
WONEN MOBILITEIT & OPENBARE RUIMTE FINANCIEN WIJKGERICHTE AANPAK ROL GEMEENTE
1. Verduurzamen woningen 1. Autogebruik & parkeren 1. Eerlijke verdeling financiën 1. Collectieve aanpak 1. Communicatie, voorlichting, advies
Gezamenlijke aanpak voor isolatie Autoluwe stad Stem en steun voor 'zwakkeren' Het belang van samenwerken Educatie
Vergroenen daken Verminderen parkeerdruk Wie gaat de maatregelen financieren Aandacht buurtinitiatieven Zichtbaarheid van de gemeente
Verbeteren energielabels Deelauto's Solidariteit Gezamenlijke aanpak voor isolatie Betere communicatie in de buurt
Nieuwe woningen bouwen/ oude slopen Elektrische auto's en fietsen Hoe maken we het betaalbaar/voordelig Gezamenlijk financieren Betere voorlichting
Maatwerk bij verduurzaming P+R plekken Zekerheid geven voor langetermijninvesteringen Collectieve maatregelen Voorlichting op scholen over zuiniger leven
Subsidies voor isolern Terugdringen autogebruik Gezamenlijk financieren Samenwerken met bewoners Beter en eenvoudiger
Energieneutraal maken huizen 2. Openbaar vervoer 2. Subsidies 2. Sociale cohesie Hoe info te bundelen
2. Alternatieve energiebronnen Meer ov Subsidies voor meer binding met elkaar, de stad. 

Meer activiteiten in de wijk
Draagvlak en cohesie in de wijk Info over verduurzamen woning

Aansluiting op warmtenet 150 minuten stad voor voet/fiets/OV Doelmatigheid subsidies Subsidies voor meer binding met elkaar, de stad. 
Meer activiteiten in de wijk

Hapklare praktische adviezen. Liefst per type 
woningen

Zonnepanelen Goedkoper OV Subsidies voor isoleren Creëren van draagvlak en interesse Maatwerk bij advies
Groene energie Toegankelijkheid, fijnmazigheid, betaalbaarheid 

OV
Subsidie voor verhuurders Hoe doen we het samen in een diverse wijk? 2. Ondersteuning van de gemeente

Van het gas af Toegankelijker OV voor ouderen, gehandicapten, 
mensen met kinderwagens

3. Sociaal-economische wijkproblematiek Jeugd betrekken Ondersteunende rol van gemeente. Mag niet 
achterover leunen terwijl bewoners alles doen

Restwarmte van datacentra 3. Fietsen Hoge energieprijzen 3. Aanpak wijkproblematiek Gemeente moet bewoners motiveren door 
subsidies, vaste plannen, en ondersteuning

Warmtepompen Veilige fietsenstallingen Energiearmoede Verantwoordelijkheid voor wat er in de wijk 
plaatsvindt

Begin te denken vanuit degenen met de minste 
invloed

3. Rol huiseigenaren en huurders Betere faciliteiten voor fietsen Hoe betrekken we mensen met minder geld Aanpak overbewoning Redeneren vanuit bewoners, i.p.v. vanuit 
gemeente/ambtenaren

Bereikbaarheid van huiseigenaren 4. Verduurzamen openbare ruimte Leefbaarheid wijk verbeteren in de energietransitie 3. Rol van de gemeente richting andere 
overheden

Probleem van veel huur en onderhuurders Klimaatadaptatie Combinatie met aanpak sociaal-economische 
problematiek

Hoe lokale politiek inhaakt op globale issues

Aanpakken huisjesmelkers Vergroenen Begin bij de basis: taal/overbewoning/westlandse 
werkgevers

Lobby gemeente richting het rijk

Particuliere verhuurders mee krijgen Openheid en zicht
Dwang voor verhuurders om te verduurzamen en 
achterstallig onderhoud te plegen

Bomen planten

Wetgeving verduurzaming van huursector Vergroenen trambanen
VVE-beheer betrekken om VVE te stimuleren Na 00:00 minder lantaarnpalen
Huiseigenaren dwingen om te investeren Tegengaan verstening

Handhaving op vergroening
Zonnepanelen op openbare daken
Vergroenen abri's
5. Afval
Strenger afvalbeleid
Verminderen
Landelijke aanpak voor afval van grote bedrijven
Handhaving op adval
Afvalscheiden
Verminderen plastic
Recylen aantrekkelijker maken
Buurt schoonmaken


