
Op welke thema's moet het burgerberaad de gemeenteraad adviseren?Welke zorgen heeft u? Welke vragen heeft u? Ideeën Wat wilt u verder kwijt?

Communicatie tussen inwoners en 

gemeente/ overheid. Meer voorlichting voor 

de mogelijkheden. Onderzoek waar de beste 

manier om per wijk inwoners te bereiken 

zoals met brievenbuspost, flyers, aanbellen 

etc. (onderzoek naar meest effectieve 

communicatiemiddelen)

Niet genoeg communicatie tussen buurtbewoners en 

buurtinitiatieven (zoals de BES). De maatregelen zijn niet 

economisch aantrekkelijk. Er is de weinig realisatie 

onder inwoners dat de deadline voor het 

klimaatakkoord al heel snel dichterbij komt.

Wat is de termijn? (lang/ kort/ beide). Is de overheid/ 

gemeente ervan bewust dat inwoners behoefte hebben 

aan eventuele begeleiding?

Misschien een permanenter burgerberaad. Het 

vinden van vrijwilligers die bereid zijn vakaer bij 

elkaar te komen (vrijwilligers bijvoorbeeld uit 

oudere burgerberaden). Een paar mensen per 

straat bijvoorbeeld die graag hun (collectief) input 

willen geven voor kleinschaligere kwesties zoals 

parkeerplekken, groenere buurt buurt, 

mogelijkheid voor collectieve initiatieven etc. 

Alternatieve energiebronnen; prikkels voor 

bedrijven en rental agencies voor 'energy 

compliance'; voedselverspilling

Optimistisch over dit proces, en hoopvol over dat het 

betekenisvolle veranderingen teweeg kan brengen

Hoe kunnen expats bijdragen in de wijk? Kan er meer 

informatie in Engels?

Gemeenschappelijke tuinen in de wijk; koken op 

zonne-energie; planten aanbieden; 

compostbakken; autovrije dagen; kinderen 

betrekken; 

Ik voel me aangemoedigd door dit initiatief om met 

bewoners klimaatverandering te adresseren - het is 

iets wat de hele mensheid aangaat.

waar moeten de kosten van energietransitie 

belanden? Budget voor energietransitie; 

collectieve energieopwekking bijv 

zonnepanelen; vervuilend vervoer belasten 

of schoon vervoer aanmoedigen?

Weinig bereidheid burgers om kosten te dragen en pijn 

te voelen; te weinig budget om doelen te halen; nog 

geen oplossing om van het gas af te gaan voor 

verwarming; te veel aandacht voor en hoop op lokale/ 

kleinschalige oplossingen vs. grote problemen spelen 

landelijk/ Europees

Op welke oplossingen wordt gemiks voor van het gas af 

in deze wijk? Wat kunnen bewoners nu doen in 

overgangsfase?

Meer richting vervuiler betaalt; voorbeeldfunctie 

overheidsgebouwen en transport vergroenen; 

meer gericht adviseren welke isolatiemaatregelen 

voor typische huizen statenkwartier; nog meer 

inzetten op fiets, schoene auto's, etc. vervuilend 

transpot zwaarder beprijzen. 

 1) groen (ecologie en beheer) 2) 

waterbeheer 3) mobiliteit 4) afval 5) energie 

6) klimaatverandering (hitte en rege) 7) 

diversiteit en inclusie 8) werk 9) wonen 10) 

publieke functies 11) openbare ruimte 

Ecologie, betaalbaarheid van de wijk (lange termijn), 

extremer weer (meer regen, meer hitte)

Wat is de scope? Welke onderwerpen gaan we 

behandelen? Hoe komen we in drie avonden tot 

concrete punten?

1) met burgerberaden of andere burgerinspraak 

meer draagvlak voor participatie opbouwen. 2) 

lokale initiatieven kunnen steun gebruiken van de 

gemeente om een groter bereik te krijgen en een 

groter draagvlak te krijgen 3) kennishub 4) een 

sterker netwerk

- Keeping the neighbourhood green

- Less cars

- Methods that can be applied towards 

energy saving actions

- Action towards a 'wijk' energy area

 I worry about the future for young people now and 

later. The things that they will have to deal with due to 

climate change caused by us. 

- The rising oceans

- Uneveness in social circumstances

- Food shortages in the future

 - How can the municipality work with the government 

to assure that businesses are energy friendly and not 

taking advantage of loops in the laws?

- Can the municipality create an energy point?

 - Education in schools to ensure youngsters are 

aware of climate change

- It would seem practical if the municipality work 

groups would communicatie better to ensure less 

waste in the future. Hopefully this meeting will 

have effect!

- Meer sturing van de gemeente! 

 - Fine initiative, hopefully this will lead to a positive 

'voortzetting' between public and municipality

- Trash in the street by trash containers is a problem

- Lobby

- Vergroening

- Autoluw

- Rol overheid, specifiek de gemeente

- Minder parkeren

- Verantwoordelijkheid

- Gebrek verantwoordelijkheid

- Elkaar aan blijven kijken

- Subsidiewoud ipv verplichten

Bijna iedereen in de zaal steekt zijn hand op bij 'wie 

maakt zich zorgen over het klimaat'. Wat betekent dit 

voor u als B&W en gemeenteraad? 

Meer ruimte voor fietspaden in het kader van 

STOP.

Goed georganiseerd. Alleen al de buurt leren kennen 

is winst. 

Wanneer van het gas af, en wat is het 

alternatief? De gemeente moet snel 

handelen. De gemeente moet ons vertellen 

hoe wi kunnen handelen

Dat Den Haag niet op tijd handelt om goed om te 

kunnen gaan met de  gevolgen van klimaatverandering 

in de wijk: hitte, regens, brandstofprijzen

Waarom blijft de gemeente bezig met projecten als de 

'Frederik Hendrikstraat, die heel gevaarlijk is voor 

fietsers

Gemeente moet informatie delen over verbruik in 

de wijk; meer beloning voor mensen die duurzaam 

leven (bijv gratis ov voor mensen zonder auto)

- De communicatie moet duidelijker, 

simpeler

- Er moet voldoende subsidie zijn voor 

mensen die de maatregelen niet kunnen 

betalen. En geen gezeur van "op". 

Ik heb klimaatzorgen in het algemeen. Voor mijzelf ben 

ik niet bang maar ik zie in het nieuws dat het de 

verkeerde kant op gaat. 

