen zelf’)
Betere woningmarkt voor koop
Nieuwbouw (‘van goede kwaliteit in onze wijk’)
Cluster 4: speelruimte
Er is veel voor kinderen te doen
Veel speelruimte voor kinderen
Cluster 5: divers winkelaanbod
Veel diverse winkels (‘ja, ik vind de Poolse en Turkse winkels wel leuk’)
Veel diverse soorten winkels (‘er is een overschot aan Poolse supermarkten, maar er zijn wel giga veel
verschillende winkels’)
Cluster 6: kwaliteit onderwijs
Hoogopgeleide migrantenjongeren (‘dat zijn er steeds meer, die doorstromen naar het hoger
onderwijs’)
Excellente scholen (in Schilderswijk en de Transvaalbuurt)
Cluster 7: preventie
Veel buurtpreventie (‘door de politie en de handhaving’)
Veel cameratoezicht
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Cluster 8
Veel ondergrondse containers
Cluster 9
Veel leven op straat ook ’ s nachts (‘ja, dan voel ik mij heel veilig. Ik ben een vrouw alleen dus liever
veel mensen op straat’)
Cluster 10
Leuke festivals, Blended (‘leuk festival in hartje Transvaal met 8000 bezoekers. Wordt georganiseerd
door wijkbewoners in samenwerking met een evenementenbureau’)
Cluster 11
Wijk positief in media (‘vroeger het afvalputje, dé achterstandswijk’)
Cluster 12
De ontwikkeling van kwetsbare vrouwen
Cluster 13
De gemeente geeft kans op werk (‘De gemeente geeft mensen een opleiding, ik doe nu een werkleerbedrijf’)

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust: wat er niet goed gaat
Cluster 1: verkeersproblemen
Een verkeerchaos
Veel verkeer
Stoepversmallingen (‘ja, de hele wijk is naar de Filistijnen geholpen’)
Parkeeroverlast
Cluster 2: geen onderling contact
Geen samenspraak met buren
Het gedrag jegens elkaar
De sociale cohesie is te laag
Cluster 3: slechte woningen
Woningen die gesloopt moeten worden staan er nog
Oude woningen met gebreken
Slecht onderhouden huizen
Cluster 4: weinig voor kinderen
Er is geen jeugdhuis dat door jongeren zelf gerund wordt
Te weinig speelplekken voor kinderen
Te weinig ontspanning voor kinderen
Cluster 5: troep en rommel op straat
Dumpen van afval (‘ze gooien het voor de deur’)
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Veel vuil op straat
Zwerfafval
Cluster 6: hangjongeren
Hangjongeren en vandalisme
Hangjongeren overlast
Cluster 7: criminaliteit
Veel criminaliteit
Toename van inbraken
Cluster 8: segregatie
Segregatie (‘witte en zwarte wijken’)
De stad is gesegregeerd
Cluster 9: zwervers
Hinderlijk gedrag van zwervers
Cluster 10
Fietspaden (‘alsof de mensen die ze aanleggen nooit fietsen’)
Cluster 11
Hondenpoep
Cluster 12
Zichtbare armoede in de wijken (‘de ene kant is rijk, de andere kant is arm )
Cluster 13
Weinig ruimte voor sociaal ondernemen (‘veel partijen in de wijk willen iets ondernemen voor de
buurt, maar er is geen ruimte)
Cluster 14
Scholen hebben soms meerdere klassen met vluchtelingen (‘sommige hebben er heel veel, sommige
heel weinigen’)
Cluster 15
Er is geen bibliotheek (‘die is weg en het gebouw staat leeg)’
Cluster 16
Te weinig peuterspeelzalen (‘ik ken verschillende mensen die hun kinderen niet kunnen plaatsen want
er is geen plek’)
Cluster 17
De stad is niet warm, ziet er technocratisch uit
Cluster 18
Stadsvernieuwing leidt tot verdringing van de armsten
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Cluster 19
Niet genoeg containers van plastic
Cluster 20
Alles wordt volgebouwd
Cluster 21
Onderhoud groen

Reflectie in de focusgroep
Een man met een Turkse achtergrond en een kleine supermarkt prijst de rust in Bouwlust, hij woont
zelf in Moerwijk. In de politiek heeft hij geen vertrouwen meer en hij stemt daarom niet meer: ‘ze
verkopen alleen maar leugens. Er speelt veel meer dan dat je kan zien’ . Een oudere man vindt
Bouwlust ook oké. Hij woont hier al 17 jaar. Hiervoor in een wat rustigere straat gewoond maar hij
kreeg heimwee. Hij is toen weer met zijn vrouw aan een doorlopende straat gaan wonen midden in
de wijk. Hij heeft het hier erg naar zijn zin, wil hier nooit meer weg. Hij is de enige Nederlander in het
flatgebouw, maar heeft daar geen moeite mee. Hij heeft aardige buren. Vertrouwen in de politiek
heeft hij dus niet: ‘de rijken worden rijker en de armen worden armer. Ze doen toch wel wat ze willen’.
Een jonge vrouw met een Turkse achtergrond heeft het goed in Bouwlust: ‘het is heel fijn wonen in
deze wijk. Er woont hier veel familie, ik heb alles op me heen’. Ze woont hier al een tijd en voelt zich
thuis. ‘Het is hier rustig en alles is dicht bij elkaar’. Ze heeft een opleiding tot assistent kinderopvang
gedaan, maar ze heeft nog niet gesolliciteerd. Ze wil eerst nog beter Nederlands leren praten, dat is
belangrijk om te kunnen werken. Een 40 jarige man met een Turkse achtergrond is ook content met
Bouwlust: ‘Ik heb het hier naar mijn zin, je hebt hier alles, het is ruimtelijk, groen, en ook de winkels
zijn dichtbij’. Hij heeft niets te klagen: Er kan altijd wel wat worden verbeterd, maar mensen moeten
ook niet zo klagen, het is hier gewoon prettig wonen’.
Een ouder echtpaar heeft het ook naar hun zin in Bouwlust: ‘het is hier prima en rustig wonen’. Wel
zijn er wat problemen. ‘We wonen met allemaal buitenlanders in het gebouw en die zorgen gewoon
voor rotzooi. Vestia deed eerder niks aan de rotzooi, maar dat gaat nu wel iets beter. Ook de
afvalbakken op straat werden niet vaak genoeg geleegd, maar ook dat is nu wel iets beter’.
Een man met een Turkse achtergrond van eind 30 is ook content over de wijk: ‘het is hier heel fijn
wonen, je hebt hier alles. Het is natuurlijk geen Wassenaar, dus je moet niet teveel verwachten. Maar
het is hier rustig, er zijn winkels en speelplekken voor de kinderen. Ook is de Moskee om de hoek, dat
is voor mij heel belangrijk, ik doe daar vrijwilligerswerk’.
Een man van 60 zegt: ‘er wonen veel mensen die in de bijstand zitten. Ja, dat is gewoon zo. Mensen
helpen elkaar hier wel, er is veel betrokkenheid, juist vanwege die armoede.’
Een jongeman met een Turkse achtergrond vindt het ook prettig in Bouwlust. Hij maakt wel een
kanttekening: ‘de gemeente doet te weinig voor jongeren in de wijk. Er is geen café voor jongeren
rond de 20 waar ze naar toe kunnen’. De keren dat dit er wel was, maakte de politie er meteen een
eind aan. ‘Misschien was er wat overlast. We gaan daarom maar naar de Schilderswijk. Daar is veel
meer te beleven voor jongeren. Daar wonen meer jongeren en het ligt in het centrum, dus de
gemeente doet daar veel meer voor de jongeren.’
Een vrouw van 30 zegt: ‘er zijn veel lelijke flatgebouwen en armoede in deze wijk. Dat woont niet heel
prettig. Ik werk zelf met dak- en thuislozen maar word daar niet graag mee geconfronteerd in mijn
vrije tijd. Aan de andere kant heb ik hier zelf voor gekozen. We konden hier wel een eengezinswoning
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betalen. Er is veel rotzooi hier op straat, maar ik snap ook wel dat de gemeente niet overal aan wat
kan doen’.
Verschillende respondenten pleiten voor meer voorzieningen voor pubers.

Onderwerpen in de straatgesprekken
Een vrouw van 50 zegt: ‘er is heel veel vuil op straat en niemand die zich meer om elkaar bekommert’.
Een andere vrouw van midden 50 zegt: ‘het is vervelend dat er vaak blikjes bier op straat liggen en dat
dit niet wordt opgeruimd. Hierover heb ik meerdere malen contact gehad met de gemeente maar daar
wordt niet echt iets mee gedaan. Er zijn wel eens bordjes opgehangen maar dit hielp niks. Dat is
vervelend. Ook veel fietsen op de stoep. Veel drukte’.
Ze vertelt dat ze weinig vertrouwen heeft in de politiek. Ze stemt altijd CDA maar geeft aan dat ze
snapt dat mensen PVV stemmen. ‘Er is een bepaalde onvrede waardoor mensen op de PVV stemmen,
met sommige punten ben ik het ook wel eens’. Als we doorvragen weet ze niet echt punten te
benoemen waar ze het dan mee eens is.
Vrouw van 45: ‘veel arbeidsmigranten die geen binding hebben met de wijk. Maar ook heel veel
hangjongeren. Ik snap het ook wel, er is namelijk niets te doen voor hen. Misschien iemand die de
verbinding legt tussen de arbeidsmigranten en de bewoners in de wijk. Mensen leven echt naast elkaar
maar niet met elkaar’.
Een man van 45 met een Turkse achtergrond zegt: ‘er gaan altijd dingen goed en niet goed. Je moet je
niet teveel aantrekken van andere mensen anders denk je dat alles slecht gaat. We hebben iemand
nodig die de verbinding legt. Ik denk dat er weinig te doen is voor pubers. Zij gaan bij speeltuintjes
hangen die bestemd zijn voor kleine kinderen. Ja, dan krijg je problemen tussen mensen/ouders’.
Een man van 40 met een Indonesische achtergrond: ‘ik vind het heel erg verbeterd. Er waren voorheen
cafés bij mij in de buurt. Die zijn gelukkig weg. Het is echt goed hier. Ik heb een grote woning en veel
contact met mijn buren. Ik werk overdag dus eigenlijk merk ik niet wat er op straat gebeurt. Er is veel
verbeterd. De gemeente doet wel haar best. Er zijn ook veel speelmogelijkheden voor kinderen.
Eigenlijk is het gewoon een goede buurt. Maar weet je: er zijn altijd mensen die klagen en daardoor
doen jullie zeker dit soort onderzoeken? Maar ja dat zijn gewoon die Hollanders die altijd klagen – die
zijn niet net als wij buitenlanders.
Een vrouw van 30 zegt: ‘ja, het is eigenlijk een beetje dubbel. Waar ik woon is het gewoon prima te
doen. Weinig hangjongeren en gewoon een rustig deel van de wijk. Maar mijn zus woont bij het
politiebureau in de buurt en daar is het heel vies en word ik weleens lastiggevallen door hangjongeren
in het park. Ik durf dan gewoon niet in de buurt van het park te lopen. Hierdoor moet ik omlopen om
uiteindelijk bij mijn zus aan te komen. De ene kant van de wijk is rustig en aan de andere kant is het
gewoon een vieze buurt met veel overlast van jongeren’.
Een man van 55 zegt: Er staat een moskee bij mij in de buurt waardoor er erg veel geluidsoverlast is.
Maar kijk ook eens naar de straten: het ziet er toch niet uit. Er is geen onderhoud, de gebouwen zijn
vies en het is allemaal sneu. Ook veel hangjongeren. Het komt door bezuinigingen bij de gemeente. Er
is gewoon geen geld meer voor onderhoud denk ik. Maar ook door de Polen die hier allemaal zijn
komen wonen. Er is geen wijkgevoel meer. Ik voel me ook onveilig doordat er veel hangjongeren zijn.
Een oudere vrouw die een keer op straat beroofd is (‘door een buitenlander’) zegt: ‘ik voel me heel
onveilig in deze wijk. Dit komt door alle buitenlanders die hier wonen. Ze geven me een
angstaanjagend gevoel. Ze hebben andere gewoonten, komen op gekke tijdstippen thuis, hebben van
die capuchons op en kijken zo grauw. Jongeren hangen in de hallen. Het gaat om de mannen, dat is
echt een rampenplan. De vrouwen zijn aardig, dat zijn vaak schatjes. Er komen alleen maar
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buitenlanders bij hier. Mijn mening wordt door meer oudere mensen hier gedeeld. Maar goed, wat
kunnen we doen’? Ze woont in een seniorenflat. ‘Een prachtige flat’, alleen het seniorenprincipe is er
al een hele tijd niet meer. Er woont van alles. De gemeente zou dit moeten terugdraaien’. Dit vindt ze
heel jammer. Ook een oudere Surinaamse man merkt op dat er veel jongeren in zijn seniorenflat
wonen. Hij merkt op dat dit niet mag maar dat niemand zich erom bekommert.
Een vrouw is ook ontevreden over de toewijzing van woningen: ‘positief is dat je door de diversiteit
veel verschillende eettentjes hebt. Maar mensen die hier nieuw zijn komen te snel aan een woning.
Het woningbeleid is niet eerlijk. Het is niet eerlijk geregeld. Veel mensen wachten lang op een woning
en anderen komen nieuw binnen en krijgen meteen een woning toegewezen. Dat is niet eerlijk
geregeld’. Ze merkt op weinig vertrouwen in de politiek te hebben: ‘wel moet je blijven stemmen’.
Een moeder (van 90) en haar dochter (62) zijn beiden negatief over buitenlanders. ‘Ze vreten alles op,
ze krijgen voorrang op alles, ze komen hier en krijgen meteen een huis toegewezen. En wij moeten
jarenlang wachten. Bij ons wordt overal op gekort, we krijgen niks meer. En wij hebben ons hele leven
keihard moeten werken, en wat krijgen we ervoor terug? We hebben nergens recht meer op. Ik ben
aangewezen op de voedselbank en ik zie buitenlanders rondlopen met tassenvol. Waar doen ze dat
van? Het is niet eerlijk verdeeld. Buitenlanders zijn ook niet aardig, ze maken geen praatje, niemand
zegt gedag. Alleen Nederlanders groeten elkaar.’ De dochter is afgekeurd en heeft altijd in de zorg
gewerkt. Zij stemt PVV en geeft aan dat ze steeds feller wordt in haar mening. ‘Ik zie het ook om me
heen bij vrienden en familie, ook op Facebook zie je dat mensen steeds feller worden. Het duurt niet
lang meer voordat de pleuris uitbreekt. Ze ontnemen ons alles. Ook onze kinderen kunnen niet meer
terug naar waar ze vandaan komen omdat buitenlanders voorrang krijgen’. De moeder heeft veel
contact met bewoners in de flat, die voornamelijk buitenlands zijn: ‘dat zijn echt schatjes, die ga ik
missen als ik ga verhuizen. De mensen zijn erg behulpzaam’.
Een vrouw van 71 zegt: ‘het is hier één grote rotzooi. Mensen gooien eten op straat, daar komen ratten
en meeuwen op af. En ik maar opruimen! Dat is toch van de zotte? Er komen steeds meer
buitenlanders hier. Ik voel me hartstikke onveilig, ’s avonds ga ik de straat niet meer op. Zelfs op het
stukje van de bushalte naar mijn flatje durf ik niet te lopen als het donker is. Ik doe het niet. Dus ik
spreek alleen overdag af. Als je het zebrapad wilt oversteken krijg je een grote mond en middelvinger
naar je toe. Ook weiger ik te betalen voor het parkeren van mijn auto. Op steeds meer plekken is er
betaald parkeren. Op veel plekken kom ik dus niet meer. Ze spreken niet eens de taal in mijn portiek.
Hoe erg moet het worden? Ook zijn er steeds meer winkels weggegaan. Dan komt er zo’n Poolse
supermarkt voor terug. Ja, ik snap het wel voor die mensen. Maar ik kan niet meer naar mijn lekkere
slager. Ik zal je nog iets ergs vertellen. Ik heb een open balkon, ik heb daar voor 250 euro zelf groen in
geplaatst. De tuinman vond dat fijn, precies onder mijn raam. Wat denk je? Ik kom thuis, een heel stuk
groen was weggehakt, en dat was een leeg gat precies onder mijn raam. Ik heb politie, gemeente, alles
erbij gehaald. Bleek dat zij een scootmobiel van de gemeente had gekregen. Nu staat die scootmobiel
er dus, en als mevrouw hem vijf keer heeft gebruikt vanaf vorig jaar april is het veel! Ik vraag me af of
ze er wel woont. Ze was vijf maanden naar Turkije. Dus wat heb ik moeten doen? Een rolluik laten
plaatsen voor 900 euro, voor mijn eigen veiligheid. Ik wil niet dat die mensen in mijn huis kijken. En de
gemeente doet niks’.
Ook een oudere Surinaamse vrouw klaagt over de rommel op straat: ‘Het is hier erg vies. Het afval ligt
op straat terwijl er wel prullenbakken staan. De mentaliteit van de mensen is slecht. Er zijn veel
arbeidsmigranten zijn die de regels niet kennen. Ik kan ook niet met ze praten want ze zijn er bijna
nooit’.
Een Surinaamse vrouw van bijna 50 zegt: ‘Het wordt steeds drukker in deze buurt, ik voel me hier niet
meer prettig. Vooral de Polen zorgen voor veel overlast. Over het algemeen houdt deze groep geen
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rekening met andere buurtbewoners. Ze denken dat ze alles kunnen maken, ze zorgen voor heel veel
overlast. ’s Nachts zorgen ze voor veel herrie, dronken Polen hangen in portieken en laten bierblikjes
achter. Verschillende malen melding gedaan bij de politie maar de wijkagent zegt dat we het onderling
moeten oplossen. Maar dat gaat niet, de overlast blijft’. Stemmen doet ze niet meer, ‘geen vertrouwen
in de politiek’. Ook een 50-jarige Portugese vrouw klaagt over de overlast van Polen: ‘het is hier erg
prettig wonen maar het wordt wel steeds drukker. Dit komt onder andere doordat er steeds meer
winkels bijkomen die tot laat open zijn. Ik woon zelf in de winkelstraat boven een pizzeria, dus tot laat
lawaai. Het is wel fijn dat er altijd iets open is, maar wel dus last van de herrie, bijvoorbeeld door
scooters. Bij de AH staan er altijd heel veel fietsen, altijd druk. Ook tref je soms mensen aan in de
portiek, dronken mensen. Ik heb het gevoel altijd op mijn hoede te moeten zijn. Voordat ik mijn kind
’s ochtends de deur uit laat gaan kijk ik eerst of er iemand in de portiek ligt. Dronken mensen zijn vaak
Polen. Het heeft niet zoveel zin om dan de politie te bellen, die mensen doen namelijk verder geen
vlieg kwaad en ze kunnen de boete niet betalen. Maar toch, het is niet prettig om mensen aan te
treffen in je portiek’. Een vrouw van 37 heeft het ook over Polen: ‘prettig wonen hier, het ziet er
allemaal netjes uit. Alleen de laatste jaren is de populatie in rap tempo veranderd. Vooral door de
toename van het aantal Polen. Op zich heb je daar geen last van, maar ik heb mijn kinderen niet voor
niks op een Nederlandse school gedaan. Nu wordt er daar toch meer Pools gepraat dan Nederlands,
dat vind ik jammer. Ik heb verder geen hekel aan Polen of zo, ze zorgen ook niet voor overlast. Alleen
vind ik het niet leuk dat mijn kinderen met zoveel Poolse kinderen op één school zitten’.

