
 

 

 

 

Input wijkenquête Statenkwartier 
 

Hier vindt u de antwoorden van 62 bewoners op een enquête van zes vragen over klimaatverandering in het 

Statenkwartier. De antwoorden zijn bedoeld als inspiratie voor de deelnemers van het burgerberaad. Wat 

voor ideeën en sentimenten leven er zoal in hun wijk? De resultaten zijn niet representatief voor alle 

bewoners van het Statenkwartier. 

 

De antwoorden zijn zonder verdere aanpassingen overgenomen vanuit de antwoordformulieren.  

 

1. Als u denkt aan het tegengaan van klimaatverandering in uw wijk, waar denkt u dan aan?  

Reacties 

• De vele lampen die branden in de buurt 

• Energie besparen 

• Ik ben er niet tegen, maar ruim een jaar geleden hebben wij een enquête ingevuld en daar kwam toen uit 

dat ruim 80% graag wil wachten met van het gas af te gaan. Ik ben die mening nog steeds toegedaan. 

• Centrale verwarming en warm water door middel van warm water centrale voor de hele wijk od stadsdeel. 

Zo blijft transitie betaalbaar. Keuze om met gas of elektriciteit of eventueel alternatieve energiebronnen te 

koken, maar alleen als dat milieuvriendelijker is. Huizen in een rijksbeschermde stadsdeel kunnen maar 

beperkt geïsoleerd worden, samen met gemeente naar een maatwerk oplossing zoeken. 

• meer groen, boomcirkels groter maken, meer groene daken en zonnepanelen. bouwvergunning voor 

aanbouw of opbouw alleen als er een groen dak op komt (geldt zeker ook voor madurodam). bedrijven 

verplichten zonnepanelen en groen dak aan te schaffen (met subsidie) 

• meer groen (beplanting, daken, stadsvoedsel), minder steen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, 

auto's 15 km per uur, hemelwater scheiden van afvalwater 

• Begin bij het laagdrempelige maatregelen: zonnepanelen, isolatie 

• Zonne-energie 

• Dat dat niet door de wijk komt 

• Veel meer groen, verminderen afval in natuur, verduurzamen huizen 

• Dubbel glas, verduurzamen woning 

• Meer groen, minder auto's, meer fietsenrekken- en stallingen. Parkeerplaatsen transformeren in groen en 

fietsenstallingen. Auto's weren uit de Frederik Hendriklaan. Het is daar vaak gevaarlijk, ongezellig, 

onvriendelijk, onaangenaam en ongezond door al dat (dubbelgeparkeerde) blik. Geef fietsers, wandelaars 

en groen dus ruim baan! 

• bomen planten en groen behouden, niet volbouwen. educatie op scholen (vooral beginnen op lagere 

school) 

• Stoppen met hout stoken, gemotoriseerd verkeer drastisch beperken 



• isoleren van huizen - van het gas af - deelauto's - zonnepanelen - groene daken - zo veel mogelijk tegels en 

asfalt eruit en meer groen erin, ook bij- en insectvriendelijke planten - vleestax - afval scheiden en recyclen 

- meer 2e hands winkels - simpele adviezen om minder energie te verbruiken (korter douchen, thermostaat 

graadje lager en dikkere trui aan, dekentje op de bank) - goed ov - waterafvoer loskoppelen van riool - 

promoten van vestiging van duurzame winkels – 

• Isoleren, meer groen, minder auto’s, stadsverwarming of warmtepompen (zonnepanelen heb ik al 

• Opvangen water hevige regenbuien zodat riolering niet overstroomt (terug mijn woning in) Voorkomen 

hittestress door water te laten infilteren in de bodem en meer groen voor schaduw 

• Verwarming, Transport, Afval recyclen, Duurzame Energie bronnen (zonnenpanelen, windmolens), 

voedselverspilling, voedsel keuzes (vlees) 

• Oude panden zo goed mogelijk isoleren!! 

• Natuurlijke klimaatoplossingen 

• Ik denk aan meer groen in woonstraten. Meer bomen, gemeenschappelijke tuinen. Minder auto's. Meer 

prullenbakken: Elektronisch afval, glas en textiel.  

• Energie besparen  

• Schone energie gebruiken en daardoor CO2 uitstoot verminderen en ook aan energie besparen. 

• Alternatieve energie 

• Meer groen, meer bomen voor de broodnodige schaduw in de komende hete zomers, minder tegels zodat 

het grondwater beter wordt vastgehouden 

• Nergens aan. Het klimaat is niet gekoppeld aan een wijk. 

• CO2 uitstoot naar nul 

• Klimaat kan je niet tegengaan, kreet van het eco-industrieel complex. Je kunt hooguit geloven dat er een 

wijk- klimaat thermostaat bestaat. Zelf ben ik agnost.  

• Inzet duurzame energie, besparen op energie, maatregelen aan huizen, kantoren en bedrijven  

• Besparen van energie, plaatsen van warmte pompen, huizen isoleren. Meer groen tegen hitte stress, 

schaduw. Wadi’s Water retenties. 

• Stoeptuintjes..boomspiegels, drainage pijp naast riool. Zorgen dat het waterschap het waterpeil niet te 

laag houdt. Bomen planten. Groene daken.  

• Veel trottoirs zijn heel breed in Statenkwartier, bijv op Frankenslag. Daar kunnen best wat meer 

groenstroken. Ook groenstrook op Mauritslaan zou groene wandelstrook met voedselbos kunnen worden 

én met voetbal/hockey kooi 

• Ik denk in de eerste plaats aan trainen om te sparen, Ik zie te veel mensen in het hele huis de lichten aan 

laten en de verwarming aan, ook al zijn ze niet thuis. Een ander belangrijk punt in het algemeen is om 

degenen die speculeren op huizen, degenen die huizen en appartementen huren, onmiddellijk te 

verplichten de accommodaties duurzaam te maken, daken, buitenmuren te isoleren en dubbele beglazing 

te plaatsen. Dubbel glas is effectief, goedkoop en kan direct gedaan worden, ik betaal € 1150 per maand 

voor 45 vierkante meter en ik heb geen dubbel glas. 



• Afwachten tot er betere oplossingen zijn dan de huidige. gewoon gas blijven gebruiken 

• Aan het vergroenen van de wijk om oververhitting tegen te gaan in warme zomers  

• Energiebesparing door burgers en overheid. Beperken autogebruik en andere uitstoot. Verminderen 

watergebruik. Meer ruimte voor regenwater via tuin en straat. Aanleg groen. 