Hoe zit het met de Vattenfall warmtepompt? Deze kan 

het water tot 70 graden verwarmen, ideaal voor het 

Statenkwartier. 

Ik zou lessen op scholen geven die over het klimaat 

gaan. Zowel basis als middelbaar onderwijs. 



Consistent beleid (laat zien dat klimaat 

belangrijk is door gratis OV, door meer 

groen beplanting, autovrije Fred 

(uitzondering leveranciers + gehandicapten), 

geen uitbreiding Madurodam, geen 

veranderingen Scheveningse bosjes. 

Subsidies toegankelijk maken, is er nog 

subsidie? Betere communicatie! 

Ik heb zorgen om de gemeente Den Haag. Wat er de 

laatste jaren is gebeurd: haventerrein Cantina en 

Kijkduin volgebouwd, verpest, geld verdienen is het 

enige wat telt! Budget overschrijvingen voor speeltjes 

van wethouder. Amare debacle- het verzwakt nu al 

letterlijk door budgetoverschrijdingen. Wat was er mis 

met zuidelijk strandtheater!

Waarom speelt alleen geld een rol bij de gemeente Den 

Haag. Wel miljoenen voor speeltjes van wethouders, 

maar geen geld voor klimaat transitie. Meer sturing en 

knopen doorhakken. Laat zien dat klimaat belangrijk is - 

moestuinen stimuleren, ruimte voor vrij maken. 

World Forum moet weer hard 

ontmoetingscentrum Statenkwartier worden. 

Vroeger kwamen bioscopen, Jazz festival. Fred 

autovrij. Subsidies inkomen afhankelijk maken. 

SUV's hoger parkeertarief - ik met mijn toyota 

betaal even veel als Volvo XC-90, onterecht! 

Alles valt of staat met wat voor college 

burgemeester en wethouders we krijgen. Wordt het 

rechtse politiek van laissez-faire, eigen 

verantwoordelijkheid en belangenbehartiging groot 

kapitaal (investeerders!) of krijgen we een 

sturderende linkse overheid die richting geeft en de 

ongelijkheid bestrijdt en budget reserveert voor 

klimaatdoelstellingen. 

- Collectiviteit: maatregelen tegen 

klimaatverandering kunnen alleen succesvol 

zijn als ze beschikbaar zijn voor iedereen. 

- Informatie: Informatie over wat mensen 

kunnen doen en hoe moet beschikbaar zijn 

voor iedereen en toegankelijk!

- Techniek: de gemeente moet inzetten op 

technische oplossingen zoals geothermie. 

Dat er meer ongelijkheid kan ontstaan. Door 

bijvoorbeeld hoge kosten voor het verduurzamen van 

oude woningen of juist door opbrengsten van 

zonnepanelen die een grote investering up-front kosten. 

Wat kan ik als burger zonder koopwoning en auto 

eigenlijk doen?

Dingen mogen best wat meer verplicht worden. De 

gemeente kan ook op alle lege daken 

zonnepanelen zetten en cashen. 

Er is een grote kans dat door klimaatverandering 

grote migratiestromen gaan ontstaan. Ik weet niet of 

het realistisch is om te verwachten dat die stromen 

naar een stad komen die aan zee ligt, maar het lijkt 

mij hoe dan ook verstandig en humaan als de 

gemeente alvast investeert in een goede, menselijke 

opvang van klimaatvluchtelingen. 

Meer beewust worden over duurzaamheid/ 

klimaatverandering. Educatie voor jongeren. 

Meer onderwijs om experts te hebbem. 

Investeren in duurzame woningen. 

Investeren in duurzame winkels dat er optie 

is om duurzame producten te kopen.

Dat geld belanger is dan investeren in duurzamere 

opties. Mentaliteit moeten veranderne.  Geen 

verdienmodel = geen actie. Dat het langzaam gaat. We 

moeten tempo maken.

Wat is de focus van de gemeente als we het over 

klimaatverandering hebben?

Jongeren stimuleren om meer te leren over de 

energietransitie op scholen. Wat zijn de 

verschillende energielabels (ABCD)?

welke mogelijkheden bestaan qua techniek/ 

wat is überhaupt mogelijk? Energieverbruik 

om laag, minder auto rijden. Drempel 

verlagen om zelf aan de slag te gaan. 

Voorbeeld voor burgers zijn

Egoïsme --> waarom zou ik iets doen voor de 

algemeenheid? Niet iedereen kan het betalen

Hoe kan ik bijdragen? Maakt het iets uit als ik iets doe 

(isoleren, met ov) als mijn buurman het niet doet? Hoe 

kan ik mijn buurman meenemen?

Minder tegels op staat/ in tuinen; water tijdens 

regen opvangen; maak er een initiatief van 

(beloning als iemand iets doet); laat buren 

samenkomen om ideeën te delen

Klimaat gaat heel snel en ben bang dat wij 

niet snel kunnen aanpassen. Daar veel 

zorgen over

Hoe wij dit financieel kunnen ophoesten, mogelijk met 

goede aanbiedingen vanuit de overheid

Onderwerpen: door meer met de mensen in gesprek te 

gaan en goede voorlichting

- Winkelstraten autovrij

- Hoe gedragsverandering realiseren?

- Hoe kan de gemeente meer sturing geven 

aan burgers, duw in de goede richting?

- Meer heldere informatievoorziening

- Woningen stapsgewijs renoveren

- Klimaatverandering voor de volgende generatie en de 

gevolgen

- Gebrek aan daadkracht in de politiek/gebrekkige 

sturing

- Stijging waterspiegel in Den Haag

- Moeilijk om gedragsverandering te realiseren

Hoe kan de gemeente meer daadkracht krijgen t.o.v. het 

Rijk? 

- Goed idee in onze groep: gezamenlijke energie 

opwekken (bijv Museon of geothermie)

- Consistent gemeentebeleid is belangrijk

- Les geven op scholen over milieuvervuiling, groep 

5 en hoger

Verduurzamen van bestaande woningen met 

behoud van stadsgezicht. Gezamelijke 

energie opwekken in plaats van individueel. 

Kantoren verplichten op te wekken en 

beschikbaar maken voor de wijk (museum/ 

World Forum/ Europol)

Hoe de verduurzaming van particuliere woningen 

versnellen? Energielabels verplichten? Dit in de context 

van renoveren  van 1900-1930 woningen? Kan de 

gemeente dit meer stimuleren? Kan subsidie inkomen 

afhankelijk worden gemaakt?