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust: wat er goed gaat
Cluster 1: sociaal weefsel
Buren (wij hebben goede buren en contacten)
Veel sociaal weefsel
Blij dat er wijkcentra zijn
Rijk in de wijk (buren in de straat, we hebben goed contact met elkaar)
De buurtapp
De jeugd is steeds meer betrokken op de eigen wijk
De BORO (‘ik ga veel naar de vergaderingen’)
Cluster 2: schoon
Schoon (‘het is ook schoon bij mij’)
De stad is schoon
Hondenpoep wordt opgeruimd (‘ja, dat is gelukkig een stuk verbeterd’)
Cluster 3: fietsvriendelijkheid
Fietspaden
Goede fietspaden (‘mooi geasfalteerd’)
Cluster 4: afvalcontainers
Afvalcontainers die onder grond zitten (‘beste uitvinding ooit’)
De ondergrondse containers (‘fantastisch’)
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Cluster 5: parkeren
Parkeren (‘bij mij gaat het perfect’)
Parkeren in de buurt is goed (‘ik heb geen problemen’)
Cluster 6
Veel groen (2x)
Cluster 7
Voorzieningen (‘winkels, sportscholen dat soort dingen’)
Cluster 8
De leefbaarheid rondom het huis (‘ik heb bijna nooit ergens last van, rondom het huis. Nee, de
leefbaarheid in de wijk is niet goed’)
Cluster 9
De Inspraak (‘bij ons willen ze twee kerken slopen, en dan zijn er twee inspraakavonden van de
gemeente’)
Cluster 10
Beheer (‘veel geïnvesteerd in straten en plantsoenen, dat heeft de gemeente goed gedaan’)
Cluster 11
Twee geweldige wijkagenten (‘altijd lopend of op de fiets, ze stellen de bewoners centraal)
Cluster 12
Eindelijk eigen ruimte voor de jeugd
Cluster 13
De stap van vreedzame school naar vreedzame wijk
Cluster 14
Samenwerking tussen diverse instanties (‘politie, scholen, welzijnswerk, instellingen’)
Cluster 15
Er zijn veel sportvelden
Cluster 16
De rust (‘zeker op zondag kan je de vogeltjes horen’)
Cluster 17
Leefbaarheid in de wijk
Op de vraag wat de drijvende krachten zijn achter wat goed gaat wordt door verschillende
respondenten gewezen op het belang van onderling contact en samenwerking tussen burgers, de
gemeente, de scholen welzijnsinstellingen, bewonersorganisaties (BORO). Van de gemeente wordt
niet ‘alles’ verwacht, wel de regie.
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Kraayenstein: Wat er niet goed gaat
Cluster 1: slecht onderhoud
Verwaarlozing en achterstand (‘de openbare ruimte, de straten en het groen dat niet goed
onderhouden wordt’)
Het onderhoud
Slechte plekken op straat
Slecht onderhoud
Straten niet overal goed beloopbaar (‘door de wortels van de bomen, die de bestrating opstuwen’)
Straten en wegen zijn slecht
De straten de Escamplaan is onbegaanbaar (‘door de wortels’)
Cluster 2: verkeersproblemen
De Escamplaan is een afsnijroute
De snelheid op de Escamplaan
Cluster 3
Geen voetpad in de Dalen (‘als ik terugkom van Woudrust dan loop ik over de straat waar ook auto’s
rijden’)
Cluster 4
Parkeren (‘slecht geregeld, hoe het is ingericht, er zouden veel meer auto’ s bij kunnen, ik kan hem
meestal wel kwijt, maar als je ziet hoe vol het is’)
Cluster 5
Het is een politiek vergeten wijk (‘de wethouders en raadsleden weten niet waar de wijk ligt, er is dus
ook geen geld voor, met pijn en moeite willen ze er nu wat aan doen! Ja, wethouder Klein is er wel
geweest voor de speeltuinen’)
Cluster 6
Drukke wegen

Kraayenstein: Wat er goed gaat
Cluster 1: groen en dorps
Het is een prachtige wijk (‘veel groen’)
Het is een gezellige wijk
Een uniek dorpskarakter (‘ik ken iedereen en heel veel mensen kennen mij’)
Veel groen
Groen en leefbaar
Cluster 2: openbaar vervoer
Openbaar vervoer (‘goed te bereiken’)
Openbaar vervoer
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Een goede tramverbinding naar de stad
Cluster 3: winkelvoorzieningen
Het winkelcentrum (‘een goede supermarkt, wat wil je nog meer’?)
Goede winkelvoorzieningen
Cluster 4
Het parkeren (‘had ik net ook, maar we hoeven niet te betalen, dus dat is wel goed’)
Cluster 5
Goede fietsmogelijkheden, goede fietspaden
Cluster 6
Samenhorigheid
Cluster 7
Goed onderhouden straten
Cluster 8
De stoep is verlaagd als oversteekplaats (‘het staat niet goed aangegeven, dus mensen parkeren er
nog wel de auto’)

Onderwerpen in de straatgesprekken
De straatinterview bevestigen dit beeld. Een 40jarige vrouw zegt: ‘het is hier heel goed voor mensen
die wat meer rust nodig hebben. Mijn vriend heeft Asperger. Het is heel fijn dat we hier kunnen wonen
want er is weinig geluid en lekker dichtbij het strand’. Een vrouw van 60 merkt op: ‘er is echt veel rust
voor ouderen. Het grote probleem is echter de opvang voor verslaafden. Dat is hier in de buurt. Er zijn
veel alcoholisten die in de parken hangen. Die doen niemand kwaad, maar ik voel me toch gewoon
onveilig als ik alleen door het park moet lopen’. Een man van 35 is het daar mee eens: ‘het is hier goed
maar er is ’s avonds wel overlast door alcoholisten die in de parkjes rondhangen’.
Een vrouw van 45 zegt lachend: ‘het is hier veilig. Maar er zijn wel erg veel oudere mensen. Het is net
een pensionado-plek in Spanje’.
Een 55-jarige man zegt: ‘als je rust wilt, kom dan hier wonen. Er is veel groen en dat is fijn. Wel is er
weinig te doen voor kleine kinderen. Ik kan begrijpen dat mensen het saai vinden’. Hij vervolgt met:
‘weet je wat belangrijk is? Jij wordt door de gemeente op pad gestuurd. Maar waar zijn zij zelf? Wat
gaat er gebeuren met jouw rapport? Komt het weer ergens in een laatje terecht? Als de gemeente
echt om ons geeft, dan komen ze zelf langs en luisteren ze naar onze problemen en verhalen. Niet
door vanaf een afstand een gekanaliseerd onderzoek te laten uitvoeren. Meer verbinding tussen
gemeente en burgers lijkt me belangrijk. Ook al heb ik niets te klagen over de wijk, toch denk ik dat er
mensen zijn die wel problemen hebben. De gemeente zou met hen moeten praten en niet jou op pad
sturen met (alweer) een enquête’.
Een 45-jarige Finse vrouw zegt, nabij een speeltuin: ‘kom hier vaak, woon hier sinds 2009. Wandel er
met de kinderen, want er is dus een speeltuin en veel speeltoestellen. Het is wel een gekke buurt. Veel
bejaarde mensen. Ook best veel, misschien wel meer dan eerst, verwarde mensen bij het
winkelcentrum. Maar ook veel kinderen. Overwegend witte mensen, die nogal op hun auto en op
zichzelf zijn. Maar wel een prettige, rustige buurt. Overdag is het rustig, is iedereen aan het werk. ’s
Avonds eigenlijk ook. Er is hier veel speelgelegenheid en groen en dat is dus fijn. De gemeente lijkt
daar de laatste jaren ook wel meer om te geven; ze doet meer, maar wel met te grote tussenpozen.
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Wat niet goed gaat, is dat er veel door de buurt heen wordt gefietst en dat de fietspaden en de
wandelpaden op elkaar uitkomen. Het is niet duidelijk wat wat is. Nog erger is de hondenpoep. En de
verwarde mensen in het winkelcentrum, dat is toch ook wel een probleem. Mensen die verward
rondlopen en op bankjes zitten prevelen of schreeuwen geven een gevoel van onbehagen. De
gemeente is niet echt aanwezig, ook al doen ze wel veel. Dat is toch jammer, ervaar ik toch als een
dipje in de aandacht. Verder zijn er veel oude dames op rollators met hondjes, en dan kunnen ze zelf
de poep niet meer opruimen. Maar ook jonge mensen met honden die ze doodleuk in de speeltuin
hun behoeften laten doen’.
Een man van 75 zegt: ‘de gemeente doet niets aan de ontzettend slechte stoepen. Overal duwen de
bomen de stoepen omhoog. Mensen met een rollator komen bijna het buurthuis niet meer binnen.
En dan krijgen we volgende week wel een nieuwe keuken, ook leuk, maar ik had liever dat de
bestrating buiten beter werd’.
Een man van 40 zegt: ‘het is hier wel rustig. Volgens mij zijn er niet zoveel problemen. Misschien een
beetje al die mensen die in het winkelcentrum rondhangen. Daar is echt wel iets mee aan de hand. En
niemand bekommert zich erom, terwijl het stadsdeel er zowat bovenop zit. Volgens mij komt de rust,
omdat veel mensen elkaar in deze wijk al lang kennen. En er eenzelfde leefstijl op nahouden. Zolang
je elkaar niet in de weg zit, komt het allemaal wel goed. Maar er vallen wel mensen buiten de boot ja.
En dat snap ik eigenlijk niet, juist niet in zo’n buurt als deze. Misschien komen ze hier ook niet vandaan
en gaan ze hier gewoon zitten omdat ze met rust gelaten worden. Gek eigenlijk: heb je een buurt
waarin het wel oké gaat en gebeurt er toch niets voor mensen die in de war zijn. Ik zou zeggen: doe
wat met die mensen die in de war zijn. Er staat hier een heel groot huis voor oude mensen. Kunnen ze
daar niet iets organiseren? De gemeente kan natuurlijk ook niet zoveel. Ze oppakken en dan staan ze
een uur later weer op straat. Uit de buurt zelf gaat het ook niet komen. Daarvoor zijn de mensen teveel
op zichzelf’.
Een 20-jarige man zegt: ‘Ik loop hier altijd met mijn hond. Ben hier opgegroeid. Ken bijna iedereen die
hier woont. Best veel mensen wonen hier al lang. Ze kunnen hier meteen vanuit huis het bejaardenhuis
in. Ik woon hier graag. Je kunt goed parkeren. Er is nog wel vertrouwen onder elkaar. Dat je niet
meteen de buren op de stoep hebt als de radio een keertje hard staat. De mensen zijn op zichzelf. Je
hoeft de deur niet plat te lopen om goeie buren te hebben, toch? Je ziet wel dat er soms gezeur komt
tussen mensen die hier niet vandaan komen en de mensen die hier al lang wonen. Dan bedoel ik niet
eens buitenlanders, maar gewone Nederlanders die niks kunnen lijden. Bij wijze van spreken struikelen
over een hondendrol. Maar voor de rest gaat het goed. Als ze mij met rust laten, vind ik het helemaal
goed. Het gaat goed als je elkaar accepteert. Als je een beetje dezelfde dingen doet, dan gaat het
vanzelf. Veel van de oude mensen die hier wonen, weten nog hoe het vroeger was. Zelf je sores
oplossen. Volgens mij zijn er nu meer mensen die meteen aan de telefoon hangen met de politie of
de gemeente. Die ik hier trouwens zelden zie. Zullen het wel druk hebben met die lui van de villawijk.
Voor gewone mensen rennen ze niet zo hard, wel? Ik vind het wel best zo. We moeten een beetje voor
elkaar zorgen. Van buiten komt er nooit zoveel goeds. Dat mengt ook niet, dat zie je hier wel. Met de
flats of de villawijk is er in de buurt geen contact’.

Ypenburg: Wat er niet goed gaat
Cluster 1: weinig vuilnisbakken
Te weinig vuilnisbakken (‘met name voor hondenpoep’)
Te weinig afvalbakken (2x)
Onverschilligheid bij de afvalscheiding in containers (‘het raakt verstopt als men er van alles ingooit’)
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Vuilnisbakken zijn overvol
Zwerfvuil (‘soms naast afvalbakken’)
Cluster 2: racebanen
Een gevaarlijk kruispunt op de Brasserskade
De Brasserkade is een racebaan voor motors
De gemeente trekt een eigen plan, terwijl een stoplicht noodzakelijk is
Cluster 3: parkeren
Parkeerbeleid bij P+R
Parkeren
Cluster 4: openbaar vervoer
Slecht of geen openbaar vervoer
Openbaar vervoer is niet goed
Cluster 5
Soms vage types in de wijk (‘er lopen als het donker wordt mensen je tuin in te kijken, ik heb een grote
zwarte hond, dat helpt wel. Het zijn vaak mensen met donkere kleding, capuchon op en ze staan lang
stil’)
Cluster 6
Ik mis een gezellig ontmoetingspunt (‘ja, er is wel een café maar daar voel ik mij niet thuis’)
Cluster 7
Te weinig toezicht op vuurwerk (‘nu wordt er al vuurwerk afgestoken’)
Cluster 8
Overlast van hondenpoep
Cluster 9
Eenrichtingsverkeer waar men zich niet aan houdt
Cluster 10
Vuilniscontainers bij oud en nieuw (‘ja die gaat dicht tijdens Oud en Nieuw en de Chinezen snappen
dat niet en die gooien dan de rotzooi ernaast’)
Cluster 11
Hangjongeren in de wijk

Ypenburg: Wat er goed gaat
Cluster 1: schoon en groen
Er is veel groen
Buurt is schoon en groen
Eén keer in de drie maanden wordt de groenvoorziening bijgehouden
Groenvoorziening wordt bijgehouden
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Onderhoud groen
Cluster 2: goede contacten
Goed contact met buren en de wijkagent
Een goed contact met de wijk en met de agent (‘en de gemeente regeert ook goed op onze meldingen’)
Cluster 3 : speelgelegenheid
Speeltoestellen
Speelgelegenheid voor kinderen
Cluster 4
De bibliotheek is een leuk cultuur-anker geworden
Cluster 5
Gemeente regeert prima op meldingen van vuil of kapotte dingen
Cluster 6
Weinig overlast van hangjongeren
Cluster 7
Er zijn goede sportvoorzieningen
Cluster 8
Weinig geweldsdelicten
Cluster 9
Goede informatievoorziening rondom Nieuwjaar (‘ja krijg altijd netjes een brief’)
Cluster 10
De kerstboom-ophaalservice

Onderwerpen in de straatgesprekken
De straatgesprekken sporen met de focusgroepen. Een 64-jarige vrouw zegt: ‘het is prettig wonen.
Rustiger nu dan in de beginjaren. Toen was er veel onrust maar daar werd ook wel overdreven veel
aandacht aan gegeven in de media’. Omdat ze binnenkort met pensioen gaat oriënteert ze zich op
activiteiten voor ouderen. ‘Die zijn er wel, maar nog niet genoeg’. Ze heeft in de 18 jaar dat ze hier
woont het percentage ouderen zien toenemen, denkt dat er nog meer voor de ouderen gedaan kan
worden. Ze vindt andere zaken echter goed geregeld (burenhulp, zorg). Heeft niet veel contact met de
buurt. Nu haar werk wegvalt, vraagt ze zich af en toe af of het toch niet goed zou zijn te verhuizen.
Stemmen doet ze niet meer, ‘ik voel me nergens thuis’. Een vrouw van 36 zegt: ‘fijn wonen hier. Ruime
woning, groen in de buurt, mooie fietspaden. Mensen moeten niet zo zeuren’.
Een man van 36 zegt: ‘rustig wonen, soms iets te rustig, maar je kunt niet alles hebben. Weinig te
doen, vergeleken met de stad. Voor de kinderen is het wel beter, meer ruimte, grotere woning. Hij is
weggegaan uit Schilderswijk, ‘daar werd het te vol’. Een man van 60 is ook vertrokken uit Schilderswijk:
‘we komen uit de Schilderswijk, we wilden weg. Overvol daar, te veel buitenlanders. We voelden ons
niet meer fijn daar. Toen het financieel kon zijn we weggegaan. Het was onze buurt niet meer. Hier is
het beter, maar je leeft wel meer langs elkaar. Er komen ook weer buitenlanders. De Schilderswijk was
onze buurt niet meer, maar dit zal onze buurt nooit worden. Het is geen buurt. Misschien voor mensen
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met kinderen, jonge gezinnen, maar wij staan aan de zijlijn. Ik ben PVV gaan stemmen. Anders krijgen
we hier weer hetzelfde’. Een vrouw van 33: ‘Ik woon hier fijn en de kinderen hebben het goed op
school. Op hun vorige school werd geen Nederlands meer gesproken. Ze kregen geen kans daar. Hier
is het beter. De buurt is minder vriendelijk maar onze kinderen hebben meer kansen hier. Daar doe je
het voor. Ik ben op Wilders gaan stemmen, mijn man ook. Wat hij zegt over de Islam klopt niet, maar
Nederland is te vol, dat klopt wel. Ik heb het zelf gemerkt. Als ik in Turkije wil wonen, ga ik wel naar
Turkije. De Schilderswijk was Turkije geworden, dat was niet goed voor de kinderen want hun
toekomst ligt in Nederland. Ze hadden daar meer vriendjes, maar die spraken alleen maar Turks. We
moesten wel wennen hier in Ypenburg. Het lukte eerst niet mijn kinderen met Nederlandse kinderen
te laten spelen. Nu gaat dat beter. De school helpt mee’.