• cv lager zetten en korter douchen 

• Er is oneindig veel te bedenken in kleine initiatieven, maar de omslag zal toch vanuit de regering moeten 

komen, er zijn nu grote stappen nodig om onze planeet nog enigszins leefbaar achter te laten voor jongere 

generaties. Wat betreft in de wijk: alle initiatieven die haalbaar zijn zonder dat het de mensen met een laag 

inkomen benadelen. Je ziet nu dat met name de kapitaalkrachtigen hun toch al duurzame huis nog meer 

verduurzamen. Lijkt me verstandiger om eerst te focussen op de huizen die het het hardst nodig hebben, 

te denken valt alleen al aan alle huizen zonder dubbel glas. Verder vind ik het bizar dat beleggers nog 

huizen mogen opleveren met gashaarden en andere vervuilende elementen. Een verbouwing is nou net 

een mooi moment om duurzaamheid toe te passen bij woningen. Geen onnodige woningbouw, maar 

leegstand van panden, winkels, scholen, kerken en kantoren gebruiken voor woningen. Geen bomen/groen 

verwijderen, sterker nog, we hebben veel meer bomen en groen nodig. Er zijn veel plekken waar 

bijvoorbeeld ongebruikte trambanen liggen en andere kale plekken die zich uitstekend lenen voor mooi 

groen. Het is altijd in elk opzicht een opwaardering van elke wijk. De tegels uit tuinen halen en vervangen 

voor groen. Hergebruik van regenwater. Minder auto's. Een boerenmarkt op de Fred in het weekend, 

waarbij je gelijk van de boeren in de buurt kunt kopen. Uberhaubt meer aandacht voor de vegetarische en 

veganistische voeding en de impact van ongezonde voeding, alcohol en sigaretten op zowel het milieu als 

de mens als soort. Als je ziet wat er te koop is in onze supermarkten dan zit ten daar nog maar weinig 

producten bij die ook maar iets met gezonde voeding te maken hebben. Waarom mogen scholieren (18-) in 

vredesnaam chips en red bull kopen tijdens hun pauzes? De productie van het meeste van dat ongezonde 

voedsel is enorm vervuilend voor het milieu. Ditzelfde geld voor het aanbod van voeding op scholen, in 

ziekenhuizen etc. GEEN windmolens en GEEN zonnepanelen parken in de nabijheid van de woonwijken en 

naaste omgeving. Dit maakt woonwijken nog minder leefbaar. Ik denk dat er ook betere plekken in Europa 

te bedenken zijn waar daar meer plek voor is dan in Nederland, het dichtsbevolkste land. 

• Verbieden van hout kachels in woonwijken, zowel voor klimaat als gezondheid - Meer dubbel glas, maar 

wel met behoud van de uitstraling van het beschermd stadgezicht - Meer bomen in straten, zodat het 

koeler wordt 

• Verduurzamen woningen 

• Warmtenet aanleggen 

• Minder energie verbruik , beter isolatie van huis, meer groen 

• Meer ruimte voor groen, minder tegels om water weg te laten stromen. Autogebruik ontmoedigen, OV 

goedkoper maken, fietsen blijven stimuleren. Voldoende elektrische deelautos en laadpalen; 

zonnepanelen, groene daken, afval scheiding en reductie. Schoner transport (vervuilende auto’s en 

activiteiten verbieden) minder energiegebruik in gebouwen,… 

• Isoleren van mijn woning  



• We have to insure that our neighborhood will be livable in the future ; that means we have to switch off 

the gaz heating system for winter, increase the green area for reducing the heat waves in the summer, or 

be sure that our dikes are ready for any over-flooding The municipality should also offer to the inhabitants 

the possibility to adapt by increasing the offer for public transport, the number of bicycle paths, giving a 

clear direction what the inhabitants should do to be prepared of the climate change, particularly for the 

house renovation.  

• Groen uitbreiden en veel meer zonnepanelen  

• Meer groen! Groene(re) tuinen in plaats van tegeltuinen, groene natuurspeeltuinen en het stimuleren van 

initiatieven als “tegel eruit, groen erin” aan de voorgevels. Maar ook bewustwording van laagdrempelige 

handelingsprespectieven, zoals: hoe bespaar je eenvoudig water, elektriciteit, gas, etc. 

• Tuinen vergroenen, beperkte verharding, geen kunstgras, minstens 2 bomen groen ophaaldienst weer 

overal instellen. mensen er bewust van maken dat het omgezet wordt in compost.(taak voor de gemeente) 

alerter zijn dat als er ergens een boom wordt er snel een wordt herplant en niet twee jaar erna of helemaal 

niet wordt herplant! Buurt/straat rooster instellen dat wordt gewerkt aan een opgeruimde straat . 

• Waterretentie en hittestress verlichten. Planten van bomen, struiken en planten voor tegengaan 

hittestress. Verwijderen stenen en aanplanten van tuinen voor opvangen water in de bodem. Mogelijk 

tegeltaks invoeren. Geveltuinen verplicht maken of aanplanten namens gemeente. Tevens helpt dit de 

biodiversiteit in de stad. 

• Isoleren, warmte-netten, hybride warmtepomp  

• More greenery (green roofs) and more reusable energy  

• Isoleren, Zonnepanelen op alle daken Collectief warmtesysteem Elektrisch rijden.. batterij als opslag 

Natuurlijke begroeiing + groene daken tbv afwatering OV op peil houden.  

• Energiegebruik en de mogelijkheden meer "schone" energie in te zetten. Voorlichting voor 

burgerinitiatieven, denk aan gebruik zonnecollectoren (gezamenlijk en individueel) Gebruik "schone" 

bevoorrading trucks i.p.v. de grote zware dieseltrucks. Preventieve maatregelen die de gevolgen van de 

klimaatverandering opvangen, denk aan wateropslag en afvoer. Waar mogelijk besturing vervangen door 

water doorlaatbare bestrating enz enz Meer voorzieningen voor laadmogelijkheden elektrische 

vervoermiddelen  

• Het voornaamste is dat de energievoorziening moet worden herzien. Maak gebruik van lege daken door de 

gehele stad door hier zonnepanelen op te bouwen. Zorg ervoor dat in zoveel mogelijk gebouwen (al dan 

niet allemaal) de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen drastisch wordt verminderd (idealiter compleet 

verwijderd). Focus niet alle aandacht op één soort groene energie: zet in op meerdere (zon, wind, water, 

etc.). Investeer in onderzoeksprojecten om de efficiëntie van groene energie te verbeteren. Geef mensen 

financieel meer mogelijkheid om over te stappen naar elektrische voertuigen om zo de uitstoot van 

benzine/diesel auto's drastisch te verminderen. Er zijn subsidies vanuit de overheid, maar dit zou vanuit de 

gemeente wellicht aangevuld kunnen worden. Zorg ervoor dat alle nieuwe woningen die vanaf nu worden 

gebouwd compleet onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en alleen gebruik maken van groene 

energie. Regel subsidies voor burgers (en breng deze ook onder aandacht van burgers!) om deze zaken te 



bevorderen. Het kan niet zo zijn dat het initiatief puur en alleen vanuit de burgers komt, dit is de 

verantwoordelijkheid van iedereen; inclusief de gemeente. Tevens heeft de gemeente meer macht om dit 

voor elkaar te krijgen. Geef mensen de mogelijkheid minder vlees te eten door meer lokaal gegroeide 

groenten en fruit aan te bieden (is hier iets in te doen in samenwerking met supermarkten?). Start een 

campagne om mensen duidelijk te maken dat dingen herbruikt kunnen worden; gescheurde kleding kan 

gerepareerd worden, gebroken producten kunnen wellicht nog gerepareerd worden, etc.  