Hoe kan energie gezamenlijk opgewekt worden? Waar 

kan vergroend worden? Kan de Fred autoloos/ vrij 

worden gemaakt? Kan subsidies inkomen afhankelijk 

worden?

Graaag de boulevard van Scheveningen 

vergroenen. Fred autoloos/ vrij. Meer groen, 

speeltuinen, parken. Collectief opwerkken 

(geothermie)

Burgerberaad in twee externe wijken is niet erg 

representatief. Waarom niet een gemiddelde wijk 

(meer conform rest van Nederland). Bang voor een 

te gepolariseerde uitkomst. Dank voor mij als burger 

mogelijkheid te bieden om mee te praten!

Verminderen consumptie; meer groene 

openbare ruimte, minder auto's; advies over 

wat bedrijven moeten doen, niet alleen de 

wijk

Ik maak me zorgen over weerstand binnen de bewoners 

van het Statenkwartier; we moeten handelen, ondanks 

de weerstand. Het onderwerp is te belangrijk. 

Kan Den Haag druk uitoefenen op andere lagen van de 

overheid, voorbij het lokale mandaat? Bijvoorbeeld de 

nationale overheid?

Reguleren van de woningmarkt zodat woningen 

met een laag energielabel niet meer verhuurd 

mogen worden tot ze verbeterd zijn; Afhaalpunten 

voor bezorgingen, zodat er minder rondgereden 

hoeft te worden; minder parkeerplaatsen, meer 

ruimte voor voetgangers en fietsen



Maatregelen vergroenen Huiselijke isolatie/verwarming. Onzekrheid qua meest 

efficiente maatregelen. (advies van leverancier vaak niet 

betrouwbaar (b.v. is een warmtepomp in een oude huis 

mogelijk/efficient??); verbetering OV; snelle verbinding 

naar DHCS (snelbus?)

Is er een stappenplan voor ov-verbetering (in 2 jaar? 5 

jaar? 10 jaar?) (nieuwe tramlijnen, lightrail?)

Gebruik Autonomous Rail in DH?

- Verbeteren betaalbaarheid van isolatie 

voor iedereen

- Aanpassen subsidies RVO (Rijk) zodat deze 

ook aantrekkelijk zijn voor wijken als het 

Statenkwartier. "Bescherm het 

stadsgezicht": de huidige regelingen 

stimuleren bijvoorbeeld het vervangen van 

mooie gedetailleerde kozijnen door 

standaard kozijnen. Doodzonde. 

- Pak ook de hittestress in de stad aan. Meer 

groen, andere daken, minder airco's nodig. 

- Leefbaarheid van de stad maar vooral ook de 

toekomstige leefbaarheid voor generaties na ons

- Too little, too late

- Geld dat beschikbaar is wordt nu teveel ingezet voor 

bedrijven die nog werken met fossiele brandstoffen 

(Rijk)

- Geen dwang, geen verplichtingen, maar maak het heel 

erg makkelijk en aantrekkelijk voor mensen om (meer) 

maatregelen te nemen, desnoods stap voor stap

- Huidige subsidies passen niet bij beschermd 

stadsgezicht. HR+ glas is ook al goede stap en past 

wel op oude kozijnen.

- Huidige subsidie eist dat je 2 of meer 

maatregelen neemt maar veel mensen kunnen 

veel makkelijker stap voor stap maatregelen 

nemen.

- Maatregelen: later eventueel meerdere 

aanvragen kunnen doen

- Goed initiatief dit burgerberaad. Dankjulliewel voor 

het organiseren :)

- Wat kun je als gemeente doen om beleid van het 

Rijk te veranderen en daarnaast ook aan  te vullen op 

gemeentelijk niveau? 

- Stimuleren innovatieve oplossingen (duurzame 

verwarming + isolatie) van oudere, minder goed te 

isoleren panden. Maar ook aanpassing van 

bijvoorbeeld platte daken en water vast te houden 

en hitte in de zomer te weren. 

- Meer opslagmogelijkheden van water in de stad. 

- Benut het groen in de stad en breid dat zoveel 

mogelijk uit. Ook goed voor luchtkwaliteit, 

gezondheid van bewoners etc. Win, win, win.

- Goede veilige fietspaden en snel OV in de stad.  

Prioriteit collectieve maatregelen:

- Verduurzaming woningen

- Passende alternatieven energievoorziening

- Bedrijven/overheidsgebouwen meenemen 

in energiezuinige maatregelen

Op langere termijn:

- Zeespiegelstijging (mondiaal)

- Klimaatverandering (landelijk)

- Klimaatverandering op micro-niveau Zuid-Holland/Den 

Haag

Kan het Statenkwartier los worden gezien van 

maatregelen die uniform voor geheel van Den Haag 

gelden? 

Prioriteitstelling vereist een toegewijde uitvoering

Kijken hoe belasting ingezet kan worden om 

gedrag te veranderen? (denk aan vlees, gas, 

etc.) Aandacht voor educatie in duurzaam 

leven. Concreter advies op maat voor 

isolatie van huizen. Betere verbinding met 

DH centraal. Meer bomen planten

In het Statenkwartier is het grootste probleem de slecht 

geisoleerde huizen. De sterkste in de maatschappij 

moeten zorgen dragen voor de kwesbaren. 

De toegeviegde waarde van verschillende maatregelen. 

Wat heeft de meeste impact?

Kijken wat het meeste impact heeft (misschien is 

Satenkwartier al wat groener dan andere wijken, 

behalve misschien isolatie van huizen) Verder 

kijken naar single use plastics (Albert Heijn met 

glazen/potten bijv.) Meer geothermie. Tuinen 

groener maken. Geen terrasverwarming. De 

vervuiler moet betalen. 

20% van de lokale maatregelen. Maar 

eigenlijk gaat dit al best heel goed. Kortom, 

géén grote koerswijziging!

Dat de gemeente 'te veel' op de stoel van de centrale 

overheid gaat zitten. 80% moet op centraal niveau 

worden bepaald

Overschat de gemeente nite zijn eigen rol (t.o.v. de 

centrale overheid?)