De sfeer in de buurt
Aansluitend hebben de respondenten individueel op een A4tje op geschreven wat de sfeer in hun
buurt is. Andermaal is er dus geen sprake van onderlinge beïnvloeding. We geven de antwoorden zo
letterlijk mogelijk weer.

Schilderswijk-Oost, Laakkwartier
Er is veel diversiteit. Dat is goed. Veel behulpzame mensen, er zijn ook Syriërs komen wonen, en dan
denk je, wat moet je ermee? Maar dan pakken ze de boodschappen uit je handen als je er mee staat
en sjouwen jouw boodschappen naar boven. Het zijn hele aardige mensen.
Heel verschillend. Heel positief de ene keer, heel negatief de andere keer. Nu is het prima, maar als
het Ramadan is dan zijn de mensen zo geagiteerd. De mensen die meedoen aan de Ramadan, dan
hoeft er maar dit te gebeuren…
Zeker in de vroege ochtend zijn er heel veel Polen die opgehaald worden in busjes en die gaan dan
toeteren en schelden tegen elkaar. Als er iets gebeurt in de wijk zoals een brand dan wil iedereen er
graag bij zijn, maar dan praten ze wel met elkaar. Er moet eerst iets ernstig gebeuren voordat men
met elkaar gaat praten.
Dat is per straat verschillend. Soms is het in de straat gegroeid, als mensen al lang samen met elkaar
wonen. De activiteiten die gedaan worden, worden vaak door dezelfde mensen georganiseerd
Ik woon in Transvaalwijk, het is daar dynamisch. Enerzijds de positieve bewoners die hun handen uit
de mouwen steken en ook betrokken zijn en ook dingen organiseren. Anderzijds de geïsoleerde groep
die klaagt en niet tevreden is. We zien veel PVV en Denk-stemmers. Politiek gezien is het gepolariseerd
In mijn opinie is de sfeer goed. Als je zelf positief bent krijg je dat ook weer terug. Ik denk ook dat in
veel wijken waar veel jongere mensen wonen, ja, dan is de omgang tussen de mensen minder omdat
ik meer tijd heb gekregen
Ik vind wat de gemeente nu onderneemt prachtig, ik kom uit de Schilderswijk. Daar wil ik niet uit want
de Schilderswijk heeft alles
Je merkt dat wanneer je openstelt, je elkaar ontmoet. Maar echt mengen doet het niet en de
gemeente moet overal geld in stoppen anders gebeurt er niets. Er zijn veel buurtinitiatieven hoor,
maar als die er niet zijn dan stort het in. Als je met mensen gaat praten dan openen ze zich wel
Er is een fijne sfeer, buren kennen elkaar en groeten elkaar. Zijn er voor elkaar. Houden elkaar goed in
de gaten. Als ze een buurman of buurvrouw al dagen niet hebben gezien, houden ze dat goed in de
gaten.
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Als er veel van één soort op een plek zijn en zorgt dat ervoor dat mensen gaan samenspannen. Als een
Turks iemand iets ziet van een andere Turk dan zegt die daar niets over, want hetzelfde ras.
Sfeervertolking
Samengevat in een woordwolk ontstaat het volgende beeld:

De woorden ‘mensen’ en ‘elkaar’ domineren het beeld, alsmede positief getoonzette sentimenten.
Daar waar mensen elkaar ontmoeten gaat het goed, waar daar geen sprake van is duidelijk veel
minder.

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust
Ondanks dat er veel migranten zijn is de sfeer heel goed, het is niet druk, lekker parkeren en een
multiculturele sfeer.
De sfeer is merendeel grimmig, de pleinen worden vaak bevolkt door zwervers en Polen. De zwervers
vragen meteen om geld en de Polen zitten bij het water te hangen, we hebben veel last van hangjeugd.
De sfeer is gemengd, in sommige delen gaat het prima en in sommige delen niet. In onze wijk wonen
veel mensen die de taal niet spreken en ook meteen weer vertrekken.
We hebben veel hangplekken, veel scholen dus veel jeugd en dat is leuk, er wordt er vaak over en niet
mét de jeugd gesproken.
Ik ben bijna nooit thuis, ik ga het Westland in en daar doe ik een aantal dingen, en wat die meneer zei
over die bedelaars daar word je gek van net als de hangjongeren.
De sfeer is neutraal maar kwetsbaar, er is een sociaal weefsel, maar het is ook kwetsbaar. Er is wel wat
contact, maar mag meer. Er zijn wel activiteiten maar die zijn vaak luidruchtig.
De sfeer in de buurt is redelijk, ik ben moeder van twee jonge kinderen ik durf ze niet te laten spelen
in de speeltuinen want of die zijn verouderd of kapot.
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Ik ken veel mensen omdat ik er al 32 jaar woon, het voelt wel minder veilig aan.
Ik vind de sfeer in mijn buurt goed en woon er prettig. Ik heb vlak bij mij een Action zitten, in een
hoekje staat een amsterdammertje daar mag je niet parkeren. Ik heb dat al vaak aangegeven bij de
wijkagent en die zei zelfs “meneer, je kan zeggen wat je wilt maar er wordt toch niets aan gedaan”.
Dat vind ik jammer, want het is een heel simpel dingetje.
Sfeervertolking
In een woordwolk ontstaat het volgende beeld:

Het beeld is diffuus, er zijn geen dominante woorden.

Kraayenstein
Gemoedelijk, rustige buurt, ’s avonds en ’s nachts is het er uitgestorven, weinig agressie en weinig
hangjongeren, groen karakter maakt het aantrekkelijk wonen.
Door de soort bebouwing en groenvoorziening is het een goede buurt, wordt wel te niet gedaan door
hardrijdende bewoners.
Sfeer is prima, altijd geweldige buren gehad, weet weinig van de mensen maar altijd prettig.
Dorpse, vriendelijke sfeer, alleen de openbare ruimte straalt verloedering uit.
Ik vind de sfeer heel erg prima, rustig en niet te stellig, ik woon aan de Lozerlaan met een balkon. Als
er mensen naar het strand gaan is het druk, dus als het heet is. De mensen zijn over het algemeen
aardig.
Goede samenhorigheid, goed wonen en winkelen.
De sfeer is gemoedelijk, kan het goed vinden met de buren maar we lopen bij elkaar niet de deur plat.
Sfeervertolking
In een woordwolk gevisualiseerd:
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In Kraayenstein is het dus gemoedelijk, prima en goed. Het gemoedelijke van de wijk zit hem niet in
een bruisend sociaal verkeer op het niveau van de wijk: ‘toen wij begonnen, begonnen we allemaal
tegelijk, we kregen tegelijkertijd de sleutels, met die mensen heb ik nog steeds contact, maar wie er
daarna is gekomen…’. Een ander: nieuwkomers komen niet meer gedag zeggen. Ik ga trouwens ook
niet naar nieuwe mensen toe’, ‘ik heb alleen contact met de mensen op ons rijtje’.

Ypenburg
Ik ben heel tevreden met de sfeer. Is vriendelijk maar dat de sfeer slaat ’s avonds wel om als je net
buiten de wijk komt, zeker bij de parkeerplaatsen bij de sportvelden, daar hangen rare types rond met
vrij dure auto’ s die niet bezig zijn met gezellig een biertje te drinken.
In mijn directe omgeving een goede sfeer, altijd een praatje, de scooters geven zomers wel overlast,
het winkelcentrum is prettig maar niet gezellig.
Waar wij wonen is de sfeer oké, maar in andere delen zwerven kinderen de hele dag rond en ze hebben
vuurwerk en gooien dat naar je hond, met die kinderen heb ik vaak ruzie.
Ik vind de sfeer in mijn buurt neutraal, buren lopen niet de deur bij elkaar plat maar zijn ook niet op
zichzelf. Bij ons is een paar jaar geleden de auto gestolen voor onze huis. Is het dan veilig?
De sfeer is goed te noemen, geen last van criminaliteit en waar ik vandaan kwam is de auto vaak
ingebroken, het gebeurt wel regelmatig dat ze blikjes op grond gooien en zeker zomers is het wat
erger. Ik ben ook jong geweest hoor, maar ze zijn wel luidruchtig.
Ik vind de sfeer vrij prettig, maar meer beleefd. Er is geen dorpse sfeer van ons kent ons, je loopt niet
de deur bij elkaar plat. Er wonen veel huurders met veel verloop, er zitten veel expats en Chinezen.
Daar heb je weinig contact mee.
Ik woon in Hageneiland en daar is een supergoede sfeer, wij hebben ook een bewonerscommissie
ingesteld en ja, die sfeer is goed. We hebben een buurtapp, daar zitten wel tachtig mensen in. Er wordt
veel gesproken over hoe je het huis kan onderhouden, ja een goede sfeer en dat is heel fijn.
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Een ander reageert op deze reactie en zegt ‘dat hebben wij niet’ De andere respondenten knikken, zij
hebben dat ook niet in de buurt. De respondente met de buurtapp zegt dan ‘Bij ons is dat gegroeid.
Wij hebben vorig jaar burendag georganiseerd met een BBQ en dat was gezellig. Wij hadden ook een
springkussen en een zanger en toen is de hele wijk gekomen, zo hebben we dat opgezet. Er waren wat
incidenten bij ons in het wijkje, met de hangjongeren er was een speeltoestel en een auto in de brand
gegaan en in reactie daarop is er nu veel sociale controle’.
Sfeervertolking
De woordenwolk:

De sfeer in Ypenburg is prettig, gezellig en goed.

Wat moet er gebeuren in de wijk?
Schilderswijk-Oost, Laakkwartier
Bij wat er in de wijk moet gebeuren wordt aan de gemeente geadviseerd (met een belangrijke
toevoeging): ‘ik denk dat het goed is als de gemeente de sociale cohesie faciliteert, de verbetering
ervan. Maar als het gaat om organiseren dan moeten bewoners het zelf doen. Je kan het als overheid
dat niet top-down doen’. Anderen stemmen daar mee in. Iemand zegt: ‘ja, ze kunnen wel 1000 euro
beschikbaar stellen’.
Acht van de tien aanwezigen denken dat het in de toekomst beter zal gaan met de wijk en dat het ook
met henzelf beter zal gaan. Als de kracht van de wijk wordt de diversiteit van de populatie genoemd.
Als zwaktes worden het politietoezicht genoemd (drie respondenten) en de toestroom van mensen
met een lage sociaaleconomische status.
Met welk dier is de wijk te vergelijken?
Een papegaai, luidruchtig
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Een meeuw, gulzig
Een rat, veel troep
Een kameleon, verschiet om de paar jaar van kleur
Een pauw, trots
Een chimpansee, veelzijdig en slim
Een leeuw (2x), vanwege de kracht en het gebrul, één van beide respondenten die een leeuw noemen
voegt daar aan toe ‘geen paradijsvogel’)
Een zebra, omdat de mensen de dingen zwart-wit kunnen zien
Een kat, ik hou van katten

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust
Op de vraag naar wat prioriteit moet hebben worden verschillende zaken genoemd, er is geen
dominante wens: de woningen verbeteren, een echte bibliotheek, het terugdraaien van de
stoepversmallingen, betere voorzieningen voor de daklozen, armoedebeleid. Op de vraag welke
groepering of instantie actiever moet worden is er in de antwoorden ook geen sprake van één
groepering of instantie die actiever moet worden. Iemand zegt: ‘dat zijn er vele’. Wel wordt er gepleit
voor een wijkmanager, een ambtenaar die beslissingsmacht heeft en over budget beschikt. Idealiter
woont deze ambtenaar zelf in de wijk, zo wordt opgemerkt.
Op de vraag hoe men de toekomst van de buurt ziet, zijn drie respondenten pessimistisch en drie
optimistisch, de drie anderen twijfelen. Vier respondenten denken dat het met henzelf beter zijn gaan,
één denkt dat het slechter zal gaan. Als zwakte worden de vele wisselingen in de populatie genoemd.
Met welk dier is de wijk te vergelijken?
Een kameleon (3x)
Een oude raskat
Een valse kat
Een duizendpoot
Een schorpioen, die venijnig kan prikken, maar waarvoor je niet weg hoeft te lopen
Een vliegende vogel

Kraayenstein
De kracht van de wijk wordt gevormd door de beslotenheid: ‘het ligt achter de flats, je hebt de
Hunebedweg waar de flats staan, de mensen weten niet dat daar achter nog een wijk is’, ‘het groene
en dorpse karakter is de kracht van Kraayensteijn, het is een kleine wijk’, ‘het is een besloten wijk,
waar je er inkomt moet je er ook weer uit’, ‘het kerkje onder andere, uit dertien-zoveel’, ‘het kerkje
doet Frans aan, als ik naar de kerk kijk dan voelt het net of ik in Frankrijk ben. Zo oud is het kerkje, dat
is echt een monument’, ‘en het molentje’, ‘je woont aan de rand van Den Haag, je fietst zo de duinen
in. Dat is fantastisch. Je woont in de stad maar toch woon je buiten’. De zwakte is het slechte
onderhoud en de vele auto’s.
Op de vraag wat er prioriteit moet hebben in de wijk wordt gezegd: ‘niets’. Daarna wordt het verkeer
genoemd, er zou meer ‘handhaving’ moeten zijn. Het onderhoud wordt nu niet genoemd, maar dat is
ongetwijfeld zo omdat dit al zo vaak eerder in het groepsgesprek is genoemd.
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Over de toekomst van de wijk wordt vooral zorgelijk gesproken: ‘de wijk is relatief goedkoop dus er
zullen ander soort mensen komen op den duur’, ‘ik denk, ik zie toch, je mag het niet zeggen, maar ik
zie nu ook wel dat er bij ons in de flat Polen en Marokkanen wonen, daar is niets mis mee, mijn beste
vriend is een Marokkaan, maar ik zie wel bepaalde dingen gebeuren. Die Polen maken veel lawaai’.
Een ander: ‘ja, ik woon in een woning met een portiek en daar blijken dan Polen geslapen te hebben,
daar word ik niet vrolijk van. Nu zijn ze nog buiten, maar straks zitten ze binnen’. Nog iemand anders:
‘ik denk dat het gevaar is, waar wij wonen, dat het relatief grote huizen zijn. Een stad als Den Haag
krijgt een tekort aan grote huizen met veel kamers voor Turkse en Marokkaanse gezinnen. Als die
eenmaal in de wijk komen dan is er geen houden meer aan. De mensen die er al langer wonen gaan
eruit en dan komen er alleen maar mensen bij die een groot huis zoeken’. Er wordt gepleit voor
gespreid wonen: ‘zorg dat er geen concentratie is’. Dat er nu een concentratie van ‘witte’ mensen is
wordt als vanzelfsprekend beschouwd: ‘ja, dat is van oudsher zo’.
Met welk dier is de wijk te vergelijken?
Een kameleon (‘de woningbouwvereniging stopt er allerlei soorten mensen in’)
Een leuke hond zonder baasje (‘wordt niet onderhouden’)
Een ree (‘die met liefde behandeld moet worden’)
Een kat (‘die heb je vaak niet snel in gaten, maar die moet wel aandacht krijgen)
De andere drie respondenten konden geen dier noemen.

Ypenburg
De respondenten pleiten voor meer handhaving, vooral als het gaat om het verkeer (te hard rijden,
fietsen op trottoirs). De respondenten zijn positief over de toekomst van de wijk: ‘Ik denk alleen maar
positiever, als ik zie hoe ons wijkje zich ontwikkelt. Dat wordt schoon gehouden en dat is gewoon
netjes’ , zegt de respondente van de buurtapp. Ze zijn ook positief over hun eigen toekomst. De
meesten willen blijven wonen waar ze wonen.
De kracht de wijk wordt gevormd door het groene karakter, de ligging (‘je bent in 10 minuten overal
waar je wilt zijn’), de voorzieningen (de sportfaciliteiten, de speelpleintjes). De zwaktes het openbaar
vervoer en het drukke verkeer.
Met welk dier is de wijk te vergelijken?
Een kameleon (‘die past zich ook aan’)
Een pauw (mooi en trots)
Een olifant (2x, één respondent voegt toe: ‘groot, log en bijzonder’)
Een kameel (heeft een reserve op de rug)
Een stevige werkpaard (‘zo een met van die grote poten, je kan er niet om heen’)
Eén respondent weet het niet
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Het advies aan de burgemeester
Schilderswijk-Oost, Laakkwartier
Drie van de tien aanwezigen kunnen de naam van de burgemeester spontaan noemen, nadat haar
naam is genoemd geven vier anderen aan haar naam te herkennen. Een enkeling kent de
partijpolitieke samenstelling van het college – daarin wijken de respondenten niet af van de rest van
Nederland. De precieze partijpolitieke samenstellening van colleges is in de regel niet bekend.
De adviezen
Meer parkeergelegenheid.
Je openstellen voor burgers.
Ga eens kijken in de wijk met eigen ogen. Doet ze volgens mij wel zag ik via op de tv, maar misschien
handig om zonder begeleiding te gaan.
Ja alleen de burgemeester, niet herkenbaar als burgemeester.
Een burgermoeder zijn voor iedereen, kennis maken met iedereen en in gesprek gaan met
organisaties. Wees alsjeblieft geen ambtenaar, begeleid de dynamiek van de stad en wees trots op
vrede en recht en het internationale toezicht.
Meer toezicht.
Meer buurtonderzoeken.
Ga de wijk in, niet naar de bestaande clubjes die al jaren op subsidie draaien, maar naar winkels.
Bottom up gaan werken.
Help vluchtelingen met inburgeren.
De rode draad in de adviezen zit in het contactuele, in de ontmoeting.