• Goed nadenken .Niet meteen alles op elektriciteit.Het stroomnet is er niet op voorbereid!Aardgas is nog 

steeds een goede energie voor de overgangsfase.Verder valt klimaat verandering wel mee! De ophef van 

de media is het grootste probleem.  

• Meer groen, minder tegels, straatstenen en blik. Zonnepanelen op huizen, winkels en kantoorgebouwen. 

Geen dieselvrachtauto's meer de wijk in. 

• Klimaat is globaal en kan niet opgelost worden met kleine stapjes in staadswijken.  

• -isolatie woningen stimuleren -warmtenet wijk ontwikkelen -buurt / openbare ruimte / tuinen groener en 

minder asfalt en tegels -stimuleren ov en fiets  

• (Verplicht) vergroenen. Dus tegels er uit,groen er in! Vegetarische en veganistische voedingswijze 

aantrekkelijk maken en een soort positieve beloning bij duurzame keuzes.  

• De tram verbruikt veel geld door slijtage en aanpassingen van nieuwe trams en tevens hoge aanschaf van 

nieuwe trams en denderende overlast in de huizen die hierdoor zijn ontstaan. Ook het kappen van vele 

bomen is slecht voor het klimaat en het leefmilieu in onze wijk. 

• Meer groen. Meer gebruik van opvang regenwater. Meer toepassing van zonnepanelen met batterijen. 

Meer toepassing van isolatie en opdelen van woning in lage en hoge temperatuur segmenten.  

• Duurzaam verwarmen 

• Meer groen, ook groene daken. Meer zonnepanelen. Zuinig omgaan met energie en water. Deel auto's. 

Bewuster op vakantie enz. 

 

2. Wat zou u zelf willen en kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan?  

Reacties 

• meewerken aan het vergroenen van de wijk. regenwater opvang. Plastic verminderen en opruimen.  

• Ik heb cv altijd laag staan en ben zuinig met water 

• zuinig zijn met energiegebruik 

• Ikzelf kan niet veel doen omdat het niet mogelijk is de eensteens muren van mijn huis te isoleren. het dak 

zou geïsoleerd kunnen worden, maar daar heb ik instemming van de twee mede-bewoners van mijn pand 

nodig. 

• Mee werken aan een betaalbare oplossingen. 

• heb al groen dak op schuur, zonnepanelen op ons dak, tegels uit de tuin gehaald en ook uit gezamenlijke 

plein. meer bomen geplant 

• van het gas af, minder vliegen, helpen bij onderhoud van groen 



• zonnepanelen en overal dubbel glas 

• panelen  

• ik fiets en gebruik het ov  

• Verduurzamen eigen huis, 

• Zonnepanelen, Hr++ glas  

• Ik heb m'n tuintje onlangs vergroend door ca. 50 vierkante meter tegels en kunstgras te vervangen door 

gras, planten, bloemen, klimop en struiken. Nog meer fietsen en lopen. M'n auto in de parkeergarage 

onder het World Forum te stallen. Zonnepanelen op het dak. Gasloos verwarmen en koken.  

• groen, gft afval, minder reizen, opletten met inkopen, alleen wat nodig is.  

• Ik stook geen hout meer en fiets  

• al veel van bovenstaande ideeën gedaan - ik wil nog een groen dak - stoppen met zo nu en dan kip eten - 

nog minder spullen kopen en als er wat wordt gekocht vooral duurzame spullen kopen, met name kleding - 

korter douchen 

• Van het gas af  

• Opheffen parkeerplaatsen ten gunste van aanleg groen Ik heb al groendak, regenton weinig verharding in 

mijn tuin, geveltuintje Ik zou graag mijn buren willen overhalen om allemaal een regenton te nemen 

• Verwarming: Investeren in Warmtepomp, verwarming minder hoog zetten Transport: Fiets/OV nemen, 

mijn auto delen met anderen Afval/Recyclen: Afval in meer categorieen scheiden (>3) Duurzame Energie: 

Warmte/Zonnepanelen kopen/installeren thuis Voedselverspilling: minder kopen/vaker naar de 

supermarkt Voedsel Keuzes: 2 maal per week vlees eten, meer bio kopen 

• Huis zo goed mogelijk isoleren. Geen energie verspillen. Verantwoord genieten van het leven. 

• Ik zou graag zonnepanelen willen en het huis verduurzamen, want we zijn slecht geisoleerd maar we 

wonen in een huurhuis  

• Als internationale student zou ik heel graag willen dat informatie over afvalverwerking toegankelijker 

wordt. Ik wil minder bijdragen aan voedselverspilling. Ik wil echt een gemeenschap die trots is op 

duurzaamheid en het minimaliseren van afval. 

• Minder gas te gebruiken door woning beter te isoleren of zonnepanelen te plaatsen 

• Verwarming graadje lager, nog meer isoleren, zuinig met elektriciteit, zonnepanelen en evt. in de nabije 

toekomst hybride warmtepomp 

• Consuminderen isoleren  

• Ik leef al zeer milieubewust, geen auto, verwarming op 15 graden, zo min mogelijk plastic , ik scheid afval 

• Zo min mogelijk  

• woningisolatie en CO2 neutrale opwekking van energie 

• Ik was de eerste in de buurt met zonnepanelen. Die draaien nog steeds. Daarnaast ben ik zuinig met 

basisbehoeften als water en energie. Ik heb twee noodgeneratoren voor de onontkomelijke Dunkelflauten.  

• Groene energie, aansluiten op stadsverwarming, isolatie, besparen op energie 

• Huis isoleren, zonnepanelen, verantwoord omgaan met gas water licht, investeren groen in de wijk. 



• Stoeptuintje, zonnepanelen, themosstaat lager. Vaker de fiets 

• We hebben al zonnepanelen, groen dak en groene tuin. We zouden nog geveltuin en regenton kunnen 

regelen, evt met hele straat? 

• In mijn situatie op dit moment mag ik alleen energie besparen meer als mogelijk 

• Zonnepanelen  

• Huis verder isoleren; problemen: kosten en bouwwijze  

• Isoleren, minder stoken, auto vaker laten staan, meer openbaar, openhaard niet meer stoken. 

• cv lager zetten en korter douchen minder vliegreizen verpakkingsmateriaal beter vermijden 

• Ik heb een energie label A woning, maar zou graag nog helemaal van het gas afgaan, als er een logische en 

simpele vervanging voor komt, zoals waterstof. Ik heb zovele mogelijk groen in mn voor en achtertuin. 

Maar daar mag nog meer bij. Ik heb geen auto. Ik ben vegan. Ik denk na over mn stroom en gasverbruik en 

watergebruik. Ik bewater mn tuin zoveel mogelijk met regenwater. Ik doe aan afvalscheiding (nu heb ik 

begrepen dat het bij het verzamelpunt weer allemaal op een hoop terecht komt, dus dat dat vrij zinloos 

is?) Verder sta ik open voor alles waarmee ik het klimaat kan helpen, maar hopelijk gaat Den Haag / 

Europa, de wereld als geheel dit wereldwijde probleem oppakken. Ik geloof in dit geval niet dat elke kleine 

beetjes het verschil nog gaan maken. 

• Dubbel glas plaatsen 

• Isoleren & aardgasvrij verwarmen  

• Isolatie,isolatie, warmtepompen, van het gas af. 