Nee Het is verstandig om experts te raadplegen. Het is 

extreem complex en ingrijpend. Nationale en 

internationale experts zullen ons goed moeten 

adviseren. Het is belangrijk om langzaam en 

doordacht te handelen. De techniek ontwikkelt zich 

razendsnel en verkeerde bijna onomkeerbare keuzes 

met grote en lange consequenties zijn snel gemaakt

Hoe komen 'de regels' binnen, en zijn ze wel 

praktisch uit te voeren? 

De betrouwbaarheid, volledigheid, en beschikbaarheid 

van informatie over particuliere en commerciele 

verduurzaamheidsmogelijkheden (niet alleen verslagen 

van 50 pagina's die niet te vinden zijn); er wordt altijd 

alleen over CO2 uitstoot gepraat, maar (vrijwel) nooit 

over andere stoffen en uitstoten zoals (dit is dus iets 

voor het overzicht): Sox, Nox, PO4, fijnstof, CH4, 

ozonlaag, etc.

Wanneer lonen zonnepanelen zich financieel en 

milieutechnisch. De productie wordt niet altijd 

meegerekend. En hoe verhoudt zich dit (financieel en 

milieutechnisch) tot bijv. een kleine windturbine op je 

dak

Betegeling van straten; Winkeldeuren dichthouden 

in de winter; isolatie van winkels; LED-verlichting; 

isolatie

Niet iedereen kan investering in verduurzaming betalen; 

hoe maakt de burger een goede keuze?; uitvoering

Welke richting denkt de gemeente aan? Isoleren is één 

ding, maar als we denken aan (groene) 

energievoorziening?

goed begin, begin bij jezelf --> ook voor 

gemeente/overheid; isolatie/ verduurzaming van 

overheidsgebouwen en scholen (heeft ook 

educatiewaarde)



- Verbetering gezamenlijk beleid gedragen 

door alle gemeenteafdelingen 

(zonnepanelen en welstand)

- Meer straat groen / groene daken

- Informatiebijeenkomsten op straatniveau

- Heldere subsidieverstrekking zonder lege 

potten

- Minder kleine letters bij subsidieaanvragen

- Voorbeeldfunctie gemeente met eigen 

gebouwen

 - Extreme weersverschijnselen

- Zeespiegelstijging

- Veiligheid energie- en drinkwatervoorziening

Geef duidelijker de gevolgen aan voor bewoners als wij 

het klimaatdoel niet halen.

- Maak meer projecten zichtbaar zoals de 

aardwarmte centrale

- Is het niet mogelijk om de rioolzuivering Houtrust 

te voorzien van biogascentrale?

- Wateropslag regenwater

 - Bouw ondergrondse parkeergarages onder pleinen 

om minder auto's op straat te krijgen

- Maak openbaar vervoer gratis

- How to improve the quality and amount of 

detailed advice available to house owners on 

options to reduce energy/gas consumption. 

- How to support renters to encourage 

house owners to improve energy efficiency 

of apartments. 

- How to increase visibility of the efforts of 

the wijk. Visible iniatiatives like a windmill or 

biogascentrale. 

- That communication of the gemeente is not specific or 

supportive enough to encourage change. 

- There there are too many small scale initiatives rather 

than an effort to address the main issues: gas 

consumption to heat old brick houses.. 

- Energy advisers to creat plans for each house in 

Statenkwartier

- Biogas centrale to provide gas

- Reinstall windmills at harbour

- Tidal turbine at Kanaal

- Gas switching to induction in all restaurants

isolatie/verduurzaming; de weg naar en door 

de energietransitie in de wijk

versnippering inspanningen; te veel ad-hoc, geen goede 

visie om een lijn uit te zetten en vast te houden; 

verdwijnt er toch niet iets in de onderste la?

hoe gaat de gemeente zelf het goede voorbeeld geven? 

Interne coördinatie binnen de gemeente

Graag meer groen, autovrij maken 

winkelstraat De Fred. Mijn advies: een 

externe partij inschakelen voor transitie 

traject

Over klimaatverandering, maatregelen gaan zo 

langzaam en ik ben bang dat niets gaat gebeuren.

Planning over transitie en graag openbaar maken. Advies 

over gevels zonder spouw, subsidies.

Ik denk over geothermiebron van elektricteit, 

bijvoorbeeld 75 megawatt centraal voor 

Statenkwartier

1) hoe de communicatie tussen gemeente, 

wijkorgaan en individuen verbeterd kan 

worden 2) voor de komende 10 jaar: waar 

ligt de nadruk: gemeenschappelijk 

(warmtenetten) of individueel (hybride 

warmtepompen) 3) voor over 10 jaar (2030 - 

2040) waterstof? zo ja, beslis hier zo snel 

mogelijk over!

1) onbekendheid met nieuwe technieken om energie te 

besparen 2)acceptatie in de maatschappij dat we echt 

een probleem hebben 3) dat we onze (klein)kinderen 

een slechte wereld geven 4) dat de overheid (gemeente, 

provincie, rijk) geen duidelijk beleid heeft

1) waar haar je informatie vandaan over isoleren, dubbel 

klas etc. 2) hoe zorgen we ervoor dat er geen monopolie 

ontstaat bij warmtenetten?

Creëren van samenwerking met reeds bestaande 

organisaties in wijken zoals in het Statenkwartier 

de BES. Mensen moeten zich langzaam gaan 

realiseren dat ze echt iets moeten gaan doen, 

binnen duidelijke grenzen die de gemeente moet 

vaststellen, vast houden en communiceren

We zijn gevraagd om over 

klimaatverandering te adviseren dus deze 

vraag is vragen naar de bekende weg

Klimaat verandering is best wel een zorg, al denk ik dat 

de verandering eigenlijk onvermijdelijk is en dat er 

maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen 

op te vangen

Wat is het belied van de gemeente Den Haag? Wat zijn 

de subsidieregelingen?

Of het de gemeente lukt om het goede voorbeedl 

te geven; verbieden terrasverwarming; verbieden 

verstenen van tuinen en handhaven; tram 

dootrekken naar Rotterdam

Welke info wetenschappelijk (maar wel 

begrijpbaar) in een half A4-tje ter 

beschikking moet zijn

Dat de gemeente niet goed weet waar ze mee bezig is Waar 'dwingt' de gemeente af dat eigen, Nederlands, 

internationaal welzijn, diensverlening, sociale 

woningbouw, commerciele bebouwing, etc. en/of actie 

duurzaam is, en zonee, waarom niet?