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust
Vijf van de negen respondenten kennen de naam van de burgemeester. Een enkeling kent de
samenstelling van het college.
De adviezen
Verplichte cursussen voor migranten, ze moeten de taal spreken, en qua kunst, bespreek dat met de
buurtbewoners.
Doe iets aan het probleem van de zwervers, het vragen om geld, meer controle.
Meer kleinschalige participatie in de wijken, met bewonersorganisaties, zodat kleine zaken sneller
opgepakt kan worden.
Bezoek de wijk vaker en ga het gesprek aan. Meer speeltoestellen voor kinderen, Investeer in
armoedebestrijding. Investeer in het tegengaan van verdeeldheid.
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De burgemeester zou door de wijk moeten banjeren en ons aanhoren, dan krijgt ze ook de zwervers
op haar boterham.
Het inkomensniveau van arme mensen opkrikken, meer bloeiende verenigingen en winkelstraten,
meer peuterspeelzalen, en een bibliotheek met zithoek en koffiebar.
Meer voor de kinderen (speelruimte) en meer steun en advies voor de minderbedeelden.
Kortere lijnen, zodat je snel bij de juiste persoon komt.
Stel wijkmanagers aan die de lijnen tussen bewoners en gemeente kort houden. Het tweede is
parkeerbeleid herzien. Ik snap dat ze willen verdienen, geen probleem mee, maar het is geen vetpot
bij ons. Het moet goedkoper worden. Gewoon tot zes uur parkeergeld vragen. Het zou leuk zijn voor
Den Haag zijn om een ‘Central park’ (zoals in New York) te hebben, een park voor Hagenaren. Waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en meer dan dat.

Kraayenstein
Vier respondenten van de zeven noemen de naam van de burgemeester spontaan, nadat haar naam
genoemd is zijn er nog twee die haar naam herkennen. Een enkeling kent de samenstelling van het
college.
De adviezen
Ik vind dat als een burgemeester nieuw binnenkomt dan moet ze alle wijken bezoeken, dat is een
must, je kan misschien wel de Henneberg bezoeken, maar je moet laten zien dat je er bent en door de
wijken heenlopen. Ik vind dat de bewonerscommissie transparanter moeten worden, namens wie
praat de BOC? Wat staat op hun agenda’s, waar praten zij over? Er staat niet waar het over gaat.
Ik denk dat de burgemeester ook over de ambtenaren gaat, dus blijf onderhoud doen en betrek er de
bewoners bij via de commissies en zoals dit onderzoek via de dialoog.
Draai in alle wijken eens een paar dagen mee. Een wijk voelen en leren kennen, van een vluchtig
bezoek krijg je helemaal geen indruk.
Er is meer dan de gemeentelijke waarheid, burgers weten beter wat er speelt dan ambtenaren, en
schuif niet alles op 14070, dat is het telefoonnummer en ja, als je dan een ambtenaar wil spreken dan
moet je dat nummer bellen en dan moet je alles gaan vertellen, dan begrijpen ze het niet en dan moet
je het nog een keer uitleggen en dan hoor je er nooit meer wat van.
Kom eens een keer kijken hoe Kraayenstein ervoor staat, dan zal ze zien dat het een heel gezellig wijkje
is. Het is er knus, het is dorps.
De sociale woningbouw bevorderen en bij de verpleeghuizen zorgen voor goed personeel.
Denk aan onze leuke wijk en doe wat aan het onderhoud en de verkeersveiligheid.

Ypenburg
Twee van de zeven respondenten noemen de naam van de burgemeester spontaan. Enkele
respondenten kunnen partijen noemen die in het college zitten, maar niet alle partijen.
De adviezen
Het gaat oké, maar meer handhaving zou goed zijn.
Zou me meer verbonden willen voelen met Den Haag ik ben nu meer gericht op Delft, ik zou er meer
erbij willen horen, Ypenburg blijft buitenbeentje, meer gezamenlijkheid creëren.
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Ik wil graag dat mevrouw Krikke terugkomt op haar enquête over het vuurwerkverbod, daarnaast
zouden wij ouderen graag bereikbaar willen zijn met het openbaar vervoer, en ook zouden wij graag
op loopafstand een voorziening hebben voor afval.
Plaats meer afvalcontainers, informeer de wijk actief hoe je deze kan gebruiken, onveilige
verkeerssituaties die door de bewoners worden aangedragen moeten worden opgelost. Actief
buurttoezicht, niet door camera’ s maar door een app. Zet desnoods maatschappelijk medewerkers
in.
Laat iedereen met een auto een bedrag betalen voor een parkeervergunning, zodat je overal kan
parkeren. Met het geld dat je binnenhaalt kan je dan meer aan handhaving doen.
Vooral zo door blijven gaan. Ik vind heel veel dingen niet per se de taak van de gemeente. Als mensen
glas in de gewone afvalbak kieperen dan is dat een probleem van de opvoeding.
Meer handhaving.

Straatgesprekken in Scheveningen-dorp
Een man van 57 zegt: ‘Ik woon hier al bijna heel mijn leven. Ik kan er een boek over schrijven. Er is heel
veel veranderd. Het is rustig, maar er is een heel slecht plaatsingsbeleid. De wijk zit vol met junks
terwijl maar 10% uit dat soort mensen mag bestaan. Het wijkgevoel is weg door Vestia en de
gemeente. Sinds de moord in 2007 op Pascal Triep is het wijkgevoel weg. Mensen vertrouwen elkaar
bijna niet meer, vooral omdat de junks zo gevaarlijk zijn. Ik ben ook neergestoken in 2002. Daarbij:
mensen worden racisten in deze wijk, ook al zijn ze dat niet. Onze kinderen moeten acht jaar op een
woning wachten en dan komt er een asielzoeker en krijgt een woning toegewezen. Vind je het raar
dat er afgunst ontstaat en mensen racistisch worden’? Een man van 35: ‘het is te gemengd geworden.
Wij Scheveningenaren worden een beetje verdreven. Maar dat hoort misschien wel bij het leven. We
willen gewoon in Scheveningen-dorp wonen, maar dat kan niet omdat de wachtlijst heel lang is. We
gaan naar Rijswijk of een andere plek, terwijl onze roots in Scheveningen liggen. En dan komt er een
asielzoeker en die krijgt wel een woning. Dit is voor niemand leuk, want zij zijn niet gewenst en wij
hebben geen woning. Het is een raar beleid van de woningstichting. De nieuwkomers zijn niet gewenst
en worden toch weggejaagd. Denk is na over de wensen van de echte Scheveningenaren’.
Een vrouw van 60 zegt: ‘het is hier erg aan het verslechteren. Veel inbraak door Polen en criminaliteit
op straat. Ik voel me daardoor onveilig in mijn eigen wijk. We hebben wijktoezicht door de bewoners
en we merken dat er veel Poolse busjes door de wijk rijden en stoppen bij huizen. Dit is erg
ongemakkelijk. De politie is niet zichtbaar, dus we zijn aan ons lot overgelaten’. Een vrouw van 27: ‘het
is hier meer wat het was. Het is minder gezellig. Veel afval op straat en de stadswachten zijn bang voor
mensen met een grote hond. Ik word met mijn kleine hond aangehouden, maar mannen met tattoos
en een agressieve blik en een grote hond worden niet aangesproken. Dit is gewoon sneu’.
Een vrouw van 70 zegt: ‘het wonen is fijn’, maar ze gaat vooral in op waar ze last van heeft. Ze vindt
dat er te veel verpaupering in de wijk is, dat mensen zich niet verantwoordelijk voelen om de boel
netjes te houden en ze heeft last van jongeren die drugs dealen. Ze vindt Scheveningen verpauperen.
Er gebeurt te weinig om de gebouwen op te knappen. De gemeente geeft te veel geld uit aan de
verkeerde dingen. De woningbouwvereniging geeft volgens haar te weinig om haar bewoners. Er
wordt te weinig gedaan om de woningen bij te houden. Dat moeten de bewoners allemaal zelf regelen.
Haar buurtgenoten laten te veel rotzooi achter. Buurtgenoten wonen ook met te veel mensen op één
adres. Daarnaast ervaart ze overlast door hangjongeren. Er worden drugs gedeald op straat en dit
vindt ze vervelend. ‘Dan moet ik de politie bellen, maar als ik die bel gebeurt er toch niks’. Ze stemt al
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jaren niet meer. ‘Er gebeurt toch niks van wat zeggen, het geld gaat naar verkeerde dingen’. Ze geeft
aan er geen vertrouwen te hebben in dat de politiek iets doet wat haar ten goede komt.
Een man met een Turkse achtergrond van 36 zegt: ‘er is hier wel een dorpsgevoel, dat is goed. Maar
er is ook veel discriminatie. Turkse mensen worden niet zomaar aangesproken waar dat wel gebeurt
met Nederlandse mensen. Hier wonen veel mensen die volgens mij bang zijn hun identiteit kwijt te
raken. Ze willen de echt Nederlandse cultuur behouden. Ik merk het ook in mijn bakkerij. Hier komen
bijna geen Nederlandse mensen. Mijn klanten zijn vaak Turkse, Marokkaanse of Surinaamse mensen’.
Hij gelooft dat de gemeente niets moet hebben van Turkse bakkerijen. Hij krijgt geen vergunning voor
een terras, maar het tegenoverliggende koffietentje heeft dat wel gehad. Wat er in Scheveningen
gedaan zou moeten worden: ‘zorgen voor meer binding en ontmoeting’. Een andere man met ook een
Turkse achtergrond zegt: ‘het is goed wonen hier, lekker dicht bij het strand ook. Maar er is wel veel
discriminatie. Hollandse mensen willen ons hier niet. Maar waarom eigenlijk? Ik leef gewoon mijn
leven, maar merk wel dat ik nooit echt geaccepteerd ga worden in Scheveningen. Er is ook best veel
inbraak door Nederlandse mensen. Ik zie dat om me heen. Mensen willen gewoon een wijk met
mensen die ze kennen. Ik snap het wel op zich, maar het is niet leuk voor mensen als wij. Mensen zoals
ik worden altijd scheef aangekeken’.

Bevindingen: een eerste analyse
Wat zijn de diepste onderstromen in de Haagse publieke opinie bij de burgers in de wijken en buurten
die in dit onderzoek centraal staan? Dat is feitelijk de vraag waar het in de focusgroepen en de
straatgesprekken over ging. Als we de ruwe informatie die we hiervoor hebben gepresenteerd nog
eens proeven, welk antwoord dringt zich dan op?
Hoe gaat het met Nederland?
‘Ik vind het heel goed gaan met Nederland, maar ik vind dat het minder goed gaat met de mensen in
Nederland, het is nu erg op zichzelf gericht’, zegt één van de respondenten. Dat het ‘heel goed gaat
met Nederland’ wordt beslist niet door alle respondenten gezegd, maar toch is deze uitspraak
tekenend voor wat veel mensen vinden, vooral als Nederland vergeleken wordt met sommige andere
landen waar het evident veel slechter gaat. De diagnose ‘dat het minder goed gaat met de mensen in
Nederland’ wordt ook door velen onderschreven. Want het gaat niet met iedereen goed én velen
hekelen de ‘sfeer’ in het land: te intolerant, te weinig ‘samen’, te veel onvrede.
Dat gevoel correspondeert met wat we zien in ander onderzoek in andere gebieden in Nederland. Het
gaat objectief bezien beter, vooral met de economie, maar het gevoel zegt wat anders, ook omdat
lang niet iedereen zelf voelt dat het economisch beter gaat. Dat sentiment heeft vermoedelijk ook te
maken met het ontbreken van een duidelijk aanwezige oorzaak voor de economische verbeteringen.
Direct al bij deze eerste vraag hoe het met Nederland gaat, wordt de verklaring voor de keer ten goede
expliciet niet gezocht bij ‘de politiek’, later in de gesprekken in de groepen en op straat keert een
dergelijk politiek scepticisme terug. Daardoor voelt de economische opleving ook onzeker en vooral
voornamelijk vreugdeloos.
Wat gaat er goed en niet goed in de buurt?
Wat opvalt in de clustering van dingen die goed en niet goed gaan in de buurt is dat er in alle vier de
focusgroepen ongeveer evenveel zaken worden genoemd die goed gaan in de buurt als zaken die niet
goed gaan in de buurt. Dat wil zeggen: in de ene groep worden wel meer goede en minder goede
punten genoemd dan in een andere, maar binnen de groepen is het aantal positieve en het aantal
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negatieve punten wel behoorlijk in evenwicht. Die wijken en buurten zijn dus behoorlijk
polyinterpretabel, zo lijkt het.
Als we ons beperken tot de clusters met minimaal drie items, dan valt op dat er verschillende zaken
zijn die én goed worden genoemd én niet goed. In Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier wordt de
segregatie gehekeld en wordt tegelijkertijd als grote kracht genoemd dat er juist sprake is van veel
‘samen’. In Rustenburg/Oostbroek en Bouwlust/Vrederust gebeurt dat ook. Er wordt geconstateerd
dat er geen onderling contact is en tegelijkertijd wordt de kracht van het sociale weefsel geroemd.
Troep en rommel op straat worden genoemd als een probleem maar er wordt gezegd dat het er
schoon is. In Ypenburg wordt gezegd dat er te weinig vuilnisbakken zijn, maar ook dat het er schoon
is. In de groep uit Kraayenstein is minder sterk sprake van een dergelijk Janus-effect.

Niet goed

Wel goed

Schilderswijk-Oost, Laakkwartier
Troep en rommel op straat

‘Samen’

Parkeerproblemen

Ondernemerschap

Segregatie

Betere woningen

Eentonig winkelaanbod

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust
Verkeersproblemen

Sociaal weefsel

Geen onderling contact

Schoon

Slechte woningen
Weinig voor kinderen
Troep en rommel op straat

Kraayenstein
Slecht onderhoud

Groen en dorps
Openbaar vervoer

Ypenburg
Weinig vuilnisbakken

Schoon en groen

Racebanen

Goede contacten
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De eerdergenoemde polyinterpretabiliteit keert hier dus terug. Dat heeft natuurlijk ook simpelweg te
maken met waar mensen in de wijken wonen – de ene straat, is de andere niet – maar het lijkt er ook
op dat de evaluaties te maken hebben met wat men kan en misschien ook wil zien.
De sfeer in de buurt
In Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust is het beeld diffuus in de andere gebieden domineren
positief getoonzette sentimenten. In Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier heeft men het relatief
vaak over ‘mensen’ en ‘elkaar’; In Kraayenstein is het gemoedelijk, prima en goed; de sfeer in Ypenburg
is prettig, gezellig en goed.
Wat moet er gaan gebeuren in de wijk?
In Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier moet vooral gewerkt worden aan de sociale cohesie. Daarin
ziet men een belangrijke faciliterende rol voor de gemeente, maar ‘dus’ niet top-down. In
Rustenburg/Oostbroek en Bouwlust/Vrederust wordt geen duidelijke prioriteit genoemd. Op de vraag
wat er prioriteit moet hebben in de wijk wordt in de groep uit Kraayenstein gezegd: ‘niets’. Daarna
wordt het verkeer genoemd, er zou meer ‘handhaving’ moeten zijn. Het onderhoud wordt dan niet
genoemd, maar dat is ongetwijfeld zo omdat dit al zo vaak eerder in het groepsgesprek is genoemd.
De respondenten uit Ypenburg pleiten voor meer handhaving, vooral als het gaat om het verkeer (te
hard rijden, fietsen op trottoirs).
De meeste respondenten in de focusgroep met mensen uit Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier zijn
positief over de toekomst van de wijk en ook van zichzelf; In Rustenburg/Oostbroek en
Bouwlust/Vrederust is het beeld diffuus, sommigen zijn positief, anderen negatief en anderen
twijfelen; over de toekomst Kraayenstein wordt vooral zorgelijk gesproken. In Ypenburg is men vooral
positief.
Als de kracht van Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier wordt de diversiteit van de populatie
genoemd, als zwaktes het politietoezicht en de toestroom van mensen met een lage
sociaaleconomische status. Als zwakte van Rustenburg/Oostbroek en Bouwlust/Vrederust worden de
vele wisselingen in de populatie genoemd. De kracht van Kraayenstein wordt gevormd door de
beslotenheid, de zwakte is het slechte onderhoud en de vele auto’s. De kracht Ypenburg wordt
gevormd door het groene karakter, de ligging en de voorzieningen (de sportfaciliteiten, de
speelpleintjes), de zwaktes zijn het openbaar vervoer en het drukke verkeer.
Het meest genoemde dier is een kameleon – in alle groepen wordt dat dier genoemd. Dat duidt
enerzijds op aanpassend vermogen, anderzijds ook op een zekere ongrijpbaarheid (‘de
woningbouwvereniging stopt er allerlei soorten mensen in’, het ‘verschiet om de paar jaar van kleur’).
Het advies aan de burgemeester
Er is één duidelijke rode draad in de adviezen: maak contact met ons, leg verbinding. Hieronder zijn
alle adviezen geselecteerd, die daar om vragen. Van de 33 respondenten die in de focusgroepen
hebben geparticipeerd, vragen 19 respondenten op de één of andere manier om meer verbinding.
Schilderswijk-Oost, Laakkwartier
▪ Je openstellen voor burgers.
▪ Ga eens kijken in de wijk met eigen ogen. Doet ze volgens mij wel zag ik via op de tv, maar
misschien handig om zonder begeleiding te gaan.
▪ Ja alleen de burgemeester, niet herkenbaar als burgemeester.
▪ Een burgermoeder zijn voor iedereen, kennis maken met iedereen en in gesprek gaan met
organisaties. Wees alsjeblieft geen ambtenaar, begeleid de dynamiek van de stad en wees
trots op vrede en recht en het internationale toezicht.
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Meer buurtonderzoeken.
Ga de wijk in, niet naar de bestaande clubjes die al jaren op subsidie draaien, maar naar
winkels.
Bottom up gaan werken.

Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust
▪ Meer kleinschalige participatie in de wijken, met bewonersorganisaties, zodat kleine zaken
sneller opgepakt kan worden.
▪ Bezoek de wijk vaker en ga het gesprek aan. Meer speeltoestellen voor kinderen, Investeer
in armoedebestrijding. Investeer in het tegengaan van verdeeldheid.
▪ De burgemeester zou door de wijk moeten banjeren en ons aanhoren, dan krijgt ze ook de
zwervers op haar boterham.
▪ Kortere lijnen, zodat je snel bij de juiste persoon komt.
▪ Stel wijkmanagers aan die de lijnen tussen bewoners en gemeente kort houden. Het zou leuk
zijn voor Den Haag zijn om een ‘Central park’ (zoals in New York) te hebben, een park voor
Hagenaren. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en meer dan dat.
Kraayenstein
▪ Ik vind dat als een burgemeester nieuw binnenkomt dan moet ze alle wijken bezoeken, dat is
een must, je kan misschien wel de Henneberg bezoeken, maar je moet laten zien dat je er
bent en door de wijken heenlopen. Ik vind dat de bewonerscommissie transparanter moeten
worden, namens wie praat de BOC? Wat staat op hun agenda’s, waar praten zij over? Er staat
niet waar het over gaat.
▪ Ik denk dat de burgemeester ook over de ambtenaren gaat, dus blijf onderhoud doen en
betrek er de bewoners bij via de commissies en zoals dit onderzoek via de dialoog.
▪ Draai in alle wijken eens een paar dagen mee. Een wijk voelen en leren kennen, van een
vluchtig bezoek krijg je helemaal geen indruk.
▪ Er is meer dan de gemeentelijke waarheid, burgers weten beter wat er speelt dan
ambtenaren, en schuif niet alles op 14070, dat is het telefoonnummer en ja, als je dan een
ambtenaar wil spreken dan moet je dat nummer bellen en dan moet je alles gaan vertellen,
dan begrijpen ze het niet en dan moet je het nog een keer uitleggen en dan hoor je er nooit
meer wat van.
▪ Kom eens een keer kijken hoe Kraayenstein er voor staat, dan zal ze zien dat het een heel
gezellig wijkje is. Het is er knus, het is dorps.
▪ Denk aan onze leuke wijk en doe wat aan het onderhoud en de verkeersveiligheid.
Ypenburg
▪ Zou me meer verbonden willen voelen met Den Haag ik ben nu meer gericht op Delft, ik zou
er meer erbij willen horen, Ypenburg blijft buitenbeentje, meer gezamenlijkheid creëren.
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Discussie

Zoals de Amsterdamse socioloog Abram de Swaan treffend signaleerde, begint ‘In de menselijke
samenleving [begint] niets met een schone lei. Er is altijd iets aan vooraf gegaan dat in de herinnering
voortleeft en waarop verwachtingen gebaseerd worden die gevolgen hebben voor wat er verder
gebeurt.’ (De Swaan, 1996, p.45) Dat hebben we duidelijk naar voren zien komen tijdens de
focusgroepen en de straatinterviews. En dat is ook logisch, zoals we in onze beknopte schets van hoe
buurtmechanismen werken (ook in de onderzochte wijken) lieten zien.
Buurten zijn niet statisch, maar begrenzen wel. Sommige bewoners slechten die grenzen en
vertrekken, andere blijven en bevestigen feitelijk die grenzen. Dat kan enerzijds leiden tot een sterke
publieke familiariteit (Blokland, 2009) die invloed van buiten weert, of juist het ‘ons’ versterkt en
omzet in daadkracht en initiatief. De invloedrijke Britse filosoof Isaiah Berlin heeft dat ‘positieve en
negatieve vrijheid’ genoemd. Negatieve vrijheid is nergens of van niemand last hebben. Dan ben je in
zekere zin vrij: ‘vrij van’. Maar nog geen ‘meester over jezelf’ of ‘eigen baas’. Doorslaggevend voor die
positieve vrijheid is dat mensen in de gelegenheid zijn om welbewust iets te besluiten. Vrijheid
betekent dan zoveel als zelf – autonoom – kunnen bepalen en niet alleen vrij zijn omdat anderen je
niet dwingen.
Veel mensen willen vrij zijn om te doen wat ze willen. De overheid hoeft ze niet in de nek te hijgen. Ze
weten wel wat ze doen. Maar hun vrijheid kan nogal op spanning staan met de vrijheid van andere
mensen in de buurt. Dus vrij zijn zolang je de ander niet in zijn of haar vrijheid schaadt, is al geen
sinecure. Maar hoe ver kun je gaan in de autonome keuze om wel iets te willen doen dat overlast
bezorgt én tegelijkertijd hierbij zo min mogelijk mensen onrecht of ongemak aan willen doen? Bestaat
die keuze? Of voel je je juist in die keuze belemmerd door goedbedoelde regels en acties van de
gemeente?
Berlin zei zelf ooit: ‘vrijheid gaat niet om mijn wens om door een deur te lopen, maar om de vraag of
die deur open is.’ In het kader van de discussie over burgers die zich verweesd voelen, zou je hiermee
zeggen, dat voor- en tegenstanders hun standpunten innemen, omdat ze zich ‘onvrij’ want ‘belaagd’
voelen – niet zozeer door elkaar (want ze leven goeddeels langs elkaar heen), maar vooral door de
overheid die voor beide groepen het best haalbare wil kunnen garanderen. Terwijl de vraag natuurlijk
is: staat de gemeente aan die deur en zorgt ze dat die open is? Biedt de gemeente – als
gesprekspartner – de gelegenheid om samen met buurtbewoners een welbewuste keuze te maken
om tegengestelde verlangens een plek te geven? Kleinschalig acteren rond een positieve opvatting
van vrijheid, dat zou de lijn moeten zijn om tot enige mate van eenheid in verdeeldheid te komen.

Recapitulerend
De fysieke omgeving
In Schilderswijk-Oost, het Laakkwartier en ook – zij het in mindere mate – in Rustenburg/Oost-broek,
Bouwlust/Vredenrust is er veel troep en rommel op straat. Rond de ondergrondse containers (die er
te weinig zijn?) is er overlast. Grofvuil wordt elke dag buitengezet, afval wordt gedumpt, ook
etenswaren, waardoor er overlast is van ratten en meeuwen. In Schilderswijk-Oost en het
Laakkwartier zijn er parkeerproblemen, een parkeervergunning betekent niet dat je de auto ook kwijt
kunt. Ook wordt negatief gesproken over het eenzijdige winkelaanbod. In Rustenburg /Oost-broek,
Bouwlust/Vredenrust wordt gesproken over veel verkeer, onhandige stoepversmallingen, een
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verkeerschaos, parkeeroverlast en slechte woningen. In Kraayenstein wordt veel geklaagd over het
slechte onderhoud aan de straten; de boomwortels stuwen de bestrating omhoog, wat op sommige
plekken tot gevolg heeft dat die bijna onbegaanbaar zijn: ‘mensen met een rollator komen bijna het
buurthuis niet meer binnen’. In Ypenburg wordt gezegd dat er te weinig vuilnisbakken zijn en dat er
door automobilisten geracet wordt.
Er zijn, sprekend over de fysieke omgeving, ook lichtpuntjes in alle wijken. In Schilderswijk-Oost en het
Laakkwartier wordt opgemerkt dat de woningvoorraad- en markt verbeterd is. Over
Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vredenrust wordt ook gezegd dat het er wel schoon is. In
Kraayenstein wordt het groen geroemd en de rust. Over Ypenburg wordt gezegd dat het groen is en
dat het groen goed onderhouden wordt.
De sociale omgeving
In Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier wordt gesproken over segregatie (‘allemaal eilandjes’) en
een gebrek aan aandacht voor elkaar. Dat wordt ook over Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vredenrust gezegd, en eveneens dat er geen onderling contact is. In dat kader worden
taalproblemen genoemd: ‘het is voor de Turkse bewoners van de wijk helemaal niet nodig is om
Nederlands te spreken: Turkse slager, Turkse kapper, Turkse supermarkt, Turkse buren, waarom zou
je moeite doen? Daardoor worden veel kinderen echt niet gestimuleerd Nederlands te spreken en dat
breekt die kinderen op een bepaald moment op. Maar op het moment dat het probleem zichtbaar
wordt, ook voor de ouders, is het te laat voor hun taalontwikkeling’. Een ander: ‘de sfeer is gemengd,
in sommige delen gaat het prima en in sommige delen niet. In onze wijk wonen veel mensen die de
taal niet spreken en ook meteen weer vertrekken’.
Door de mensen uit Kraayenstein en Ypenburg wordt er minder prominent gesproken over pijnpunten
in de sociale omgeving, in Kraayenstein wordt wel gesproken over verwarde mensen en alcoholisten
die rondhangen. In Scheveningen-dorp zijn de straatgesprekken vooral negatief getoonzet. Het
wijkgevoel zou weg zijn, er zouden te veel junks zijn, echte Scheveningenaren worden verdreven, er
wordt gesproken over racisme en discriminatie: ‘Turkse mensen worden niet zomaar aangesproken
waar dat wel gebeurt met Nederlandse mensen. Hier wonen veel mensen die volgens mij bang zijn
hun identiteit kwijt te raken. Ze willen de echt Nederlandse cultuur behouden. Ik merk het ook in mijn
bakkerij. Hier komen bijna geen Nederlandse mensen. Mijn klanten zijn vaak Turkse, Marokkaanse of
Surinaamse mensen’, zegt een bakker met een Turkse achtergrond.
In Schilderswijk-Oost, het Laakkwartier en ook in Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vredenrust wordt
dus geklaagd over segregatie en het gebrek aan onderling contact. Toch wordt het tegenovergestelde
daarvan – ‘samen’ en het ‘sociaal weefsel’ – het vaakst genoemd als voorbeelden van wat er juist goed
gaat in de wijk. Daarvan is in Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier in een nog sterkere mate sprake
van dan in Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vredenrust. Gevraagd naar de sfeer in de buurt
domineren in Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier de woorden ‘mensen’ en ‘elkaar’. In
Kraayenstein wordt de sfeer gemoedelijk, prima en goed genoemd. In Ypenburg wordt ook gesproken
over goede contacten en de sfeer wordt prettig, gezellig en goed genoemd.
De institutionele omgeving
Verschillende respondenten klagen over de gemeente. Ze hebben bijvoorbeeld contact opgenomen
met de gemeente, maar dat leidde niet tot actie. De gemeente zou niet echt luisteren. Een enkeling
zegt zich door de gemeente en de politie in de steek gelaten te voelen. De gemeente zou te weinig
voor jongeren doen (in Bouwlust). Als verklaring noemt iemand de bezuinigingen. Een oudere inwoner
van Kraayenstein merkt op dat de gemeente niets doet aan de slechte stoepen. Er wordt door één
respondent kritisch gesproken over 14070, het telefoonnummer van de gemeente. In Scheveningendorp houdt één respondent de gemeente (en Vestia) verantwoordelijk voor het verdwijnen van het
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wijkgevoel, een oudere respondente aldaar zegt dat de gemeente te veel geld aan de verkeerde dingen
uitgeeft. Een Turkse bakker verdenkt de gemeente ervan dat die niets moet hebben van Turkse
bakkerijen.
Er is dus kritiek op de gemeente, maar niet massaal. En er wordt ook in lovende zin over de gemeente
gesproken. Een oudere Surinaamse vrouw zegt dat ze de gemeente niks kwalijk kan nemen: deuren
en liften worden gerepareerd, maar met dezelfde vaart weer gesloopt. Een jonge Somalische vrouw
zegt dat de gemeente haar kans op werk geeft. Een respondent merkt op dat de gemeente zich in het
centrum wel inzet voor jongeren. Een jonge vrouw merkt op dat ze zich realiseert dat de gemeente
niet overal wat aan kan doen, anderen beamen dat. Een respondent roemt de door de gemeente
georganiseerde inspraakavonden. De gemeente wordt gekritiseerd over haar inzet voor het
onderhoud, maar wordt daar ook om geprezen. Net zo goed als de gemeente kritiek krijgt op haar
communicatieve vermogen en inzet, wordt zij er ook om geloofd. Verschillende respondenten
constateren dat niet alles de taak is van de gemeente en dat mensen ook zelf een
verantwoordelijkheid hebben. De gemeente wordt wel een belangrijke rol toegekend als regisseur en
facilitator. In dat kader wordt gepleit voor wijkmanagers, die de lijntjes kort houden. Er wordt gepleit
voor Bottom Up, Top Down wordt afgewezen.
De media en de politiek
De media worden door enkele respondenten aangewezen als onrustoker omdat zij overdreven veel
aandacht geven aan problemen. Een enkele respondent merkt evenwel op dat dit geleidelijk aan wel
is verbeterd.
Ronduit negatief is men evenwel over ‘de politiek’, niemand is daar positief over en dan gaat het niet
zozeer over de gemeentelijke politiek. Een vrouw met Surinaamse roots zegt: ‘wij kunnen het beter
met elkaar vinden dan de politieke partijen onderling. Met de straat gaat het beter dan met de politiek.
Je zie het ook aan de linkse partijen die nu gaan samenwerken in de Tweede Kamer – mosterd na de
maaltijd’. Een vrouw van eind 30 zegt: ‘uiteindelijk doen ze niks met de punten waarom ik op een
bepaalde partij stem, dus eigenlijk maakt het toch allemaal niks uit’. Verschillende respondenten
geven aan ‘daarom’ niet meer te stemmen. Iemand zegt: ‘als stemmen iets zou veranderen dan zou
het gisteren zijn afgeschaft, het heeft totaal geen nut. Het zijn de multinationals die het bepalen’. De
politiek is ‘onmachtig’ en ‘onbetrouwbaar’.