• zuinig zijn met energiegebruik  

• Ons huis beter Isolieren, zonnenenergie op daak of stadtvewarming  

• Verduurzamen woning, km met vervuilende auto’s verminderen, groen dak, zonnepanelen, thuisbatterij; 

warmtepomp, geen open haard gebruiken, minder consumeren en op CO2 voetafdruk letten, …  

• Is al afgerond  

• The first goal is to fit the house for minimizing the gaz consumption and the need of cooling system for the 

future. The second one is to build a sustainable live where cars are for example not needed.  

• Heb al alles mogelijk gedaan  

• Alles wat ik kan, zolang het me niet teveel energie kost om dingen te ondernemen. Graag simpele, maar 

effectieve dingen.  

• warmte pomp installeren met tang vuil rapen.  

• Tegels verwijderen. Pleit al enkele jaren voor planten van flink aantal bomen in de volledig betonnen 

straten. 

• Isoleren, energiebehoefte reduceren  

• Heatpump at home, solar panels and/or green roof. Maybe more plants on the walls to isolate the house 

• Vegetarisch eten Benzine auto deur uit 

• Elektrisch autorijden, maar de eigenaar van ons appartementencomplex, net nieuw, wil geen 

"stekkermogelijkheden" toestaan. Ik rij dus noodgedwongen op benzine. 



• Overstappen naar een elektrische auto (mits dit betaalbaar is). Helaas is dit voor veel mensen momenteel 

niet mogelijk. Indien mogelijk (voor mensen met een koopwoning), proberen de woning zoveel mogelijk te 

vernieuwen en te investeren in groene energie. Minder vlees eten en zoveel mogelijk lokaal gegroeide 

producten te kopen. Dit geldt ook voor kleding; zoveel mogelijk lokaal geproduceerde producten kopen. 

• Meer zonnepanelen op mijn dak.En verder verscherping van de uitvoering artikel burgelijk wetboek betreft 

het beperking van lichtinval door te hoge bomen in kleine tuinen waardoor buren geen zonlicht hebben.  

• Zonnepanelen op het dak. Nog minder autorijden.  

• Niks  

• -geld uitgeven aan isolatie -auto wegdoen/overstappen op deelauto -betere fiets kopen  

• Ik eet veganistisch, gebruik haast geen stroom en gas en heb 94% van mijn tuin beplant.  

• Vergroening tuin en zuinig zijn met water en verwarming in huis. Gebruik maken van OV.  

• Meer groen. Meer gebruik van opvang regenwater. Meer toepassing van zonnepanelen met batterijen. 

Meer toepassing van isolatie en opdelen van woning in lage en hoge temperatuur segmenten. 

• Met buurtgenoten en andere partijen een alternatief voor verwarmen met aardgas ontwikkelen. 

 

3. Wat heeft u daarvoor nodig?  

Reacties 

• Duidelijkheid van de gemeente over war er toegestaan is bij het vergroenen van de openbare ruimte. Evt. 

advies en aanschaf over planten die het goed doen in de omstandigheden van het Statenkwartier. Hulp bij 

aansluiten regentonnen. 

• Aandacht 

• Heb al zonnepanelen en stook zuinig met mijn CV ketel 

• Een open en realistische houding 

• Ikzelf kan niet veel doen omdat het niet mogelijk is de eensteens muren van mijn huis te isoleren. het dak 

zou geïsoleerd kunnen worden, maar daar heb ik instemming van de twee mede-bewoners van mijn pand 

nodig. 

• Ik heb alle mogelijke maatregelen qua isolatie al getroffen, dure warmtewinming technologie is buiten 

bereik en welicht niet rendabel. Nu is de vraag welke beslissingen gaat de overheid nemen. 

• subsidie stimuleert wel maar dan eerlijke subsidie. 

• informatie, wijkbrede aanpak gemeente, stadsbrede visie op groen en bestrating  

• voorbeelden, inspiratie, budget, een aannemer om het uit te voeren 

• wetgeving  

• een fiets en goed ov 

• Advies, financiële bijdrage  

• Financiën, subsidie en goed evoorlichting 

• Een welwillende VVE en World Forum. 



• infrastructuur bv bij gft afval, gescheiden afval (ik hoop niet dat ons 'gescheiden'plastic naar het buitenland 

wordt geexporteerd 

• Veiliger fietssituatie 

• tijd en ondersteuning en stimulatie van mijn omgeving  

• Adviezen hoe en betaalbare oplossingen 

• Hulp hoe ik buurt kan mobiliseren, informatie over wat de gemeente kan doen of wat we zelf mogen in de 

openbare ruimte  

• Advies om de juiste groene investeringen te maken Subsidie of belasting korting voor die investeringen 

Systemische ondersteuning van de gemeente  

• Duidelijke uitleg van de overheid en echte steun in die veranderingen.Als we het geld wat subsidie was 

voor de houtverbranding( 9 miljard) nu in de huizen stoppen zijn we echt goed bezig. Hout verbranden is 

20% meer vervuilende dan steenkool!! 

• Vergoeding voor verduurzaming van huurwoningen voor huiseigenaren om verduurzaming te stimuleren  

• Ik heb behoefte aan meer internationale- nederlandse interactie binnen buurten. Zonder interactie en 

samenwerking tussen bewoners worden geen doelen op het gebied van duurzaamheid bereikt. Ik denk dat 

als er meer buurtinitiatieven komen die actief een beroep doen op alle bewoners dat het meest effectief 

zal zijn.  

• Subsidie of belastingaftrek 

• Tijd en geld.  

• Financiele middelen  

• Meer groen en bomen , en zeker niet de mooie bomen die er nu staan kappen  

• Niets 

• Subsidie voor investeringen 

• Een tank met 100l diesel.  

• Aanvullend advies, hulp bij inkoop en implementatie. Beschikbaarheid van stadsverwarming 

• Subsidie, collectieve inkoop regelingen,  

• Niets. Subsidieer vooral de armere wijken. Wij kunnen en moeten het zelf betalen. 

• Mooie aanbieding v gemeente om met kwantum korting regentonnen te kunnen aanschaffen en 

installateurs met korting voor het aansluiten. Of aansluiten met stagelopers van MBO? Plantjes metkorting 

voor geveltuintjes.  

• dat de fastgoedbeerder het huis energiezuinig maakt  

• Deskundig advies, innovatieve materialen en subsidie  

• Advies, kennis, geld, materiaal, 

• prikkels zoals goede voorbeelden aanpak verpakkingsmaterialenindustrie supermarkten vragen plastic uit 

te bannen  

• Een wereldwijde politiek die samenwerkt. Niet dat elk land en binnen elk land iedereen maar wat 

aanmoddert en verschillende aanpakken hanteert. Het zou fijn zijn als de pijlen zich richten op de 



kapitaalkrachtige bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de grootste vervuiling ipv wat de kleine burger 

kan doen.  

• Subsidie, we hebben al vloer en dakisolatie, zonnepanelen en de kozijnen zijn nog goed, dus vervangen is 

zonde, maar met maar 1 ding kom je niet in aanmerking voor subsidie.  