Alle gemeentelijke etc. instelling, transport, etc. nu 

duurzam maken en als dat niet kan uitleggen 

waarom niet. 



Energietransitie; verdeling van lasten over 

verschillende wijken; vergroening; 

Hoe denkt de gemeente de verduurzaming en de 

transitie mede te financieren? Wat is de 

langetermijnvisie? Het gaat toch vooral om de toekomst 

van volgende generaties?

Meer van dit soort bijeenkomsten organiseren, ik 

voelde me gelijk betrokken. Focus niet alleen op 

elektriciteit maar zet ook in op onderzoek en 

ontwikkeling van nieuwe techniek. In de wijk het 

Staenkwartier zouden mensen ook gezamenlijk 

gerbuik kunnen maken van een warmepomp in de 

bodem, die door meerdere huishoudens gebruikt 

zou kunnen worden. Burgers kunnen zich vooral 

focussens op isolatie, verduurzaming, minder 

energie verbruiken. Landelijke politieke partijen 

over hun eigen standpunten heenstappen en 

gezamenlijk in samenleving met experts en andere 

steden nieuwe mogelijkheden ontwikkelen. 

Ik merkte aan onze tafel een grote bereidheid om 

naar elkaar te luisteren en kennis te delen. Heel 

inspirerend; hiervoor dan ik de gemeente voor dit 

positieve initiatief; Ik had graag het advies samen 

met de groep willen geven. Was het een mooi, 

consistent, en goed geheel geworden. 

Energievoorziening en klimaatbeheersing in 

openbare ruimtel; hoe vind ik advies voor 

mijn persoonlijke of mijn groep 

Statenkwartierders

Dat er nog veel voor de overheid niet zo duidelijk is Dat klimaatvraag goter is dan die van relatief 'rijke' 

Statenkwartier; Wat doet de gemeente met nieuwe 

ideeën zoals accus?

Groenvoorziening; isolatie huizen, 

appartementen; groen openbaar vervoer en 

vermindering automobiliteit; ook 

transparant maken van energiebron: bijv is 

waterstof groen, geen kolen van CV of EV

Klimaatoplossingen zijn urgenter zeker sinds de 

(mogelijke) boycott van Russische energie; Wat te doen 

met relatief oude huizen in het Statenkwartier. Hoe 

isoleren, werkt warmtepomp? Hoe muren isoleren 

zonder spouwmuur?

Graag meer inzicht en informatie over het Den Haag 

Klimaatplan! Graag een deskundige energiecoach die 

helpt met de planning op klimaat/isolatie en 

financieel/subsidiegebied (in het verleden slecht 

ervaringen met onvoldoende onderlegde 

energiecoaches)

Het is niet vijf voor 12, maar vijf over 12. Energie 

transitie moet toprioriteits zijn en urgentie is 

essentieel. Voorkomen moet worden dat 

oplossingen worden geleverd door monopolisten, 

zoals nu bij het warmenet, waarbij prijzen worden 

verhoogd zonder dat bewoner kan uitwijken naar 

iets anders

Het burgerberaad is geweldig initiatief. 

Betrokkenheid van de bewoners, inspraak en het 

creëren van draagvlak zijn essentiele succesfactoren 

voor het slagen van de energietransitie! Dank voor 

hele interessante, interatieve, reflectieve 

bijeenkomst. 

Rol overheid: een missiegedreven aanpak. 

Overheid moet maximaal voorbeeld & 

voortouw nemen en alle partijen door info & 

ondersteuning in positie brengen om de 

juiste kuzes te maken. Indien nodig 

belastingen omhoog

Te veel hitte in de stad; voedseltoevoer; overstromen? 

Mensen zijn onvoldoende betrokken? 

Welke acties voor mij als burger dragen optimaal bij aan 

de energietransitie?

Een apart + extra burgerberaad hierover voor 

kinderen en jongeren!! Het gaat om hun toekomst en 

ze mogen nog niet eens stemmen!

burgerinitiatieven verduurzaming; 

mogelijkheden aardwarmte, collectieve 

batterijen (zonne-energie); duurzame 

energie

Dat de wijk te snel van het gas af moet zonder goed 

nieuw plan

ideeën over wat voor budget communicatie over 

mogelijkheden (collectieve) verduurzaming. Wat is er 

mogelijk?

Ideeën over batterijen --> collectieve 

zonnepanelen en opslag

Vergroening (meer bomen, inder bestrate 

tuinen, geveltuinen, actie steenbreek, 

regentonnen, groene daken - ook op 

kantoren); eisen nieuwboue mbt isolatie, 

zonnepanelen, etc.; 

energieopslagmogelijkheden in huis; CO2-

arme/loze verwarming - mogelijkheden 

verder onderzoeken

Heeft iedereen de mogelijkheden/kennis/vaardigheden, 

geld netwerk om mee te doen? (denk aan 

ouderen/gehandicapten); wat doet/hoe werkt 

damenstelling gemeenteraad door in de besluitvorming? 

Zijn oplossingen eerlijk en goed onderbouwd, zijn ze de 

investering waard? Medewerking verhuurders verkrijgen

Wat biedt het duingebied voor mogelijkheden voor 

(extra) wateropslag?; al gedacht aan windmolens op 

zee?

water zwembaden minder verwarmen; 

kantoorgebouwen - licht/.verwarming uit wanneer 

niet gebruikt; geen houtkachel/ geen open haard? 

Dan ook geen BBQ. ; interessant artikel NRC 

5/5/2022 over gedragspsychologie - 4 knoppen: 

gemak/normen/weerstand/motivatie

verbetering draagvlak door actievere en 

begrijpelijkere voorlichting over 

mogelijkheden tot verduurzaming.. 

Haalbaarheid kosten en subsidies (de 

website info is nu chaotisch); wel of juist niet 

collectieve oplossingen

Dat de gemeente eigenaren/bewoners (kostbare) 

maatregelen door de strot gaat duwen - dus top-down 

ingrijpen in plaats van bottom-up draagvlak kweken via 

veel betere en inzichtelijker voorlichting en 

subsidievoorwaarden

dit gezelschap is niet representatief voor de hele wijk - ik 

schat in weinig mensen met een laag(midden) inkomen. 