Duiding
De acht Haagse buurten in dit onderzoek zijn bepaald niet doorsnee. Toch zijn de onderstromen in de
publieke opinie aldaar vergelijkbaar met wat we elders in Nederland zien, zij het wel net wat scherper
dan in veel andere gebieden.
We zien in de Haagse wijken relatief veel onzekerheid. In nogal wat gevallen niet zomaar onzekerheid.
Vrijwel iedereen maakt wel situaties mee waarin de toekomst niet voorspelbaar is en je dus nooit
precies weet wat er gaat gebeuren. Maar soms gaat het verder en ervaren mensen en onzekerheid
die onveiligheid creëert. De Pools-Britse filosoof en socioloog Zygmunt Bauman spreekt in dat kader
over Unsicherheit.
Ongrijpbare dreiging
Deze Unsicherheit gedijt natuurlijk beter in wijken en buurten waarin verloedering van de fysieke
omgeving geen uitzondering is. Waar in de sociale omgeving mensen met ongewenst excentriek
gedrag figureren (alcoholisten, verwarde mensen, hangjongeren, zwervers, dronken mensen: ‘ook al
doen ze geen vlieg kwaad’). Of waar groepen mensen zich – in hun eigen buurt, de buurt die zij als
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eigen ervaren – bedreigd voelen door invloed en ingrijpen van buiten: verlies van terrein, vrij letterlijk,
en van zeggenschap, omdat ergens waar je niet bij kunt iets besloten of gedaan wordt dat jou raakt.
Dat geldt a fortiori als mensen zelf in een relatief marginale positie verkeren. Bijvoorbeeld omdat zij
van beperkte budgetten moeten rondkomen, werkloos zijn, of dat dreigen te raken en daar bang voor
zijn. Een lage opleiding helpt ook niet. Dat is geen typisch Haags fenomeen, elders heerst dat ook.
Eerst nog aangewakkerd door de financieel-economische crisis, nu vooral door de tegenstellingen die
men ervaart in de samenleving, tussen mensen die kansrijk zijn en de mensen waarvoor dat minder
geldt.
Daarbij komt dat er nu al flink wat jaren sprake lijkt te zijn van een zekere institutionele ontheemding
of verweesdheid. Veel mensen voelen zich nergens meer bij thuis. De kerk heeft haar verbindende
kracht voor een belangrijk deel verloren, de vakbonden ook, de politieke partijen voor velen al
helemaal. Ook families en partnerrelaties zijn minder verbindend dan vroeger.
De aanwezigheid van mensen met een buitenlandse achtergrond is voor een significant grote groep
bedreigend. De mogelijke komst van mensen met buitenlandse roots ook, zoals bijvoorbeeld in
Kraayenstein, Ypenburg en Scheveningen-dorp bleek. Ook omdat de komst van ‘vreemdelingen’
impliceert dat het eigene en vertrouwde verdwijnt. Wel een Turkse bakker, slager, groetenboer, een
Poolse supermarkt, ‘maar ik kan niet meer naar mijn eigen lekkere slager’. Een ander: ‘als ik in Turkije
wil wonen, ga ik wel naar Turkije’. Wat we overigens vrijwel niet in het onderzoek hebben gezien, is
dat mensen zich tegen de Islam keren. Evenmin gaat het over virulent racisme. Verschillende
respondenten verklaarden spontaan op zich niets tegen buitenlanders te hebben. Dat was vooral in
de Schilderswijk en het Laakkwartier het geval.
Het is in onze optiek van een meer dan anekdotische betekenis wat er in de focusgroep gebeurde
met respondenten uit Schilderswijk-Oost en het Laakkwartier toen een jonge Somalische
respondente zei dat ze mannen geen hand mocht geven vanwege haar religieuze achtergrond en
daarbij zei dat een vriendin haar gezegd had dat ze dat ze dat wel moest doen nu ze in Nederland
was en dat ze zich aan moest passen. Een oudere PVV-stemmende man reageerde toen met: ‘wij
kunnen ons ook aanpassen hoor’. Dat zou een artefact kunnen zijn van de onderzoekssituatie,
waarin politieke correctheid als het ware afgedwongen wordt. Maar ook als dat zo is, kan het toch
betekenisvol zijn: als mensen elkaar leren kennen, verdwijnt het vreemde en bedreigende. De
passage over de moeder van 90 en haar dochter van 62 past in dat spoor. Beiden zijn negatief over
buitenlanders. De moeder: ‘ik voel me heel onveilig in deze wijk. Dit komt door alle buitenlanders
die hier wonen. Ze geven me een angstaanjagend gevoel. Ze hebben andere gewoonten, komen op
gekke tijdstippen thuis, hebben van die capuchons op en kijken zo grauw. Jongeren hangen in de
hallen’. Diezelfde moeder heeft ook veel contact met bewoners in haar flat, die voornamelijk
buitenlands zijn: ‘dat zijn echt schatjes, die ga ik missen als ik ga verhuizen. De mensen zijn erg
behulpzaam’. Het gaat velen niet primair om buitenlanders maar om het vreemde, het verdwijnen
van het vertrouwde.
Contact reduceert spanning. Het is geen toeval dat in de adviezen aan de burgemeester de behoefte
aan contact en verbinding domineert. Ook dat is geen typisch Haagse aangelegenheid. Sinds 2006 is
er in heel Nederland een sterke behoefte aan ‘samen’.
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Verlangen naar verbinding
‘In 2005 en een belangrijk deel van 2006 was er binnen de publieke opinie vooral sprake van windstilte.
De twee frames2 van de voorgaande jaren – de disfunctionerende overheid (‘de puinhopen van Paars’)
en openheid (‘zeggen wat je denkt, niet blijven hangen in politiek correct wegkijken, vooral niet als
het gaat om problemen rond ‘buitenlanders’) – waren voor een belangrijk deel uitgewerkt en er was
nog geen opvolger. In focusgroepen die in 2006 zijn verricht, bleek dat in alle scherpte. Men was het
geloof kwijt dat verandering mogelijk was. Dat gevoel leefde breed. Men zag nog steeds wel grote
problemen. Opvallend was daarbij vooral dat deze problemen genoemd werden zonder een spoor van
emotie. Vrijwel alle geïnterviewden dissocieerden’ (Van Dijk, Van Musscher en Versteegh, 2014).
In reactie op deze dissociatieve trend trad er geleidelijk aan een verlangen op naar ‘associatie’,
‘verbinding’ en ‘samen’. Dat duurt voort tot de dag van vandaag. Dat verlangen is Nederland-breed en
dus ook aanwezig in de Haagse wijken in dit onderzoek. Die behoefte aan ‘samen’ is evenwel niet echt
vervuld, vooral niet door de politiek. Daarom zweven veel burgers, vooral in electoraal opzicht. In de
onderstromen van de publieke opinie is een gevoel ontstaan dat er met ‘ons’ gespeeld wordt. Op het
internet is daarvan een treffende illustratie te vinden. Burgers en instituten worden verbeeld als
schaakstukken, zonder dat duidelijk is wie de schakers zijn.

Dit sentiment (‘er wordt met ons gespeeld’; ‘we hebben geen greep op wat er boven onze hoofden
wordt beslist en gedaan’; ‘wat verbindt ons eigenlijk nog in Nederland, en onze buurt’) is begonnen bij
mensen zonder veel toekomstperspectief, vaak met een lage opleiding en een wankele positie op de
arbeidsmarkt. Maar intussen zijn veel ‘doorsnee’ mensen er ook door aangeraakt; mensen die zich
heel lang thuis hebben gevoeld bij de mainstream politieke partijen.

2

Frames zijn krachtige interpretatiekaders die duiding geven aan gebeurtenissen, personen en maatschappelijke problemen én
die voorzien van een oplossingsrichting.
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Nieuwe bestuursstijl?
De nieuwe bestuursstijl die past bij het verlangen naar verbinding is dialogisch, deliberatief,
wederkerig en kent decisional accountability als leidraad. Dat begrip is in 2013 gemunt door Noelle
Aarts. Wat zij ermee onderstreept, is hoe belangrijk het is voor bestuurders om kwalitatieve ambities
te formuleren, te monitoren en te analyseren wat er van dag tot dag gebeurt, beleid en uitvoering zo
nodig meteen aan te passen, en doorlopend verantwoording af te leggen over genomen beslissingen.
Aarts en veel wetenschappers met haar nemen afstand van de gebruikelijke, hiërarchische manier van
besturen, waarbij een sterk accent werd gelegd op representatie en performative accountability: zijn
de vooraf vastgestelde targets behaald? Zij doen dat, omdat veel actuele issues complexer lijken en
simpelweg complexer zijn dan ooit tevoren.
Almaar meer actoren, in binnenland en buitenland vaak, die zich met buitengemeen ingewikkelde
zaken bezighouden, waarvan eigenlijk niemand meer weet hoe het zal aflopen. Want elke actie door
welke actor dan ook heeft een effect in de netwerksamenleving. Een kernwoord dat in dit verband
nogal eens valt is ‘deliberatieve democratie’. Akkerman (2004) stelt: ‘Deliberatieve democratie is
gebaseerd op het uitgangspunt dat democratie een zekere mate van wederkerigheid veronderstelt’.
Vroeger moesten politici het weten en de meest begenadigden konden het ook weten. Die tijd lijkt
voorbij.
Meer op de hoogte?
Meer ‘samen’ dus. Maar hoe doen bestuurders en uitvoerders in het openbaar bestuur dat? Dat is
ingewikkeld. Mensen willen meepraten, hun betrokkenheid tonen, laten merken dat zij een mening
hebben die ertoe doet. Maar dat betekent niet automatisch dat ze ook echt gaan handelen en mee
gaan doen. Josje den Ridder en Paul Dekker (2015) van het SCP stellen: ‘Men hecht zeer aan de
mogelijkheid om mee te kunnen praten en te kunnen stemmen en velen bepleiten meer directe en
inhoudelijke inspraak, maar dat betekent niet dat men in voorkomende gevallen ook daadwerkelijk
mee zal doen’.
Een belangrijke pijler onder het verlangen naar meer samen is de enorme stijging van het
opleidingsniveau. In 1960 waren er 85.000 hoger opgeleiden in Nederland (waaronder 8.000
priesters): ongeveer 1% van de beroepsbevolking. In 2011 waren er maar liefst 3 miljoen hoger
opgeleiden in Nederland (HBO/WO), 27% van de beroepsbevolking (Bovens, 2012). Die hoger
opgeleiden laten zich niet zomaar wat gezeggen. Zij willen meepraten. Maar tegelijkertijd is het een
illusie te verwachten dat zij en masse gaan dialogiseren. Een belangrijk deel van hen is relatief jong en
heeft het druk, druk, druk. Kortom, de onmiskenbare stijging van het gemiddelde opleidingsniveau
genereert dus enerzijds wel draagvlak voor deliberatie, maar vormt anderzijds ook een praktische
blokkade.
Bovendien is het trouwens zo dat er in Nederland 2.5 miljoen mensen laaggeletterd zijn. Mensen die
moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, die moeite hebben met het omgaan met een
computer, die niet het minimale niveau hebben om volwaardig in de Nederlandse samenleving te
kunnen functioneren (lezenenschrijven.nl). Die gaan zeker niet zomaar en masse dialogiseren, daar
mag wel vanuit gegaan worden.
De vraag is dus: hoe doe je dat ‘samen’ dialogiseren?
Een eerste stap zou kunnen zijn om op een andere manier publieke opinies en meningen van burgers
te gaan ophalen. De communicatiewetenschapper en politicoloog James Fishkin heeft in zijn denken
over deliberatieve democratie al decennia geleden de deliberative opinion poll geïntroduceerd. Het
grote verschil met traditionele opiniepeilingen is de deliberative opinion poll registreert wat iemand
denkt als die de kans krijgt om geïnformeerd na te denken. De klassieke peiling registreert
daarentegen juist wat men denkt als men ‘niet denkt’.
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In essentie komt deze vorm van deliberatief onderzoek neer op het inviteren van een aselect aantal
gekozen burgers die gevraagd wordt naar hun mening over een issue én die worden geïnformeerd
over wat er speelt op dat beleidsterrein én die informatie krijgen over de gevolgen van hun opinies
als deze vertaald worden in beleid, door verschillende (van mening verschillende) deskundigen.
De gedachten van James Fishkin sporen met die van David Van Reybrouck. Hij ziet de ‘boze’ burger
vooral als een ‘geëngageerde’ burger en hij pleit er voor dat engagement beter te benutten. Niet
door referenda, maar door burgerfora, waarvan de samenstelling niet door een verkiezing maar
door loting wordt bepaald. Van Reybrouck stelt dat de boze burger dan een redelijke burger wordt.
Geïnspireerd door het deliberatieve idee zijn her en der verschillende grootschalige manifestaties
georganiseerd – bijvoorbeeld de G1000 in België in 2011 en 2012, die in Nederland navolging
hebben
gekregen
(www.g1000.nu).
Ook
elders
zijn
vergelijkbare
initiatieven
(http://www.participedia.net) waarneembaar.

Hoe dat precies vorm kan krijgen, is best ingewikkeld. Want hoe laat je burgers zichzelf informeren en
beïnvloedt de werkwijze dan niet te zeer de beleidsinhoudelijke opbrengsten van de meting in welke
vorm dan ook? Ook de thematische ongebreideldheid die nogal eens eigen is aan
burgerbijeenkomsten, door de massaliteit en door de relatieve afwezigheid van onderzoeksmatige
methodische expertise, maakt een goede en representatieve meting lastig.
Burgerparticipatie in Haagse buurten
Een mogelijke verklaring voor de Unsicherheit die we zeker toch aantroffen onder bewoners van de
acht buurten die we onderzochten, houdt ongetwijfeld verband met de mate waarin buurtbewoners
elkaar herkennen en sociaal kunnen plaatsen zonder elkaar persoonlijk echt te kennen (publieke
familiariteit). Dat draagt namelijk bij aan het vermogen van mensen om hun omgeving sociaal te
kunnen interpreteren en ordenen. Hierdoor kunnen ze zich veilig voelen, maar die onderlinge
bekendheid legt tevens de basis voor het durven en willen aangaan van relaties met andere
buurtbewoners, bijvoorbeeld om samen zaken in de buurt op te pakken en te verbeteren. Des te meer
‘productieve relaties’ in de buurt ontstaan, des te sterker buurtbewoners ervaren dat zij als collectief
zelfredzaam kunnen zijn. De vraag is dus hoe sterk die ervaren collectieve zelfredzaamheid van
buurtbewoners in de acht Haagse buurten is ontwikkeld. En vooral hoe adequaat die wordt
gefaciliteerd.
Burgers doen niet zomaar mee. Uit wetenschappelijke literatuur komt naar voren, dat dit beter gaat
als zij gericht worden benaderd, met betrekking tot buurtzaken waar ze concreet zorgen over hebben.
Daarnaast gaat het over buurtgevoel: hebben bewoners echt het gevoel dat het over hun buurt gaat?
Kaal, Vanderveen & McConnell (2008) lieten bijvoorbeeld zien, dat ‘de buurt’ allesbehalve een
vaststaand gegeven vormt. Ook al wonen ze in dezelfde buurt, individuele bewoners hebben hun eigen
percepties van wat ‘hun buurt’ is. Uiteraard is ook in Den Haag ‘de wijk’ een functionele
organisatiestructuur en wordt het uitvoerende werk op buurt- of straatniveau gedaan. Van belang is
dat expliciet aansluiting wordt gevonden bij die ‘sublokale logica’ van bewoners, bijvoorbeeld door
niet over wijkaanpakken of –plannen te communiceren, maar over concrete acties of initiatieven in de
buurt. Verder is het belangrijk dat burgers merken dat zij invloed kunnen uitoefenen op de situatie in
hun wijk en dat wat ze willen serieus genomen wordt. Zien zij de inzet van de gemeente en
ketenpartners als een oprechte bijdrage aan de aanpak van hun buurtproblemen? Of voelen ze zich
onderdeel gemaakt van een probleem dat de gemeente misschien heeft, maar zij niet, of althans
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minder urgent? Een belangrijke succesfactor is voorts het mobiliseren van ‘bijzondere mensen’, zowel
buurtbewoners als professionals. En het betrekken van burgers is geen politiek ‘speledingetje’, maar
een zaak van permanent onderhoud van en voortdurende aandacht voor de ruimte die burgers wordt
geboden om te handelen (Eysink Smeets & Moors, 2013b).
Veel van deze best practices passen de gemeentelijke diensten in Den Haag al volop toe. Het punt is
dat ze lastig zijn vol te houden, omdat het echt heel erg kleinschalig moet wil het werken. Een wijk is
te grof, een buurt in de meeste gevallen ook. Het gaat dikwijls om (gedeelten van) de straat. Dat zagen
we in onze korte wijkschetsen in de historische ontwikkeling van buurten eveneens terug. Een ander
punt is dat gemeenten – Den Haag niet uitgezonderd – institutioneel en organisatorisch allerminst
optimaal zijn toegerust voor ‘loslaten’, voor een rol als ‘server’, zoals Justus Uitermark (2013) het
noemt, in plaats van facilitator. Daar is nog veel te doen.