• Ik ben er al mee bezig m.b.v. o.a. subsidie  

• De gemeentelijke subsidie van het gas af is perfect.  

• Heb al zonnepanelen en stook zuinig met mijn CV ketel  

• Een energiecoach  

• Geld voor wat betreft verduurzaming en duidelijk regels en richtlijnen voor wat betreft bijvoorbeeld 

zonnepanelen. Inzicht in waarschijnlijk scenario voor alternatieve energie (biogas?). Voor reductie is 

hooguit wat creativiteit nodig; maar locale deelplatformen helpen waarschijnlijk ook. 

• n.v.t.  

• As citizen, we need a clear decision from the municipality when the gaz delivery will be stopped in our 

neighborhood. We need also to see that the municipality are in favour of the behaviour change. Stopping 

to use a car is not reward for example (one car less one bench more could be a nice idea). Even worse, the 

last renovation of the Frederik Hendriklaan does not show that a sustainable future is possible. As expat 

and home-owner, I need more help (not only money) from the municipality to renovate my house. 

• Niks  

• Informatie!  

• informatie  

• Budget. Parkeeroplossingen. Slagkracht van de groenafdeling bij de gemeente. Wérkelijk faciliteren: daar 

waar burgers willen en actief zijn, zelf ook in actie komen en doen wat is beloofd. 

• Advies, collectieve wijk-projecten  

• Clear informations on how to and real professionals  

• Niets  

• Voldoende energie infrastructuur voor laden elektrische auto  

• Aansluitingen in parkeerkeergarage "The Ambassador" voor elektrisch laden.  

• Systematische verandering in de maatschappij, vanuit de gemeente/overheid. Stap af van de 

consumeermaatschappij en moedig mensen aan een circulaire economie op te bouwen. Beloningen 

werken het best voor dit soort zaken; mensen zullen niet zomaar overstappen op een nieuwe manier van 

leven, zeker gezien dit niet meteen makkelijk zal zijn. Om mensen uit hun comfort zone te halen zal er iets 

tegenover moeten staan. 

• Geintegreerde panelen die zowel isolerend dakafdichtend en vermogen leveren.En duidelijke regel over 

stadtuinen.  

• Voor zonnepanelen: een aantrekkelijke offerte en toestemming van de gemeente. Ik rijd al erg weinig auto, 

hooguit zo'n 1 x p / 2 weken. 

• Niks 



• -advies over isolatie -contact met onderhoudsbedrijven ivm weigeren nieuwe opdrachten door technische 

bedrijven -meer fietsruimte om fietsen veilig te parkeren op straat  

• Meer positieve medestanders. Dus meer vegan, vegan en milieu bewuste zaakjes, eetmogelijkheden en 

leuke acties waardoor ik anderen hier ook mee in aanraking kan brengen.  

• Zoals de situatie nu is niets.  

• Betaalbare/beschikbare vaklieden. Beter afgestemde subsidie regeling (afschaffing z.g. 2 ) 

• Einddatum voor aardgas in onze wijk om de urgentie duidelijk te maken.  

 

 

4. Wat verwacht u van de gemeente? 

Reacties 

• Vooral praktische ondersteuning en geen blablablablabla. Het probleem is duidelijk genoeg. 

• Consequent beleid met einddatum energietransitie in de wijk.  

• Meer ondersteuning door publicaties van de dringende noodzaak.  

• Competente mensen, die diverse energiebronnen op een juiste manier kunnen toepassen. Tot nu toe is het 

een zwalkend en falend beleid. 

• Promotie van klimaatneutrale opties. Bv ov gratis maken, elektrische auto's gratis parkeervergunning, 

meer plekken verboden voor auto's en pro fietsers etc 

• -bemiddeling -stimuleren wijzigingen -helpen met subsidies -asfalt voor fietsplekken bestemmen 

• Er is een online stemming georganiseerd in Statenkwartier nog geen twee jaren geleden en de uitkomst 

was klaar - Statenkwartier wil aardgas blijven gebruiken. Ik verwacht van de gemeente dit uitspfrak te 

respecteren en geen nieuwe (kostbare) beraden organiseren. De huidige burgerberaad in Statenkwartier is 

een poging om democratie te omzeilen 

• Medewerking en stimulerende maatregelen. 

• Dat ik geen btw betaal over klimaatvriendelijke instalaties.en aanpasing uitvoering te hoge bomen. Tja 

duidelijke regelgeving..  

• Actie op bovengenoemde punten. 

• voorlichting op het gebied van d mogelijkheden voor particulieren die op verschillende wijze willen 

bijdragen aan maatregelen ter voorkoming van uitstoot van co2 en preventie v.w.b. de te verwachten 

overlast ivm de klimaatveranderingen. Verder dat de gemeente, daar waar mogelijk, als rolmodel het 

goede voorbeeld geeft en niet afwacht. Dus ook voorlichting geven vanuit de gemeente en d brandweer, 

aan eigenaren van vrije sector huurappartementen, op welke wijze men veilig, stekkerpunten voor 

elektrische auto's kan aanbrengen in parkeergarages. 

• Heldere visie met deadlines voor warmte voorziening Regisseren van grootschalig isoleren en 

zonnepanelen Stimuleren dat stedin infrastructuur tijdig gereed heeft Zorgen dat Rijk financiële regelingen 

heeft opdat ieder mee kan doen Stimuleren dat er voldoende vakbekwame mensen zijn / opgeleid zijn om 

uitvoering ter hand te nemen 



• Informations and a list of professionals that can help us. Subsidies too  

• Ondersteuning en faciliteren, coördinatie (locale) initiatieven  

• Budget, analyse van bomendichtheid en daar waar het minste groen is, het grootste budget toepassen. 

Krachtige houding; groen is zeer belangrijk voor de leefbaarheid, denk aan parkeeroplossingen! Advies en 

regels over gebruik openbare ruimte. b.v. weggooien van papier en plastic flink beboeten.  

• Een bredere campagne op het gebied van ‘hoe draag ik bij een groener klimaat in mijn wijk?’. En voor 

mensen die net per se intrinsiek gemotiveerd zijn in dit thema: waarom is dit zo belangrijk. Spreek hen aan 

met invalshoeken die hen aanspreken. 

• Anderen ook via subsidies stimuleren huis milieuvriendelijker te maken  

• We need from the municipality a clear direction that we will all act to go in the same direction. Why is 

there no defined date for the end of the gaz supply in our neighborhood ? Why is there no campaign to 

reduce the number of car park places ? Why is there no campaign to limit the pavement of the garden ? 

Why is it still difficult for the children to cross the Frederick Heindricklaan or to go to the Beach through the 

harbour by bike ? In the Hague we have the feeling that the climate change is not a real problem, but just a 

hobby for crazy eco-friendly inhabitants. 

• Dat het beleid zorgvuldig wordt geformuleerd, rekening houdend met (onzekere) toekomstige 

ontwikkelingen en het voorkomen van onnodige (dubbel) kosten  

• Regels : milieuzones, autoverkeer (en draaiende motoren) terugbrengen. Betere keuzes stimuleren door 

subsidies en gemakkelijk maken  

• Substituie en meer mogelijkheden alternatief energie te krijgen  

• Een open en realistische houding 

• Meer groen, En informatie daarover. 