Gaat dit duidelijk gemaakt worden bij het eindverslag

Ja, heel veel, ook over temperen gevolgen 

klimaatverandering (hittestress/wateroverlast)

Ik vind dit proces niet erg gelukkig; het liever een 

volledig 'open' samenspraak proces (zoals jaren 

geleden op Scheveningen is gevoerd en waar 

iedereen mocht mee doen en honderden dat ook 

dede - met mooi resultaat); Start om 17.00 is 

ongelukkig en voor mensen met een 'kleine baan' 

(bijv. in supermarkt) niet haalbaar, omdat zij aan 

vaste uren vastzitten. 



groen in de wijk; elektrificatie, incl 

buurtbatterij en laadpaal individueel 

*zonder oprit); mobilisatie - electrische 

bussen, fietsfaciliteiten, pakketbezorging, 

milieuzone

wat als ik voorop loop maar uiteindelijk blijkt het de 

verkeerde oplossing

wanneer neemt de raad ene beslitting mbt dit beraad? 

Hoe verloopt verdere info voorziening aan mij en wijk? 

inkomensafhankelijke subsidies; tweede auto 

buiten de wijk parkeren

beperk zoveel mogelijk verstening tot de 

locaties waar het noodzakelijk is om 

daarmee groen te maximaliseren (thema = 

hittestress); woning isoleren; CV op 60C; 

waterberging gekoppeld als voorwaarde bij 

nieuwbouw

Dat er blind allemaal oplossingen worden uitgevoerd, 

die voor een deel door de industrielobby worden 

aangejaagd, zoals zonnepanelen en warmtepompen, en 

dat we ons over 15/20 jaar realiseren dan het toch geen 

verstandige keuze was; dat de gemeente met alle nota's 

en goede bedoelingen voor meer groen toch snijdt in 

groen in de stad (zie verlaging groen richtlijn naar 8m2 

bij nieuwbouw)

Is de gemeente bereid om 0,0% leningen te verschaffen 

aan burgers die hun huis willen isoleren? Is de gemeente 

bereid om regentonnen te subsidiëren/faciliteren? Bijv. 

een actie dat ze gratis worden geplaatst?

energietransitie; aardwarmte; opslag 

zonnecel elektra; er lijkt een drempel te zijn 

voor veranderingen dus misschien toch een 

energiecoach per huishouden?

het gaat te langzaam; de isolatiemogelijkheid is beperkt 

in deze wijk

de wijk heeft veel platte daken, dus meer 

stimulatie voor zonnecel energie

financiën en kosten; smart energy grids; 

vergroenen buurt

ik maak me zorgen dat de kosten een probleem zijn; ik 

maak me zorgen dat mensen het niet eens zijn

hoeveel effect hebben deze bijeenkomsten 

daadwerkelijk? Waar gaat de informatie heen, en hoe 

maken zij besluiten over wat er mee gebeurt?

budgetten moeten apart worden gezet, groene 

daken, mensen kunnen beter geïnformeerd 

worden

onderzoek opstarten over 1) aardwarmte; 2) 

collectieve elektriciteitsopwerkking en - 

opslag; hoe bewustzijn en bereidheid onder 

bewoners (en bedrijven) te verhogen

voor de wijk specifiek: veel geld te besteden maar nog te 

weinig verantwoordelijkheid/ initiatief. Inwoners 

houden veel vast aan hun verworven gemakken en luxes 

(auto voor de deur, houtkachel, etc.) (annname..)

 Hoe is het afgelopen met de pilot parkeren bij 

worldforum? Haalbaarheid van aardwarmte in de wijk? 

Haalbaarheid van collectieve elektriciteitsopwekking en - 

opslag? Hoe hoog is de bereidheid en bewustzijn in de 

wijk over individuele verduurzaming in en rondom de 

woning? En de mogelijkheden daarvoor?

Laagdrempelig inventariseren waar bewoners nu 

nog een drempel ervaren om stappen te zetten 

(breed)

Maak gebruik van het enthousiasme, de 

ambassadeurs in de wijk om de komende jaren 

concrete stappen te zetten en de potentie die er zit 

te benutten. Faciliteer & stimuleer dit als gemeente, 

vorm een coalitie tussen gemeente + bewoners + 

experts + markt/leverancies

klimaat in schoolcurriculum; hoe mensen 

meer te enthousiasmeren voor het tacklen 

van klimaatissues

de energietransitie gaat niet snel genoeg hoe gaat de gemeenteraad de uitkomsten van dit 

burgerberaad incorporeren in toekomstig beleid?

de gemeente moet een ratingssysteem maken 

voor de duurzaamheid/ toewijding/ acties van 

bedrijven om duurzamer te worden

vergroening openbare ruimte (minder auto's 

meer groen); gasverbruik van de stad, 

waarom lijkt dit zo hoog? Verzachten 

effecten klimaatverandering

veel mensen voelen onvermogen om iets te doen tegen 

klimaatverandering om financiele redenen of twijfel 

over input en opbrengst; hoog gasgebruik in Den Haag; 

moeilijk te verduurzamen oude woningen

is het isoleren van oude woningen echt nuttig? Wat zijn 

realistische alternatieven voor gas?

Benadruk extra voordelen verduurzamen: schone 

lucht, rustige stad, zelfvoorzienend, leven geeft 

vrijheid, meer verbinding in de buurt

Dat we moeten verduurzamen is de vraag niet, we 

moeten! Wat is écht effectief? Creatieve 

oplossingen, verweven met andere problematiek zou 

ik graag aanmoedigen. Oplossingen voor 

klimaatverandering kan ook samen met sociale 

problematiek

mobiliteit; collectieve inkoop; subsidies; 

groen

overstromingen; droogte laat burgers nog meer participeren bijv om zelf de 

straat samen te vergroenen; autoluw; isolatie

overheid mag meer doorpakken, een leidende rol 

spelen om de CO2-uitstoot te reduceren. Het 

burgerberaad is een leuk initiatief

wonen; mobiliteit; duurzaam 

vestigingsbeleid voor ondernemingen; 

collectieve voorzieningen/indiviatieven 

bevorderen/stimuleren

te grote vrijblijvendheid, onvoldoende omzetten van 

ideeën in concreet beleid en uitvoering. Onvoldoende 

middelen om daadwerkelijke stappen te zetten - blijft 

domein van individuele burger

Wat si de window: 1, 5, 10 jaar, raadsperiode? Goede 

terugkoppeling van resultaten burgerraadpleging (dit 

beraad, maar ook andere enquetes) en de politieke 

vertaling daarvan

maak écht werk van Den Haag fietsstad --> primaat 

ligt nu nog bij de auto, benut positie gemeente om 

op rijksniveau te beïnvloeden

toegankelijkheid maatregelen zoals 

isoleren/zonnepanelen verduurzamen; 

laagdrempelig houden; het eerlijke verhaal 

vertellen van kosten/investeringen

de stad moet leefbaar blijven, welzijn is belangrijk; denk 

aan verhitting, watertekort, verdroging; Den Haag moet 

groen blijven/ liever nog groener!