Wat te doen?
Is er mogelijk sprake van dreigende polarisatie tussen bewoners onderling in die acht buurten? Deze
vraag stelden we ons aan het begin van dit onderzoek. Natuurlijk zijn er in de Haagse samenleving
talrijke signalen te vinden die uitnodigen tot inktzwarte interpretaties waarin het accent vooral gelegd
wordt op wat niet goed gaat. De neiging om vooral negatieve signalen te articuleren is – andermaal –
geen typisch Haags verschijnsel. Bij omvangrijke groepen in Nederland is in de afgelopen jaren een
sterke neiging opgekomen tot negativisme, niet alleen aan de randen van het partijpolitieke spectrum
maar ook bij burgers ergens in het midden van het continuüm dat vroeger geduid werd met de
begrippen ‘links’ en ‘rechts’. Zonder te willen ontkennen dat er in de onderzochte Haagse buurten
polarisatie voorkomt, is het de vraag of deze diagnose wel de meest fundamentele is. Wij menen van
niet. Achter de vrees voor polarisatie zit bij velen het verlangen naar verbinding, het weer aan kunnen
haken bij waar het over gaat in de straat en op het stadhuis.
Het ambacht van de ambtenaar
Een van de sleutels lijkt de herwaardering van het ambacht van ambtenaren. Ook beleidsambte-naren
zijn vakmensen die de waardering van hun werk halen uit wat er uiteindelijk beter wordt in de wereld
– grote en kleine dingen. Dat betekent niet meteen dat beleidsambtenaren zelf op de graafmachine
moeten gaan zitten of zwerfvuil gaan verzamelen. Maar het betekent wel, dat ze de overwegingen die
zij en hun collega’s hebben gehad om iets wel of niet te doen in het proces van besluitvorming veel
inzichtelijker moeten maken dan tot dusverre gebeurt. En dat ze laten zien dat het om afwegingen
gaat, die ooit misschien, als daar een goede aanleiding voor is, weer kunnen veranderen en tot een
nieuwe afweging kunnen leiden.
Over het ambacht van beleid maken moet meer en beter worden gecommuniceerd met burgers. Met
meer genegenheid voor initiatief van onderop. Waar de overheid ruimte voor biedt, ondersteuning
desgewenst, maar vooral niet overneemt door te enthousiast in de rol van facilitator te stappen. Dat
remt meer dan het stimuleert. En als er dan toch niets gebeurt, dan gebeurt er niets. Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want bestuurders stellen prestaties vast en willen die graag
gehaald zien worden, linksom of rechtsom. Maar soms is het beter om – in het licht van deliberatieve
processen – te laten gaan. Als de prestatie op iets zinvols was gericht, dan kan het niet anders dan dat
iemand uit de buurt het vroeg of laat oppakt. Vertrouwen in de burger dus, zoals Pieter Winsemius
namens de WRR (2012) met verve betoogde.
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Het articuleren van positiviteit
Door Unsicherheit, ontheemding, verweesdheid, of hoe we het gevoelen ook geduid hebben, bestaat
er in de samenleving dus de neiging om ontwikkelingen negatief te interpreteren. Zoiets als ‘het zekere
voor het onzekere nemen’, want ‘al te goed is immers buurmans gek’.
Die neiging bestaat niet alleen bij burgers. Ook bestuurders en politici hebben dat. Misschien nog wel
meer dan die burgers. Vaak zijn bestuurders en politici die focusgroepen bijwonen (via een gesloten
tv-circuit) namelijk verbaasd over de positiviteit van burgers.
Burgers vinden dat de media (in hun beleving) een veel negatiever beeld geven van wat in hun buurten
aan de hand is dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Ook het politieke debat in de Tweede Kamer en de
gemeenteraad heeft een nogal eenzijdige fixatie op wat niet goed gaat. Daar zijn de media en daar is
de politiek natuurlijk ook voor, om aandacht te geven aan wat er niet goed gaat. Het alziend oog voor
negativiteit leidt evenwel af van wat er wel goed gaat. Daar zou meer aandacht aan gegeven kunnen
worden. Want hoewel er in de samenleving een gerichtheid is op negativiteit, is er onder burgers ook
een enorm verlangen naar positiviteit.
Het beste voorbeeld is de Schilderwijk: in de beeldvorming landelijk en lokaal het voorbeeld van de
achterstandswijk waar met de massale intocht van niet-westerse, zwarte mensen de wijk naar de
gallemiezen begon te gaan. Een voorbeeld van een wijk waar de overheid zijn greep op wat mensen
denken en doen heeft verloren. Natuurlijk kent de wijk altijd nog veel problemen. Maar de analyse
achter deze beeldvorming, zoals we eerder lieten zien, wijkt enorm af van wat werkelijk gebeurde. Het
waren niet ‘de buitenlanders’ die de teloorgang van ‘Het Wijk’ inzetten, integendeel. Die werden er
door veel Schilderswijkers welkom geheten. En die geschiedenis kennen de bewoners vandaag de dag
kennelijk beter dan de media, zoals uit ons onderzoek naar voren kwam. Ze stemmen misschien wel
op de partijen die niets van buitenlandse culturele invloeden willen weten, maar in het dagelijks leven
leven zij samen met hun buren – als die hun best doen, net als zijzelf.
Veel mensen die wij gesproken hebben, zijn ook positief over wat ten goede is gekeerd, over wat er
allemaal nog beter kan: het potentieel dat hun buurt heeft. In de communicatiediscipline wordt in dat
verband over succescommunicatie gesproken. Het is aangetoond dat het oog hebben voor wat er wel
goed gaat bij kan dragen aan beleidstevredenheid. Het is zelf zo dat communicatie over feitelijke
ontwikkelingen, die een ongunstige keer genomen hebben, ook kunnen bijdragen aan
beleidstevredenheid als tenminste ook heldere beleidsvoornemens worden benoemd om de
problemen aan te pakken. In dat laatste geval spreken we over ambitiecommunicatie (Kleinnijenhuis
& Van Hoof, 2009). De gerichtheid op het verspreiden van positief nieuws betekent dus geenszins dat
negatieve ontwikkelingen onbenoemd moeten worden gelaten. Sterker nog, het noemen van het
goede én het minder goede maakt de positieve berichtgeving geloofwaardig. Problemen zijn ook een
kantelpunt om te komen tot verbinding.
‘Met de straat gaat het beter dan met de politiek’, zei een Surinaamse vrouw uit Schilderswijk ons.
Want in de straat wordt wel samengewerkt, in de politiek niet. Een man van 45 met een Turkse
achtergrond uit Bouwlust zei ons: ‘er gaan altijd dingen goed en niet goed. Je moet je niet teveel
aantrekken van andere mensen anders denk je dat alles slecht gaat. We hebben iemand nodig die de
verbinding legt’. Ook in de adviezen aan de burgemeester echoot het grote verlangen naar verbinding
door. Veel burgers die problemen met (toekomstige) buurtbewoners signaleren en vrezen zijn niet
primair xenofoob, maar vrezen onthechting. In onze optiek is die diagnose fundamenteler dan het
etiket polarisatie. Het benoemen van ontwikkelingen die wel goed zijn kan helpen om die verbinding
tot stand te brengen.
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Dilemma’s accentueren
De eerder genoemde dialogische bestuursstijl ook. Binnen ministeries zijn diverse ambtenaren bezig
om de cultuur opener te maken en het ambtelijk vakmanschap te verbeteren. Bij het ministerie van
Algemene Zaken concludeerde men dat actieve openbaarheid nog te veel vanuit het juridische
perspectief en minder uit de communicatieve hoek werd benaderd. Met de introductie van de
zogenoemde Dilemmalogica wil het ministerie de overwegingen die bij een besluit horen, beter laten
terugkomen in de communicatie. Dat spoort met het eerder genoemde betoog van Noelle Aarts en
haar pleidooi voor decisional accountability: het formuleren van kwalitatieve ambities, deze
voortdurend monitoren en analyseren en als de situatie daar om vraagt het bijstellen van de ambities.
De metacommunicatie van deze bestuursstijl is niet ‘wij weten het’, maar ‘we gaan het samen
proberen’. Bezien vanuit de oude bestuursstijl is dat een zwakte. Vandaag de dag – waar complexiteit
en onvoorspelbaarheid domineren – is dat voor velen een passend antwoord.
Onze hoofdconclusie
Dit onderzoek leidt ons derhalve tot een pleidooi voor een perspectief waarin niet alleen acht wordt
geslagen op maatschappelijke fricties, maar ook nadrukkelijk op wat wel goed gaat én voor een
bestuursstijl die dialogisch is en die dilemma’s accentueert. Dat doet de straat ook.
Dit pleidooi mondt niet uit in een nieuw instrument, zo ‘makkelijk’ wordt het niet. Daar is één heel
goede reden voor: het is niet makkelijk. Vraaggericht werken, bewonersparticipatie, ‘Haagse kracht’
zijn alle significante pogingen om de systeemwereld van het stadhuis te verbinden met de leefwereld
van de stad. Deze ‘instrumenten’ zijn voor hun effectiviteit evenwel volstrekt afhankelijk van een
noodzakelijke stijlbreuk in politiek leiderschap en ambtelijk ambachtschap, vergeleken met de
bestuursstijl van ‘het verleden’.
Edgar Schein pleit voor een ‘humble inquiry, the gentle art of asking instead of telling’. Dat zou je ook
overheidsparticipatie kunnen noemen – de overheid die mee gaat doen met de samenleving – en dat
is nog belangrijker dan burgerparticipatie. De toegenomen complexiteit van de samenleving vraagt
niet zozeer om nieuwe uniforme instrumenten die overal toepasbaar zouden moeten zijn. De Haagse
burger bestaat niet. Ook in Haagse buurten is er sprake van een grote diversiteit, van straat tot straat
zijn er verschillen – we noemden dat eerder al. Dat pleit niet voor een uniforme wijkaanpak maar voor
diversiteit die van tijd en plaats verschilt. Ontmoeting en contact zijn dan de sleutelwoorden en het
zou een misverstand zijn te denken dat bezoeken van ambtenaren en bestuurders aan wijken, buurten
en ontmoetingsplekken vooral voor de bezochte burgers zouden zijn. Het is veeleer andersom: het zijn
momenten voor ambtenaren en bestuurders om te leren: een ‘humble inquiry’ immers. Leren van de
praktijk, van de straat.
‘Humble’ kan ook vertaald worden als ‘nederig’ en zo’n opstelling van overheidsdienaren kan heel
passend zijn, maar toch is dat niet wat wij bedoelen. In alle bescheidenheid – een veel betere vertaling
van wat wij met ‘humble’ bedoelen - kan door de gemeente ook gewezen worden op wat wel goed is
gegaan. Want dat past ook in deze tijd waarin er in de samenleving een groot verlangen is naar politiek
en ambtelijk leiderschap.
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Bijlagen
Bijlage I

Methoden van dataverzameling

De empirische basis van dit onderzoek wordt gevormd door een viertal focusgroepen en 101
straatgesprekken.
Focusgroepen
De focusgroepen hebben plaatsgevonden met respondenten die wonen en/of werken in een viertal
gebieden:
Schilderswijk-Oost, Laakkwartier (10 respondenten);
Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust (9 respondenten);
Kraayenstein (7 respondenten);
Ypenburg (7 respondenten).
Respondenten
Van de tien respondenten uit de Schilderswijk en het Laakkwartier hebben er vier een nietNederlandse achtergrond via hun ouders. Drie hebben een MBO opleiding gedaan, drie de
Mulo/Mavo, twee een HBO opleiding, één het VMBO, één respondent heeft de vraag niet beantwoord.
De partijpolitieke situering: drie hebben bij de laatste raadsverkiezing PVV gestemd, twee hebben niet
gestemd, één VVD, één PvdD, één SP, één respondent wilde het niet zeggen en één respondent kon
het zich niet meer herinneren.
Van de negen respondenten uit Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust hebben er drie via hun
ouders een niet-Nederlandse achtergrond. Twee hebben een MBO opleiding, de anderen HBO. Drie
respondenten weten niet meer wat ze bij de vorige raadsverkiezing hebben gestemd, één respondent
heeft niet gestemd, één heeft op de Haagse Stadspartij gestemd, twee hebben GroenLinks gestemd,
één op de VVD, één op de Partij van de Eenheid. Vier van de negen neigen nu naar de Haagse
Stadspartij.
Van zeven respondenten uit Kraayenstein – allen een louter Nederlandse achtergrond – heeft er één
de Mulo gedaan, één een MBO opleiding, één een LEAO opleiding, één heeft een
Middenstandsdiploma gehaald, één de Huishoudschool en twee een HBO opleiding. Partijpolitiek
hebben er twee op de PvdA gestemd (één van hen zegt daar over ‘ik ben historisch gedetermineerd’),
twee PVV, één de SP (hij is raadslid voor de deelraad), één weet het niet meer en de laatste stemt
nooit (‘als stemmen iets zou veranderen dan zou het gisteren zijn afgeschaft, het heeft totaal geen
nut. Het zijn de multinationals die het bepalen’), als hij zou stemmen zou het op de SP zijn.
Van de zeven respondenten uit Ypenburg – ook allen een Nederlandse achtergrond – heeft er één de
Mavo gedaan, twee een HBO opleiding en vier een universitaire opleiding. Bij de laatste
raadsverkiezingen hebben drie respondenten VVD gestemd, één GroenLinks, één PvdA en twee
hebben niet gestemd (één van hen: ‘ik denk dat het niet zoveel zin heeft’)
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De respondenten zijn door ons geworven via de straatgesprekken en via briefjes die we willekeurig in
brievenbussen hebben gepost. Die laatste actie was nodig omdat het werven via de straatgesprekken
wel werkte, maar geen uitbundige toestroom van potentiële respondenten opleverde.
Verbazingwekkend is dat niet. Professionele wervingsbureaus van respondenten voor kwalitatief
onderzoek hebben nauwelijks mensen in hun bestanden die wonen en/of werken in deze gebieden.
Ook bij kwantitatief onlineonderzoek – respondenten hoeven dan niet te reizen naar een focusgroep,
ze kunnen de enquêtes op een zelfgekozen moment zelf thuis invullen – zijn burgers uit deze wijken
vaak ondervertegenwoordigd.
De methodologie van focusgroepen
Het lijkt contra-intuïtief: hoe kan het zijn dat enkele groepsgesprekken met een ‘handjevol’
respondenten toch leiden tot betekenisvolle en empirisch relevante interpretaties en conclusies?
Onder onderzoekers is de methode van focusgroepen evenwel onomstreden; een vast onderdeel in
de ‘gereedschapskist’ van het sociaalwetenschappelijke onderzoek.
Open vragen
De grote kracht van kwalitatief onderzoek met focusgroepen, is dat er ‘open’ vragen gesteld kunnen
worden (bijlage II). Hierdoor kan je kennisnemen van de opvattingen van de ondervraagden, zonder
dat de vraagstelling een sturende invloed heeft. In enquête-onderzoek moeten de vragen helder en
eenduidig worden geformuleerd. In focusgroepen hoeft dat niet, sterker nog, dubbelzinnige
polyinterpretabele vragen zijn zelfs wenselijk, omdat deze dan ‘gelezen’ moeten worden door de
gespreksdeelnemers en de uitermate interessante vraag is dan hoe ze dat doen.
In focusgroepen worden bovendien geen antwoordcategorieën meegeleverd en het dialogische
karakter van het groepsgesprek maakt het ook mogelijk om véél vragen open te stellen én door te
vragen. In grootschalig kwantitatief onderzoek is dat onmogelijk. In focusgroepen is het zelfs mogelijk
vragen te stellen zonder woorden. Als een gesprekleider zwijgt en geïnteresseerd blijft kijken, dan
praten respondenten vaak door. In focusgroepen gaat het om verschillende talen: het gesproken
woord én de lichaamstaal. Van de respondenten, maar ook van de moderator. Gaan de respondenten
‘kletsen’ dan gaat de interviewer achterover zitten, zeggen de respondenten ‘rake’ dingen, dan gaat
de moderator naar voor zitten en kijkt de sprekers aandachtig aan.
Voortdurend pendelen tussen abstract en concreet
Een andere methode om door te dringen tot de onderlagen in de opinies en gevoelens is het
voortdurend pendelen tussen abstractie en concreetheid. Formuleren respondenten een antwoord
abstract, dan vragen we door naar wat dat concreet betekent. Formuleren ze een antwoord concreet,
dan wordt gevraagd naar de rode draad in de antwoorden.
Groepsgesprek en individueel genoteerde antwoorden
De groepsdynamiek is een krachtig mechanisme in focusgroepen. De respondenten stimuleren en
inspireren elkaar. Daardoor worden er ‘lagen’ aangeboord, die er reëel zijn, maar waarvan men zich
niet altijd bewust is. Toch laten we de respondenten ook individueel en schriftelijk antwoorden
noteren op sommige vragen. Dat heeft een tweetal voordelen. Eén: de antwoorden worden dan in de
eigen formuleringen van respondenten gegeven; ze nemen niet de bewoordingen over die andere
gespreksdeelnemers gebruiken. Dat is belangrijk, want de woorden die men gebruikt zijn belangrijke
richtingwijzers naar wat men echt vindt. Twee: de respondenten worden ‘gedwongen’ zelf na te
blijven denken en niet te vertrouwen op andere gespreksdeelnemers.
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Associatieve vragen
Een andere effectieve methode om latente opvattingen van respondenten te ontsluiten, is het stellen
van associatieve vragen. Bijvoorbeeld door een actor als een dier te laten benoemen, dan maakt het
veel uit of mensen het dan hebben over een ‘leeuw’ of over een ‘schoothondje’.
Parool
Het parool in de groep – de sfeer, zeg maar – is van wezenlijk belang. Er moet een open klimaat
heersen: letterlijk alles mag gezegd worden. Dat kunnen zeker ook pijnlijke dingen zijn. De moderator
moet ervoor zorgen dat dit toegestaan is. Als gespreksdeelnemers heftig op elkaar reageren, mag dat
ook. De respondenten moeten ervan overtuigd zijn dat de gespreksleider hen beschermt.
Straatgesprekken
De straatgespreken hebben plaatsgevonden in:
Schilderswijk-Oost, Laakkwartier (31 respondenten);
Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust/Vrederust (34 respondenten);
Kraayenstein (15 respondenten);
Ypenburg (5 respondenten);
Scheveningen-dorp (16 respondenten).

De methodologie van straatgesprekken
De basis van de aanpak bij de straatgesprekken wordt net zoals bij focusgroepen gevormd door een
open benadering van de respondenten. De buurten zijn in slimme combinaties (qua geslacht, taal, etc.)
door ons bezocht. Al dwarrelend zijn wij door de buurten gegaan en hebben at random voorbijgangers
aangesproken op plekken waar veel mensen zijn (wijkmarkt, winkelcentra, etc.), of hebben we op
specifieke ‘stillere plekken’ actief gezocht naar gesprekspartners (in buurthuizen, cafés, etc.). Als
duidelijk werd dat die mensen in de buurt woonden en/of werkten, hebben wij onszelf geïntroduceerd
en hebben we het doel van het gesprek duidelijk gemaakt.
Bij de straatgesprekken hebben we, net als tijdens de focusgroepen, een topic-list gehanteerd (bijlage
III). Een samenhangende reeks onderwerpen die idealiter bij elke respondent aan de orde komt. De
straatgesprekken zijn evenwel fundamenteel open gesprekken: de onderzoeker zet de koers van het
gesprek uit, de respondent bepaalt feitelijk waar het over gaat.
Een gesprek leidde natuurlijk niet per definitie tot zinvolle informatie. Als het die kant op ging, werd
dat snel duidelijk. Was een gesprek weinig informatief, dan rondden we het af en gingen we verder.
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Script Focusgroepen

Introductie:
•
•
•

uitleg gang van zaken
camera’s, meekijkers, opname, privacy
voorstelronde (naam, bezigheden, hoe lang woont u in deze buurt?)

Globale inventarisatie:
•
•
•

•
•

Hoe gaat het met Nederland (Achterliggende vraag: waarin verschilt men van
doorsnee Nederlanders)?
Hoe gaat het met Den Haag?
Schriftelijk: wat gaat er goed in buurt waar u woont, wat gaat er niet goed? De
respondenten noteren op groene en roze post-its wat er goed (groen) en niet goed
(geel) gaat, 1 item per post it. De post-its worden samen met de respondenten
geclusterd en op een bord geplakt. De clusters worden – ook in gezamenlijkheid –
benoemd.
Schriftelijk: hoe typeert u de sfeer bij u in de buurt?
Hoe komt dat?

Inzoomend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Over de dingen die niet goed gaan: hoe komt dat?
Over de dingen die wel goed gaan: hoe komt dat?
Achterliggende vragen: worden er instituties, bevolkingsgroepen, specifieke issues
genoemd? Zo ja: welke en hoe.
Wat zou er in deze buurt gedaan moeten worden? Door wie? Gebeurt dat nu ook al?
Zo ja: hoe gaat dat? Zo niet: waarom gebeurt dat nu niet?
Hoe ziet u de toekomst van deze buurt?
En uw eigen toekomst?
Wat is de kracht van uw woonbuurt? Wat de zwakte?
Als u uw woonbuurt vergelijkt met een dier, welk dier is dat dan?
Schriftelijk: wat adviseert u de burgemeester van Den Haag?
Wat heeft u gestemd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen? En bij de volgende?
Twee keer: waarom?
Met welke woorden typeert u uw eigen politieke overtuiging?
Hoe heet de burgemeester?
Welke partijen zitten er in het Haagse college van B&W?
Wat is uw opleiding?
Zijn we nog iets belangrijks vergeten?
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Bijlage III Topiclijst straatgesprekken
Woont u hier in deze buurt?
Zo ja: Wat vindt u van deze buurt? Zo niet: Komt u hier vaak? Indien vaak: wat vindt u van deze buurt?
Wat gaat hier goed? Wat niet?
Hoe komt dat (het goede en minder goede)? Doorvragen op de gegeven antwoorden. Achterliggende
vragen: worden er instituties, bevolkingsgroepen, specifieke issues genoemd? Zo ja: welke en hoe.
Wat zou er in deze buurt gedaan moeten worden? Door wie? Gebeurt dat nu ook al? Zo ja: hoe gaat
dat? Zo niet: waarom gebeurt dat nu niet?