• Een open en realistische houding 

• Dat ze rekening met de wensen van de burgers houden en dat ze de enquête nog eens goed nalezen. 

• De grote milieuvervuilers en overheid laten betalen voor de energiettansitie. Levenskosten en 

energiekosten laag houden om verpaupering te voorkomen. 

• subsidie geven aan bedrijven en particulieren, stimuleren aanschaf groen dak en zonnepanelen, meer 

groen ipv stenen op de straten en boomcirkels vergroten graag heel groot zodat ook honden en vogels 

zonder problemen wat kunnen laten liggen. middenbermen vergroenen. op scheveningseweg de 

weggehaalde struikjes eindelijk terug plaatsen (waar tijdelijke haltes stonden) en meer groen ter plekke 

van tegels 

• stadsbrede visie en aanpak: ruimte voor groen, beperking grijs en snelheden auto 

• Dat zij stimuleert maar ons niet opdringt met bijv een warmtenet in de wijk. keuze vrijheid 

• geen bomen boven dak  

• dat ze goede en veilige fietspaden maken, de maximum snelheid van auto's en vrachtauto's verlagen en 

goed ov organiseren 

• Informatie, faciliteren, groen erbij in de straten  



• Coulant met beschermd stadsgezicht en het plaatsen van zonnepanelen 

• Stimulering en ondersteuning.  

• Groenbeleid, bomen/groen, niet volbouwen. Goed afval beleid. Educatie  

• Spoedig verbod op houtstoken en maatregelen tegen autoverkeer van buiten de wijk. Voldoende 

mogelijkheden middels OV de wijk te bereiken. Dat afdwingen 

• Voorlichting, stimulatie en subsidie. Ik denk dat voor veel mensen het klimaat probleem niet makkelijk is te 

begrijpen, het is ook complex, dus maak voorlichting simpel. Benadruk ook vooral de voordelen. Door te 

isoleren wordt je huis comfortabeler, als je je thermostaat een graadje lager zet daalt je energierekening. 

Door minder spullen te kopen kan je misschien wel een weekendje weg. Je wordt veel vrolijker van een 

tuin vol met bloemen, dan een eentje vol met tegels en bovendien is het daardoor minder warm in de 

zomer. Minder vlees eten is gezonder en bovenden minder dierenleed. etc etc En als je dan toch wat 

negatiever moet zijn, vertel dan echt de gevolgen die mensen gaan ondervinden van klimaatverandering , 

zoals toename van extreem weer, zoals overstromingen, stormen en hittegolven, waar niemand vrolijk van 

wordt.  

• Als individu kijk ik wat ik kan doen, de gemeente kijkt naar het collectieve, de gemeenschap 

• Ruimte en begeleidingvoor initiatieven. Voorbeelden van andere wijken, straten 

• Advies, leiding, (fiscale) incentieven, organisatie 

• Steun en heldere uitleg! 

• Subsidies voor verduurzaming Vergroening van de stad Groene daken Voedselbos / stadsmoestuinen 

• Ik wil dat de gemeente afval scheiden makkelijk maakt! Stel richtlijnen op voor ideaal consumentengedrag, 

zodat bewoners een standaard hebben om te volgen in ons dagelijks leven. Het zou zo leuk zijn als ze ons 

zaden, plantenpotten en kunstmest zouden kunnen geven, zodat we onze huizen groener kunnen maken! 

• Subsidie of korting op Gemeentebelasting 

• Goede informatie over subsidies, collectieve inkoopacties én een duidelijke boodschap over wat er in d 

komende 10-20 jaar in de wijk gebeurt. 

• Zorgen voor betaalbare oplossingen  

• Een bewuste lange termijnvisie en geen korte termijn denken om ondernemers tevreden te stellen. Meer 

groen, snelheidsbeperking voor autos tot 30 km zoals in Parijs, en liefst autoluwe wegen 

• Dat ze geen projecten op poten zetten die aantoonbaar niets bijdragen, maar wel veel geld kosten. 

Efficiënt denken  

• 1 loket, voldoende subsidiebudget en duidelijke regelingen 

• Met wethouders als die hopeloze dubbele baan wethouder van GL helemaal niets.  

• Adviesloket, aanleg stadsverwarming  

• Subsidie regeling, faciliteren van initiatieven. Bijvoorbeeld zonnepanelen per straat inventarisatie  

• Advies asn vve's over juridische problemen met bv zonnepanelen, in grijpen bij kantoren en winkels wasr 

het licht S'nachts aan is. Met name visie  



• Gemeente moet moet natuurlijk de voorkeur geven aan duurzame energie door elke vorm van beperking 

weg te nemen, en vooral degenen die speculeren op huisvesting te verplichten om huizen energiezuinig te 

maken, zonder gevolgen voor de huren, er wordt teveel gespeculeerd in Nederland  

• Normaal denken en zich niet laten opjagen en verkeerde beslissingen maken ( pallets verbranden/ 

biomassa enzo en daar weer miljarden mee verbranden). 

• Stoppen met de kaalslag. Laat zo veel mogelijk bomen staan!  

• Subsidieren isolatiemaatregelen, burger adviseren Milieu belastende bedrijven weren, of helpen schoner 

te worden. Milieu vervuilende transportmiddelen bannen uit de gemeente. 

• stimuleren, geen cadeau geven om mee te doen minder drukwerk minder huis-aan-huis bezorgen 

• Regelingen die aansluiten op de specifieke gevallen en aandacht voor het beschermde stadsgezicht in de 

wijk, zodat glas in lood niet verdwijnt of mooi bewerkte kozijnen/vak verdelingen.  

• Meer communicatie van de plannen naar de bewoners en huiseogenaren.  

• 50% subsidie.  

 

5. Wat wilt u dat het u oplevert?  

Reacties 

• Een prettiger nog groenere wijk/stad. Droogte en overvloedige regen bestendig. 

• Besef energiezuinigheid 

• Wat een goede opvolger van mijn CV zou zijn. 

• Dat ik voorlopig nog niet van het gas afga. 

• meer groen is rustiger voor iedereen en beter voor de natuur dus rust, beter groeiende bomen en struiken 

en mooier uitzicht 

• van het gas af 

• Minder Co2 

• Minder kosten en een mooie wijk en uiteraard een bijdrage aan het klimaat. 

• schone lucht, gezonde omgeving en een toekomst voor de kinderen  

• meer groen minder wateroverlast minder afval 

• Met name minder vervuiling van milieu en klimaat. 

• Een comfortabele en stressvrije oude dag. En een gezonde Aarde. 

• snelle resultaten  

• Verkoeling in de straten door geveltuinen. Kan ook met extra bomen in de straten. Nog veel straten in 

Statenkwartier zonder bomen. Bij veelvuldig gebruik van regentonnen vermindert de druk op het riool bij 

hoosbuien.  

• Verbetering van het leefklimaat, verlagen zomer temp met 2 graden, kleine bijdrage tegen opwarming 

aarde.  