Kosten/baten-analyse? Heeft Den Haag voldoende 

middelen? Heeft Den Haag voldoende kennis voor 

energietransitie?

Iedereen een 'gratis' regenton; minder tegels, 

meer planten; meer moestuinen creëren. 

Burgerberaad is een goed initiatief; wees zuinig op 

de inwoners en hun ideeën; sta open als stad voor 

kernenergie

hoe de regelgeving vorm kan worden 

gegeven zodat het draagvlak zo groot 

mogelijk is; mobiliteit

dat verduurzaming de huur onbetaalbaar maakt; dat de 

bewoners van Den Haag zonder rgeldruk nite snel 

genoeg verduurzamen

x Huurders hebben momenteel weinig 

mogelijkheden om een verduurzaming van de 

woning mogelijk te maken. Ik heb geen concreet 

idee hoe aan huurdersinbreng vorm kan worden 

gegeven, maar bij ong 30% huurders in het 

Statenkwartier lijkt die groep ook belangrijk

dank voor het organiseren van het burgerberaad



aanzetten tot verduurzamen woningen, en 

dan met name bij huurwoningen van 

particuliere verhuurders; 

mobiliteitskwesties: meer ruimte voor de 

fiets, deelauto's, minder prominente rol 

voor de 'eigen' auto

de urgentie wordt niet genoeg gevoeld --> daarom rol 

voor gemeente m.b.t. voorlichting maar ook 

drang/dwang om te verduurzamen (anders bestaat het 

risico dat de transitie niet snel genoeg gaat)

Hoe wordt omgegaan met de mogelijke 

zeeniveaustijging, gezien de ligging van het 

Statenkwartier? Krijgen wij een terugkoppeling van de 

uitkomsten van fase II, ook als ik daar zelf niet aan 

deelneem?

De gemeente zal over mogelijkheden moeten 

nadenken om ook in de huursecor verduurzaming 

te (doen) bewerkstellingen (met enkel 'dat ligt 

buiten onze macht komen we er niet')

waar moet de gemeente regels en normen 

stellen en waar juist stimuleren? 

Vergroening wijken; nieuwe energiebron 

voor de wijk; voet en fiets boven auto (incl 

parkeren)

klimaatverandering gaat sneller dan mensen zich willen 

aanpassen; veel mensen nite goed voorgelicht over 

mogelijkheden; hoe krijgen we verhuurders in 

beweging? (geen incentives)

parkeerplekken vervangen door fietsvlonders; Fred 

autovrij (excl leveranciers); reglingen en stimulatie 

is leuk maarsoms kan wel iets meer (regie en 

dwang); concrete aanpak om een huis te 

verduurzamen per specifieke wijk; collectieve 

initiatieven (batterij). 

zonnepanelen, opbrengst, eventuele opslag 

en kosten hiervan; oplossing om te leren 

leven klimaatverandering --> regentonnen 

tegen droogte & oplossingen hitte; 

gemakkelijke oplossingen om minder gas te 

verbruiken --> isoleren = minder ingrijpend

zijn alle oplossingen goed onderbouwd? Zijn deze een 

oplossing voor vele bewoners of voor veel te duur/ niet 

geschikt? Uitstoot van grote bedrijven (landelijk); hoe 

gaat de politiek om met onze ideeën?

Warmtenet = erg ingrijpend voor oude huizen Het 

lijkt mij een betere oplossing om subsidies van 

isolatie (Iof vergelijkbare oplossingen) --> makkelijk

Mij lijkt de beste oplossing (deels) het gebruik maken 

van kernenergie. Dit is landelijk ,maar dit moeten we 

toch een keer overwegen. Daarnaast (ook een 

landelijk probleem) moet (vind ik) meer gedaan 

worden zodat grote bedirjven minder utistoten of 

plannen maken om verandering tegen te gaan.

drempel verlagen tot actie; isolatie dat particuliere huurders afhankelijk blijven van 

verhuurders die geen maatregelen willen financieren; 

dat we te weinig doen

Hor prikkelen of verplichten we verhuurders? Experimentele vrijplaats; regelgeving zo soepel en 

eenvoudig mogelijk 

energiebesparingsinitiatieven; combinatie 

regelgeving en prikkels om huizen te 

verduuzamen, mobiliteitsreguliering 

(terugdringen individueel autovervoer)

zorg dat er te veel gepraat wordt en er niets gebeurt; 

zorg dat het nite collectief gebeurt, waardoor het proces 

extra tijd kost

behoefte aan expertise om persoonlijke intiatieven te 

ondersteunen. Beste methode isolatie, warmtepompen, 

etc.

Collectieve initiatieven waarbij bewoners kunnen 

aanhaken; zonnepanelen op intiatief van 

gemeente op daken waarbij de bewoner er nog 

niet voor heeft gekozen. 

De gemeente mag meer gereguleerd optreden 

waarbij kaders worden gesteld zodat 

bewoners/huizenbezitters over gaan tot actie

elektriciteits-vereffening op wijkniveau; 

verplichtingen bij overdracht van 

koopwoningen

dat alles te langzaam gaat en dat de gemeente te 

verdeeld is

krijgen we terugkoppeling wat de gemeenteraad 

hiermee gaat doen?

gemeente kan een meer actieve rol spelen, bijv. 

verplichtingen bij verkoop/overdracht van een 

woning; statenkwartier is de ideale wijk voor 

vereffening van elektriciteit; je eigen schone 

stroom naar je eigen auto, ook als je geen 

parkeerplaats hebt. 

wat kan je zelf doen? ; isoleren prioriteit 

maken; collectieve turnkey aanpak 

inregelen; aangeven wat vergelijkbare 

huishoudens uitstoot en een eigen score 

mogelijk maken zodat je jezelf kunt 

vergelijken; CO2-budget per huishouden

dat er te veel gepraat wordt en te weinig doecapaciteit; 

te weinig visie op het gewenste resultaat wanneer is het 

goed? Dat als norm neerzetten

hoe regel ik het? Hoe kan dat makkelijk? Zorgen dat mensen alleen de restbedrag betalen, 

geen voorfinanciering; collectieve turnkey 

oplossing aanbieden per wijk --> individueel 

intekenen; isolatie verplichten voor verhuurders

goed initiatief met goede afspiegeling qua selectie

energietransitie richting aardwarmte + 

gebruik maken van grote hoeveelheid 

zonnepanelen in de wijk; mobiliteit --> 

inzetten op meer gebruik deelmobiliteit & 

fiets, minder auto. Mensen hebbe over het 

algemeen een auto - is dat nodig?; Inzichten 

publieke ruimte - meer groen, minder hitte

het is een rijke wijk met veel particuliere initiatieven. 