Woonbuurt?
Hoe lang al?
Leeftijd?
Sekse?
Gezinssamenstelling?
Contact met buurtgenoten? Zo ja, met wie?
Etniciteit?
Opleiding?
Werk?
Politieke Partij?
Telefoonnummer /e-mailadres
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Bijlage IV Gegevens buurteffecten (per buurt)
Schilderswijk
Dimensie

Factor

Indicator

Den Haag

Schilderswijk

Sociaal

Sociaal netwerk

% heeft veel contact

29.7

32

% voldoende sociale contacten

88,1

85,3

Sociale cohesie (index sociale
kwaliteit, 0 = ongunstig,
10=gunstig)

5,5

5

% bereid iets voor de buurt te
doen

49,2

44,7

Gemiddeld
inkomen

23300

16000

Minimahuishoudens tot 110%

17

51

% met schulden

14,4

23,6

% dat bezuinigt op primaire
levensbehoeften

38

52,4

% Laagopgeleiden
startkwalificatie)

27,5

45,6

38,1

16,4

3,2

2,8

Sociale cohesie

Armoede

Opleiding

besteedbaar

(geen

% Hoogopgeleiden

Geografisch/omgeving

Stigmatisering

%
gediscrimineerd
buurtbewoners

Beleving buurt

% Voelt zich onveilig in buurt

31,4

53,7

% voelt zich onveilig in eigen
huis

13,6

27,8

Rapportcijfer Veiligheid

6,5

5,1

Perceptie fysieke verloedering

3,6

4,6

Perceptie verkeersoverlast

4,0

5,3

Perceptie sociale overlast

2,1

4,3

Rapportcijfer woonomgeving

6,9

5,7

Schaalscore
buurtvoorzieningen

6,5

6,1

Woonomgeving
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Passende huisvesting

Verkeer
Hoe groot is
verhuismobiliteit?

Institutioneel

% goed onderhoud wegen en
pleinen

68,2

59,1

% goed onderhoud groen

69,1

59,1

% goede straatverlichting

75,3

64,1

% goede speelplekken voor
kinderen

58,8

63,4

% goede voorzieningen voor
jongeren

24,6

30,0

Gemiddelde WOZ waarde

195.437

114.009

Perceptie eigen woning

6,8

6,4

Rapportcijfer eigen woning

7,1

6,5

% Verkeersoverlast
de

Hoe groot is de
institutionele context?

46,7

% verhuisd in de afgelopen 3
jaar

13,8

12,7

% woont van voor 2000 in
Nederland

9,2

8,9

% woont van voor 2000 op
huidige adres

35,0

29,4

Aantal scholen

15
basisscholen
2 VO scholen

Aantal
bedrijven
instellingen

en

Aan- afwezigheid van
winkels

Totaal aantal verkooppunten

Deelname aan sport en
cultuur

% sport

%
bezoekt
voorzieningen

68

culturele

17

123

57,3

42,1

54,1

38,8
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Kraayenstein
Dimensie

Factor

Indicator

Den Haag

Kraaijenstein
en de Uithof

Sociaal

Sociaal netwerk

% heeft veel contact

29.7

30,8

% voldoende sociale contacten

88,1

87,4

Sociale cohesie (index sociale
kwaliteit, 0 = ongunstig,
10=gunstig)

5,5

6,2

% bereid iets voor de buurt te
doen

49,2

37,

Gemiddeld
inkomen

23300

27200

Minimahuishoudens tot 110%

17

12

% met schulden

14,4

4,4

% dat bezuinigt op primaire
levensbehoeften

38

20,5

% Laagopgeleiden

27,5

36,1

% Hoogopgeleiden

38,1

36,7

3,2

4,9

Sociale cohesie

Armoede

Opleiding

Geografisch/omgeving

besteedbaar

Stigmatisering

%
gediscrimineerd
buurtbewoners

door

Beleving buurt

% voelt zich onveilig in buurt

31,4

18,9

% voelt zich onveilig in eigen
huis

13,6

10,7

Rapportcijfer Veiligheid

6,5

7,1

Perceptie fysieke verloedering

3,6

3,1

Perceptie verkeersoverlast

4,0

3,0

Perceptie sociale overlast

2,1

1,2

Rapportcijfer woonomgeving

6,9

7,8

% goed onderhoud wegen en
pleinen

68,2

66,3

% goed onderhoud groen

69,1

60,4

Woonomgeving

69
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Passende huisvesting

Verkeer

75,3

71,6

% goede speelplekken voor
kinderen

58,8

45,6

% goede voorzieningen voor
jongeren

24,6

17,8

Schaalscore
buurtvoorzieningen

6,5

6,9

WOZ waarde

195.437

263.741

Perceptie eigen woning

6,8

7,7

Rapportcijfer eigen woning

7,1

7,7

% Verkeersoverlast

Hoe groot is
verhuismobiliteit?

Institutioneel

% goede straatverlichting

de

-

% verhuisd in de afgelopen 3
jaar

13,8

12,0

% woont van voor 2000 in
Nederland

9,2

6,2

% woont van voor 2000 op
huidige adres

35,0

35,2

Hoe groot is de
institutionele context?

Aantal scholen

Kwaliteit
diensten

Aantal
bedrijven
instellingen

van

lokale

1

(voortgezet onderwijs)

en

Aan- afwezigheid van
winkels

Totaal aantal verkooppunten

Deelname aan sport en
cultuur

% sport

%
bezoekt
voorzieningen

70

culturele

410

5

57,3

61,5

54,1

64,1
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Rustenburg/Oostbroek
Dimensie

Factor

Indicator

Den Haag

Rustenburg/Oostbroek

Sociaal

Sociale netwerk

% heeft veel contact

29.7

24,3

% voldoende sociale contacten

88,1

84,5

Sociale cohesie

Sociale cohesie (index sociale
kwaliteit, 0 = ongunstig,
10=gunstig)

5,5

4,9

Armoede

Gemiddeld
inkomen

23300

18800

Minimahuishoudens tot 110%

17.2

13,0

% met schulden

14,4

16,5

% dat bezuinigt op primaire
levensbehoeften

38

42,9

Stigmatisering

%
gediscrimineerd
buurtgenoten

3,2

4,3

Opleiding

% Laagopgeleiden

27,5

35,2

% Hoogopgeleiden

38,1

25,8

% Voelt zich onveilig in buurt

31,4

46,1

Rapportcijfer Veiligheid

6,5

5,8

Perceptie fysieke verloedering

3,6

4,4

Perceptie verkeersoverlast

4,0

4,9

Perceptie sociale overlast

2,1

3,0

Rapportcijfer woonomgeving

6,9

6,1

Index woonomgeving

6,2

5,9

% goed onderhoud wegen en
pleinen

68,2

61,5

% goed onderhoud groen

69,1

64,1

% goede straatverlichting

75,3

74,0

% goede speelplekken voor
kinderen

58,8

51,0

% goede voorzieningen voor
jongeren

24,6

21,3

Beleving buurt

Geografisch/omgeving

Woonomgeving

71
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Passende huisvesting

Verkeer
de

Hoe groot is de
institutionele context?

Kwaliteit
diensten

195.437

113.872

Perceptie eigen woning

6,8

6,6

Rapportcijfer eigen woning

7,1

7,0

% Verkeersoverlast

Hoe groot is
verhuismobiliteit?

Institutioneel

WOZ-waarde

van

lokale

46,2

% verhuisd in de afgelopen 3
jaar

13,8

15,0

% woont van voor 2000 in
Nederland

9,2

13,1

% woont van voor 2000 op
huidige adres

35,0

36,0

Aantal scholen
(geen VO scholen)

Aantal
bedrijven
instellingen

en

Aan- afwezigheid van
winkels

Totaal aantal verkooppunten

Deelname aan sport en
cultuur

% sport

Rustenburg:
basisscholen

2

Oostbroek:
basisscholen

2

Rustenburg: 503
Oostbroek: 1349
Rustenburg: 11
Oostbroek: 97

%
bezoekt
voorzieningen

culturele

57,3

45,7

54,1

38,1

Vrederust
Dimensie

Factor

Indicator

Den Haag

Vrederust

Sociaal

Sociale netwerk

% heeft veel contact

29.7

29,9

% voldoende sociale contacten

88,1

83,9

Sociale cohesie

Sociale cohesie (index sociale
kwaliteit, 0 = ongunstig,
10=gunstig)

5,5

4,9

Armoede

Gemiddeld besteedbaar inkomen

23300

19000

Minimahuishoudens tot 110%

17.2

24,8

% met schulden

14,4

21,7
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Opleiding

Geografisch/omgeving

% dat bezuinigt op primaire
levensbehoeften

38

42,7

% Laagopgeleiden

27,5

40,0

% Hoogopgeleiden

38,1

19,3

3,2

3,8

Stigmatisering

%
gediscrimineerd
buurtgenoten

Beleving buurt

% Voelt zich onveilig in buurt

31,4

40,3

Rapportcijfer Veiligheid

6,5

5,7

Perceptie fysieke verloedering

3,6

3,7

Perceptie verkeersoverlast

4,0

3,8

Perceptie sociale overlast

2,1

2,3

Rapportcijfer woonomgeving

6,9

6,1

% goed onderhoud wegen en
pleinen

68,2

55,4

% goed onderhoud groen

69,1

62,9

% goede straatverlichting

75,3

63,0

voor

58,8

51,7

% goede voorzieningen voor
jongeren

24,6

24,3

WOZ-waarde

195.437

170.961

Perceptie eigen woning

6,8

6,6

Rapportcijfer eigen woning

7,1

6,9

Woonomgeving

% goede speelplekken
kinderen

Passende huisvesting

Verkeer

Hoe
groot
is
verhuismobiliteit?

door

% Verkeersoverlast

de

34,6 (Bouwlust
en Vrederust)

% verhuisd in de afgelopen 3 jaar

13,8

28,7

% woont van voor 2000 in
Nederland

9,2

19,8

% woont van voor 2000 op
huidige adres

35,0

34,4

73
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Hoe
groot
is
de
institutionele context?

Aantal scholen

(cijfers
niet
beschikbaar)

Kwaliteit
diensten

Aantal bedrijven en instellingen

(cijfers
niet
beschikbaar)

Totaal aantal verkooppunten

(cijfers
niet
beschikbaar)

van

Aan- afwezigheid
winkels

lokale

van

Deelname aan sport en
cultuur

% sport

%
bezoekt
voorzieningen

culturele

57,3

44,9

54,1

40,7

Bouwlust
Dimensie

Factor

Indicator

Den Haag

Bouwlust

Sociaal

Sociale netwerk

% heeft veel contact

29.7

29,9

% voldoende sociale contacten

88,1

83,9

Sociale cohesie

Sociale cohesie (index sociale
kwaliteit, 0 = ongunstig,
10=gunstig)

5,5

4,9

Armoede

Gemiddeld
inkomen

23300

18543

Minimahuishoudens tot 110%

17.2

27,3

% met schulden

14,4

21,7

% dat bezuinigt op primaire
levensbehoeften

38

42,7

% Laagopgeleiden

27,5

40,0

% Hoogopgeleiden

38,1

19,3

Stigmatisering

% voelt zich gediscrimineerd

3,2

3,8

Beleving buurt

% Voelt zich onveilig in buurt

31,4

40,3

Rapportcijfer Veiligheid

6,5

5,7

Perceptie fysieke verloedering

3,6

3,7

Opleiding

74

besteedbaar
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Woonomgeving

Passende huisvesting

Verkeer

4,0

3,8

Perceptie sociale overlast

2,1

2,3

Rapportcijfer woonomgeving

6,9

6,1

% goed onderhoud wegen en
pleinen

68,2

55,4

% goed onderhoud groen

69,1

62,9

% goede straatverlichting

75,3

63,0

% goede speelplekken voor
kinderen

58,8

51,7

% goede voorzieningen voor
jongeren

24,6

24,3

WOZ-waarde

195.437

123.084

Perceptie eigen woning

6,8

6,6

Rapportcijfer eigen woning

7,1

6,9

% Verkeersoverlast

Hoe
groot
is
verhuismobiliteit?

Institutioneel

Perceptie verkeersoverlast

de

34,6 (Bouwlust en
Vrederust)

% verhuisd in de afgelopen 3 jaar

13,8

26,9

% woont van voor 2000 in
Nederland

9,2

21,3

% woont van voor 2000 op
huidige adres

35,0

34,3

Hoe
groot
is
de
institutionele context?

Aantal scholen

Niet beschikbaar
in
gemeentemonitor

Kwaliteit
diensten

Aantal bedrijven en instellingen

Niet beschikbaar
in
gemeentemonitor

Totaal aantal verkooppunten

Niet beschikbaar
in
gemeentemonitor

van

Aan- afwezigheid
winkels

lokale

van

Deelname aan sport en
cultuur

% sport

%
bezoekt
voorzieningen

75

culturele

57,3

44,9

54,1

40,7
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Scheveningen-Dorp
Dimensie

Factor

Sociaal

Sociaal netwerk

Indicator

Den Haag

Scheveningen

29.7

35,2

% voldoende sociale contacten

88,1

89,2

Sociale cohesie (index sociale
kwaliteit, 0 = ongunstig,
10=gunstig)

5,5

6,1

Gemiddeld
inkomen

23300

24925

Minimahuishoudens tot 110%

17.2

10,1

% met schulden

14,4

10,2

% dat bezuinigt op primaire
levensbehoeften

38

30,3

% Laagopgeleiden

27,5

21,1

% Hoogopgeleiden

38,1

45,0

3,2

0,5

% heeft veel contact

Armoede

Opleiding

Geografisch/omgeving

besteedbaar

Stigmatisering

%
gediscrimineerd
buurtbewoners

Beleving buurt

% Voelt zich onveilig in buurt

31,4

16,1

Rapportcijfer Veiligheid

6,5

7,1

Perceptie fysieke verloedering

3,6

3,7

Perceptie verkeersoverlast

4,0

4,2

Perceptie sociale overlast

2,1

1,5

Rapportcijfer woonomgeving

6,9

7.6

% goed onderhoud wegen en
pleinen

68,2

68,1

% goed onderhoud groen

69,1

70,1

% goede straatverlichting

75,3

84,9

% goede speelplekken voor
kinderen

58,8

50,7

% goede voorzieningen voor
jongeren

24,6

20,1

Woonomgeving

76
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Passende huisvesting

Verkeer

195,437

209.332

Perceptie eigen woning

6,8

7,6

Rapportcijfer eigen woning

7,1

7,9

% Verkeersoverlast

Hoe groot is
verhuismobiliteit?

Institutioneel

WOZ-waarde

de

-

% verhuisd in de afgelopen 3
jaar

13,8

29,9

% woont van voor 2000 in
Nederland

9,2

16,6

% woont van voor 2000 op
huidige adres

35,0

35,2

Hoe groot is de
institutionele context?

Aantal scholen

Kwaliteit
diensten

Aantal
bedrijven
instellingen

van

lokale

1 basisschool

en

Aan- afwezigheid van
winkels

Totaal aantal verkooppunten

Deelname aan sport en
cultuur

% sport

%
bezoekt
voorzieningen

77

culturele

1716
(inclusief
Scheveningen
badplaats)
104

57,3

57,4

54,1

53,3
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Ypenburg
Dimensie

Factor

Indicator

Den Haag

Ypenburg

Sociaal

Sociaal netwerk

% heeft veel contact

29.7

34,3

% voldoende sociale contacten

88,1

93,8

Sociale cohesie (index sociale
kwaliteit, 0 = ongunstig,
10=gunstig)

5,5

5,8

Gemiddeld
inkomen

23300

27600

Minimahuishoudens tot 110%

17.2

9,3

% met schulden

14,4

9,4

% dat bezuinigt op primaire
levensbehoeften

38

29,8

% Laagopgeleiden

27,5

22,8

% Hoogopgeleiden

38,1

42,3

3,2

3,6

Armoede

Opleiding

Geografisch/omgeving

besteedbaar

Stigmatisering

%
gediscrimineerd
buurtbewoners

Beleving buurt

% Voelt zich onveilig in buurt

31,4

25,5

Rapportcijfer Veiligheid

6,5

6,8

Perceptie fysieke verloedering

3,6

3,2

Perceptie verkeersoverlast

4,0

3,9

Perceptie sociale overlast

2,1

1,3

Rapportcijfer woonomgeving

6,9

7,2

% goed onderhoud wegen en
pleinen

68,2

83,2

% goed onderhoud groen

69,1

82,5

% goede straatverlichting

75,3

80,7

% goede speelplekken voor
kinderen

58,8

77,9

% goede voorzieningen voor
jongeren

24,6

30,3

WOZ-waarde

195.437

282.028

Woonomgeving

Passende huisvesting

78
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Verkeer

6,8

8,0

Rapportcijfer eigen woning

7,1

8,0

% Verkeersoverlast

Hoe groot is
verhuismobiliteit?

Institutioneel

Perceptie eigen woning

de

Gegevens niet
beschikbaar

% verhuisd in de afgelopen 3
jaar

13,8

11,4

% woont van voor 2000 in
Nederland

9,2

4,3

% woont van voor 2000 op
huidige adres

35,0

25,8

Hoe groot is de
institutionele context?

Aantal scholen

Kwaliteit
diensten

Aantal
bedrijven
instellingen

van

lokale

Gegevens niet
beschikbaar
en

Aan- afwezigheid van
winkels

Totaal aantal verkooppunten

Deelname aan sport en
cultuur

% sport

%
bezoekt
voorzieningen

79

culturele

Gegevens niet
beschikbaar
Gegevens niet
beschikbaar
57,3

58,9

54,1

49,3
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