• Bescherming biodiversiteit, kwaliteit van leefomgeving, duurzame energie  



• Duurzaam omgaan met energie, besparing van energie. Beter klimaat 

• M'n broek kunnen ophouden zonder klimaatgelovigen die op mijn voordeur bonzen. Wel pleit ik voor een 

geleidelijke energietransitie zonder 'van het gas los' en monopolistische uitbuiting en als wijk of 

blokverwarming. In ieder geval wegblijven van de dreigende armoedeval.  

• CO2 footprint van 0  

• Ik zie graag een begroting: EUR vs bespaarde CO2 uitstoot  

• een betere leefomgeving en meer bewustzijn bij burgers 

• Budget neutraal  

• Duidelijkheid over welke investeringen ikzelf nu het beste kan doen.  

• Verlaging kosten 

• Ik wil dat het een betere kwaliteit van leven brengt door betere toegankelijkheid van prullenbakken op 

straat die essentiële educatie en kennis zullen opleveren voor de komende generaties in den haag. Ik heb 

het gevoel dat ik, door deel uit te maken van deze partitie, meer geïntegreerd zou zijn in de gemeenschap 

en iets zou teruggeven aan het schatje dat mijn wereld op de beste manieren heeft veranderd!  

• Niks. Het feit dat we klimaatverandering aanpakken is genoeg. 

• Minder CO2 voor iedereen 

• Stabielere Energieprijzen Werkgelegenheid voor jongeren in de buurt Snellere klimaattransitie  

• Groenere, gezondere leefomgeving, bewustwording, minder wateroverlast in kelders/woningen bij forse 

buien  

• Stap dichterbij verduurzaming 

• Minder CO2 uitstoot, meer biodiversiteit, waardoor een beter klimaat en een goed leefbare wereld 

• Minder fijnstof, beter milieu, veiligheid 

• bewustwording  

• Een in alle opzichten beter leefklimaat. 

• Een duurzamere woning 

• Het gevoel dat ik mijn steentje bijdraag  

• veilige fietspaden en goed ov 

• netto resultaat  

• zelfstandigheid, vrijheid,  

• meer ruimte, betere lucht, aanmoediging om te lopen en fietsen  

• meer groen is rustiger voor iedereen en beter voor de natuur dus rust, beter groeiende bomen en struiken 

en mooier uitzicht  

• Nvt  

• Dat ik voorlopig nog niet van het gas afga. 

• Besef energiezuinigheid 

• Wat een goede opvolger van mijn CV zou zijn. 

• Substituie en informatie 



• Minder klimaatverandering, minder uitstoot, beter leefklimaat, betere luchtkwaliteit en leefbaarheid op 

lange termijn  

• Een toekomstbestendige en veilige energiebesparing zodat niet later opnieuw kosten worden veroorzaakt 

en schade aan woning en omgeving wordt voorkomen.  

• I will take part as citizen to the change of my neighborhood. Currently we don't have car. We are using 

public transport and bike. We are saving money to renovate our house... We would like to organize energy 

party or apply for more fietsvlonder for example.  

• Lagere energie prijzen 

• Een groenere wijk en bijdrage aan klimaatverbetering.  

• Dat mensen zorg hebben voor hun eigen omgeving  

• Rijkere biodiversiteit, waterretentie (minder overlopende riolering bij heftige buien), schaduw en daardoor 

lagere temperaturen en minder verdamping in de straten tijdens hete weken. 

• Reductie energieverbruik  

• ?  

• Minimaal klimaatneutraal wonen  

• Dat we een schoon Den Haag krijgen, met merkbare verbeteringen als het gaat om de luchtkwaliteit. Ook 

een gemeente die zijn maatregelen heeft genomen tegen de te verwachten klimaatveranderingen, waarbij 

o.a. alles wat te maken heeft met wateroverlast, al preventief aangelegd is.  

• Een groenere wijk, groener land, groenere, leefbare wereld voor toekomstige generaties.  

• Minder gas verbruik.Meer zoninval in mijn woning.  

• Een veel lager stroomverbruik 

• Aardgas  

• -betere isolatie woning -alle afstanden binnen Den Haag met de fiets + vaker met tram trein 

• Niets. Dat we het samen doen voor het milieu. En als we het samen doen hebben we er allemaal profijt 

van!  

• Voor ons een acceptabel en doelmatig plan t.a.v. deze transitie.  

• Dat er realisatie van doelstellingen tot stand komt. 

• Mij persoonlijk, waardering en steun van mijn buurtgenoten.  

6. Welk advies zou u meegeven aan de gemeente Den Haag?  

Reacties  

• Meer buurt energie coaches organiseren.  

• Maak van isoleren hoofdprioriteit! Geef bewoners/eigenaren niet de verplichting om minimaal 2 

maatregelen tegelijk te moeten uitvoeren.  

• Pak een rol en stimuleer mensen op een positieve manier met aandacht voor de wijk. 

• Wereldwijde politiek in het algemeen: elk dossier wat je inkijkt is een bureaucratisch hoofdpijn dossier. Het 

gaat gewoon slecht op elk vlak, als je toch weet dat de huidige manier van werken/aanpak niet werkt, 



verander dan. De politiek moet de mens toch het leven makkelijker/beter en gezonder maken en niet 

ongezonder/duurder/lastiger enz  

• focus op een a twee hoofdpunten leg acties meerjarig vast, langer dan een zittingstermijn BenW 

• Zelf minimaal milieubelasting veroorzaken. Burger initiëren om ook minder milieu te belasten.  

• Laat de oude, gezichtsbepalende bomen staan in de wijk. Ik weet wel een manier om het afbreken van 

takken te voorkomen. Dus daarover hoeft de gemeente zich niet op te fokken. 

• Normaal denken en zich niet laten opjagen en verkeerde beslissingen maken ( pallets verbranden/ 

biomassa enzo en daar weer miljarden mee verbranden 

• onmiddellijk handelen  

• Organiseer vaker dit soort burger beraad: iedereen die wil kan zo zijn stem laten horen! Heel makkelijk met 

dit online onderzoek 

• Denk groot maar begin klein en bottum up. 

• Laat huidige bomen zo veel mogelijk staan. Maak nieuw beleid voor verwijderen bomen uit tuinen. Tegel 

tax zorg dat er minder tegels zijn. Zorgt voor slechte afwatering en veel hitte.  

• Overweeg oprichten adviesloketten en aanleg stadsverwarming  

• Denk na en die je ogen openm 1. Er is geen Catastrofale opwarming, anders dan in de falcificeerbare IPCC 

en WEF modellen, een minachting voor het gezonde verstand. 2. Echt utgent is een volgende virus 

pandemie. Zorg voor een goede zorg en blijf met je tengels van bv het Bronovo ziekenhuis af. U hebt het 

ook daar laten afweren. 3. Rotzooi opruimen, via een geleidelijke en verdedigbare transitie. Daarvoor 

liggen honderden Mitsubishi miljoenen Euro's op de plank, niet om een niet bestaand klimaat- 

stikstofprobleem te lijf te gaan. Don Quichot vocht ook al om molentjes. 

• Lange termijn visie neerleggen en betrouwbaar handelen  

• Zorg dat er mensen met een afgeronde natuurkundige en/of chemische studie dit soort projecten 

aanpakken. En check feiten. In de folder staat bijvoorbeeld dat het vaker stormt. Dit is aantoonbaar onjuist. 