Echter ook een wijk met hoog comfortniveau - is men 

bereid dat op te geven? Ik denk eht nite. Dat vraagt veel. 

Ook: te veel focus op energietransitie en neti op andere 

zaken (met name mobiliteit maak ik me zorgen om) --> 

ook angst voor gebrek op nadruk voor huurders

Hoe houden we het betaalbaar voor minder 

bemiddelden? Hoe delen we de rijkdom van de wijk met 

anderen? Hoe actief is de gemeente echt van plan een 

rol te nemen? Hebben we dit gesprek nu over 

klimaatverandering of slechts energietransitie?

zet door met auto's onder WF; er werden veel 

interessante ideeën besproken rondom 

aardwarmte - ik zou graag zien dat we dat als 

serieuze optie meenemen; particuliere 

verhuurders moeten aan banden worden gelegd. 

Koppel de crisus op de huizenmarkt aan de 

energietransitei: goedekopere huren en helemaal 

indien deze niet duurzaam zijn, Start weer met een 

puntensysteem op de vrijmarkt of lobby daarvoor. 

zeker nite alleen van toepassing in onze Haags wijk



isolatiemogelijkheden voor specifieke 

woonsituaties; striktere voorwaarden bij 

nieuwe vergunningen voor verhuurders en 

bedrijven; aardwarmte/geothermie; 

collectieve opwekking van energie (daken 

van scholen met zonnepanelen, etc.)

dat er teveel op individuele acties wordt gewacht, waar 

de gemeente ook actiever kan zijn qua aantal collectieve 

initiatieven en de promotie/communicatie daarvan

Wat kan ik doen in mijn specifieke situatei, met een oud, 

beschermd stadsgezicht pand. En kan de daarbij 

behorende investerin (enkel zonnepaneel) niet 

efficientre elders worden ingezet?

Er is voldoende kapitaal en wil in het 

Statenkwartier (grote middengroep die wellicht 

dus weinig gehoord wordt) Zij bijv. hoeveelheid 

zonnepanelen. Help met aandragen verdere opties 

en er zal zeker animo zijn (meer groter collectieve 

zonnepanelen, aardwarmte, isolatie) Maar besef 

dat kennis/tijd wel een gebrek kan zijn waardoor 

er niet meer gebeurt. 

Ik hoor vak zaken die de gemeente doet, maar die 

nite breed gedeeld worden (aardwarmte, collectieve 

inkoop). Daar valt veel te winnen. Er is een grote 

middengroep die wel in wil stappen als het 

makkelijker gemaakt wordt. De gemeente is daar de 

juiste partij voor gelet op het overzicht van ruimte, 

atlernatieven, kennis, delen van wat nog meer kan 

en al gedaan is door anderen. 

Groen in de wijk; auto's terugdringen, 

deelauto's stimuleren; meer gerichte en 

gedetailleerde adviezen (maatwerk)l meer 

elektrische bussen; subsidies 

inkomensafhankelijk maken

dat er bij de energietransitie oplossingen worden 

bedacht die minder geschikt zijn voor een wijk met veel 

oude huizen

Waarom is het Statenkwartier als voortrekker 

uitgekozen? Het is qua bouw een oude wijk dus 

problematisch; Hoe gaat de gemeente om met mensen 

die niet van het gas sfa willen? 

de gemeete moet het voortouw nemen bij de 

energietransitie! Meer collectieve oplossingen en 

subsidies

zelfvoorzienende gemeente; frictieloos 

verduurzamen; op kleine schaal 

experimenteren; hoe maken we 

verduurzamen zo makkelijk mogelijk

teveel dwang, te weinig vrijheid; inactie, dat we niets 

doen, dat het te laat is. 

wat is de visie van de gemeente op duurzaamheid? Wat 

zijn de mogelijkheden voor burgerinitiatieven/ 

initiatieven op wijkniveau

ik stel een zelfvoorzienende stad per 2030 voor. Er 

moet ruimte komen om je dak te verhuren voor 

gebruik zonnepanelen. Meer ruimte voor 

wijkgerichte ondernemeingen, zoals per buurt 

dubbelglas en zonnepanelen verhuynningen per 

buurt, met een financieel aanbod per buurt. Wild 

groen in de stad

ambitieniveau gemeente moet omhoog; 

handelingsperspectief voor alle 

doelgroepen; tussenstappen nu en 

2030/2050; draagvlak creëren, 

entousiasmeren, positiviteit

ambitie en creativiteit van de gemeente ondermaats, 

mag meer richting bieden en activistischer richting Rijk; 

draagvlak wijk verslechterd doordat gemeente geen 

constructieve kant kiest in discussie 

Statenwarmte/Aardgasblij; Ga niet meteen voor de 

perfect oplossing, neem de wijk stapsgewijs mee door te 

enthousiasmeren, faciliteren, en ontzorgen. Neem hier 

alle doelgroepn in mee.

hoe wordt terugkoppeling georgnaniseerd nadat er input 

wordt geleverd? Hoe gaat de particuliere huurder 

handelingspersepctief krijgen van de gemeente? Hoe 

owrdt inzicht geboden in de stappen die worden 

genomen en geboekte progressie richting CO2-neutraal?

parkeerplaatsen ombouwen voor CO2-vrij verkeer 

en betere leefbaarheid; biedt ruimte voor eigen 

initiatief binnen de richting naar 2030-2050; waar 

de gemeente het Rijk nodig heeft (bv. Normering 

huurwoningen particulier), activistischer lobbyen 

ook EU als Den Haag niet lukt/beweegt