Er zijn juist iets minder zware stormen.  

• Meer groen, meer groen, meer groen. Stop met het kappen van bomen en maak de snelheidslimiet in de 

stad 30 km 

• Denk aan kernenergie en waterstof  

• Geef inwoners een heel helder beeld over hetgeen ze in de komende jaren kunnen verwachten.  

• Subsidies voor verduurzaming van woningen en infrastructuur:  

• Ik zou de bewoners persoonlijk benaderen, omdat ik me soms een beetje afgesloten voel, vooral omdat ik 

niet uit Nederland kom. Ik wil meer toegankelijke informatie zien over manieren waarop studenten kunnen 

bijdragen aan de stad waarin ze wonen en die ze aanbidden. Ik ben van mening dat het samenbrengen van 

de gemeenschap door het gebruik van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde 

Naties een positieve toevoeging zal zijn aan ieders leven. 

• Zorg dat sociale huurwoningen en vrije huursector gelijkwaardig kunnen verduurzamen. Vergroening in 

achterstandswijken voor laten gaan.  

• Maximaal huizen isoleren, meer groen( enige juiste CO2 opname!)  



• Wees dapper Wacht niet te lang  

• Doe echt iets met de meningen van bewoners: luisternaar ze maar neem ook vooral de regie. T lukt toch 

nooit om iedereen tevreden te stellen en het is wel belangrijk dat we iets aan klimaatadaptatie gaan doen!  

• Wat kan de gemeente betekenen bij het zoeken naar oplossingen en dit duidelijk maken. Welke kleine 

stappen kunnen als eerste gezet worden voor collectieve actie en verandering. Het is een gezamenlijke 

effort van het individu, de gemeenschap en de instellingen. Laten zien wat succesvolle acties zijn tot nu toe 

! Wat zijn de opgedane ervaringen met welke inzichten? Het geleerde elders doorgeven …Dank ! 

• Just do it! Aan de slag ermee en zo snel mogelijk! Iedereen wacht op iedereen en het is aan jullie om die 

trein te trekken en te duwen! Mensen stappen echt wel in, graag zelfs!  

• Snel beslissen en in uitvoering nemen. Het is duidelijk dat hier winst valt te behalen. 

• Ga zo door, Probeer goed te doen.  

• Zie mijn antwoord op vraag 8 en meer contact zoeken met haar inwoners die vaak barsten van de 

motivatie en goede ideeën. Zoek ze op en neem ze vooral serieus. Laat ze dus vooral niet pro forma of voor 

de bühne meepraten maar luister naar ze en laat zien wat je met hun ideeën en suggesties doet.  

• Maatwerk bij regelgeving als het gaat om beschermd stadsgezicht en zonnepanelen  

• Maak deelname/participatie door inwoners supergemakkelijk 

• denk niet dat je iets aan het klimaat kunt doen vanuit een stad of een wijk. Maak goede fietspaden en goed 

ov  

• eerlijkheid en transparantie 

• begin in wijken die minder moeilijk zijn dan Statenkwartier - geef subisidie, stimuleer maar dicteer niet  

• Bewustzijn dat de auto te veel ruimte krijgt in de wijken en straten. Meer visie op groen ipv versnippering 

door kleine initiatieven. Meer ruimte voor inzichten van bewoners  

• stimuleren vergroening en zonnepanelen. Met wijkteams (bijvoorbeeld de buurt preventie teams of 

wijkoverleggen) rondlopen of laten lopen en plan maken waar meer groen kan komen en tegels eruit 

kunnen. 

• Praat samen met andere gemeenten en voer druk op bij de regering om met een lang termijn visie te 

komen waarbij burgers niet de dupe worden van de transitie en oorlogvoeren. 

• Doorgaan met informatie geven over deze punten 

• Minder sturen op warmtenetten 

• Luister naar uw burgers. 

• Doe meer voor, sustainability - minder auto’s in de stad, stadwarmte Mogelijk maken  

• Durf keuzes te maken ook als deze niet populair zijn. Er zijn voldoende duurzame alternatieven 

beschikbaar. Investeren in duurzame maatregelen kost minder dan de gevolgen van klimaatverandering te 

bestrijden. (Lokale) overheden moeten een voortrekkersrol nemen.  

• Handel niet overhaast. Er zijn teveel onzekerheden in de energiemarkt en rond de ontwikkeling van 

alternatieven voor gas. 



• Please act quickly and clearly ! Be prepared to act also against an minority of inhabitant of the Hague which 

are not ready to change. If you want to prepare our city against the climate change, for protecting the 

inhabitants of the Hague (particularly poor people), please do it ! 

• Per wijk bekijken daar situatie erg verschillend is.  

• Wat ik al eerder zei: Een bredere campagne op het gebied van ‘hoe draag ik bij een groener klimaat in mijn 

wijk?’. En voor mensen die net per se intrinsiek gemotiveerd zijn in dit thema: waarom is dit zo belangrijk. 

Spreek hen aan met invalshoeken die hen aanspreken. 

• Investeren in buurtwerk groenaanleg samen met bewoners zeer terughoudend zijn in het kappen van 

bomen 

• Kijk naar natuurlijke klimaatoplossingen. Stop met kappen van bomen. Maak beleid op lastiger maken van 

kappen van bomen in achtertuinen en verbieden van volledig betegelde tuinen. Pas 50/50 regel toe op 

straatniveau qua inrichting openbare ruimte: groen/beton. 

• Open loketten/vraagbaken voor inwoners met vragen mbt isoleren (bijv mbt subsidies, vergunningen, 

mogelijkheden oud bouw) en visie op energietransitie per wijk 

• Being more proactive to help the citizens. 

• Graag daadkracht in beslissen en uitvoeren  

• Maak e geen politiek item van met lange discussies en het meest belangrijke, durf voorop te lopen met de 

ontwikkelingen. Het is beter te leren van de eventuele fouten, dan te talmen en achter de feiten aan te 

lopen!  

• Onderneem actie. Praat hier niet 3 jaar over voordat er eindelijk iets wordt geïmplementeerd. Start 

meteen met concrete plannen die daadwerkelijk verandering teweeg zullen brengen (zie bovengenoemde 

ideeën en punten). 

• Stoppen met het van gas idee.Druk uitoefen op de regering BTWvrij op energietransitie en duidelijker 

regelgeving over hoge bomen stadstuinen. 

• Medewerking en stimulerende maatregelen. 

• Respecter de uitkomst van de Statenkwartier peiling van okt 2020.  

• -centraal nummer waar mensen verder geholpen kunnen worden -verhalen met good practice in 

buurtbladen -denk ook aan andere talen, zoals Engels, Pools, Turks 

• Maak het ov gratis, maak parkeren 3x zo duur en ontmoedig auto's hebben!!!!  

• Goed luisteren wat de diverse bewoners inbrengen.  

• Erop blijven hameren op verschillende invalshoeken zodat de noodzaak veel meer tot het dagelijks 

gedachte goed gaat behoren. 

• Maak de urgentie duidelijker.  

• Wees zichtbaar en praktisch in de aanpak van het klimaat. Geen blabla.................................enz. 

 

 



 

 

 


