Aangenomen adviezen
burgerberaad Statenkwartier
Wonen en energie
1. Zorg ervoor dat huishoudens in het Statenkwartier stroom kunnen delen op wijkniveau net
als de Groene Mient. Gemeente moet lobby voeren op nationaal niveau om regelgeving aan
te passen zodat dit mogelijk is. Voorwaarde is dat privacy gewaarborgd wordt.
2. Bij verkoop / overdracht van vastgoed wordt het vervangen van enkel glas door dubbelglas
verplicht, met behoud van monumentale uitstraling. De verplichting ligt bij de koper.
3. De gemeente moet isolatie tot op een bepaald niveau verplicht stellen. Er moet daarbij
gebruik gemaakt worden van een generieke maatstaf, misschien het energielabel. Goedkope
leningen moeten mogelijk zijn en blijven.
4. Bewoners van het Statenkwartier moeten weten dat er voorlopig geen collectieve
warmteoplossing komt. Bewoners ontvangen van een door de gemeente aangestelde en
gefinancierde onafhankelijke partij advies op maat over alternatieven zoals (hybride)
warmtepompen. Inwoners maken zelf een afweging.
5. Blijf als gemeente de rente vergoeden van de leningen van het Warmtefonds (Rijksregeling)
en breng dit onder de aandacht op wijkniveau.

Kennis en informatie
6. De gemeente Den Haag moet op korte termijn een fysiek kenniscentrum openen op de
Frederik Hendriklaan waar inwoners altijd terecht kunnen voor onafhankelijk en objectief
advies over verduurzaming/de energietransitie/klimaatadaptatie.
Toelichting advies
Korte termijn
o
o
o
o
o

o

Locatie regelen, financiering;
Bemensing (eventueel met vrijwilligers) van de winkel met de juiste expertise;
De informatie in het centrum (naast bemensing ook aangevuld met informatie in
boeken, filmpjes etc.);
Zichtbaarheid en bekendheid van het centrum (bijvoorbeeld door een brief in de bus bij
inwoners);
Samenwerking tussen de BES en het centrum (want de BES doet zelf al veel
informatieavonden, de BES geeft gratis energielabelchecks uit, kan eventueel helpen bij
de bemensing);
In principe gratis advies, totdat het specifieke hulp bij inkoop o.i.d. wordt.

Midden-lange termijn
o

Dit kenniscentrum moet er ook voor andere wijken, of combinaties van wijken komen.
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Alternatief vervoer
7. De gemeente moet op korte termijn er voor zorgen dat per 500m één parkeerplaats is
gereserveerd voor deelauto’s.
8. De gemeente moet op korte termijn faciliteren dat er een sneltram voor bezoekers naar het
strand komt:
o Vanuit het ADO-stadion;
o Met tussenstops bij CS;
o Parkeren is relatief goedkoop, bijv. 5 euro per dag en voor de tram is er een gereduceerd
tarief.

Autogebruik en parkeren
9. Het burgerberaad wil meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers in het Statenkwartier.
10. Maak van de wijk een milieuzone.
11. Maak van de Fred een voetgangers- en fietserszone (uitgezonderd laden & lossen en minder
validen).
12. Vaste tijden voor laden en lossen op de Fred, en handhaving hiervan.
13. Ontwikkel een alomvattende visie voor mobiliteit en ruimte voor het Statenkwartier, waarbij
het doel is om de wijk grotendeels parkeervrij te maken (met een uitzondering voor minder
validen en voor laden & lossen).

Groen en openbare ruimte
14. We adviseren om de groen-blauwe structuur van de stad te versterken, om klimaatadaptatie
te bevorderen, meer waterberging te realiseren en de leefbaarheid van de stad te vergroten.
15. We hebben het rapport ‘Haagse Iconen’ uit 2018 gezien, we vinden het een heel waardevol
rapport dat interessant is voor de hele stad Den Haag. Om de groene structuren in Den Haag
te versterken, te werken aan biodiversiteit, waterberging, hitte-eilandeffect, (groene)
aansluiting aan de ommelanden en leefbaarheid:
o Maak waar nodig een update van het rapport – korte termijn;
o Kies enkele icoonprojecten om mee te starten om de groenblauwe netwerken in de stad
te verbinden en te versterken;
o Ontwikkel concrete plannen voor deze icoonprojecten met inwoners – middellange
termijn.
16. Waar het kan een groene verbinding maken tussen bomen, bijvoorbeeld langs de
Frankenslag. Denk bomen, bijvoorbeeld langs de Frankenslag. Denk hierbij aan planten of
struiken om groene verbindingen te maken, hierbij wel aandacht voor voldoende
doorgangen om over te steken. Het groen zou door bewoners onderhouden kunnen worden,
vraag aan de gemeente om voor de eerste aanplant te zorgen.
17. Geef inwoners inspraak bij het vernieuwen van straten, met een keuzemenu uit:
o Minder straatbetegeling;
o Versterken van groen in de stad;
o Waterdoorlatend wegdek;
o Minder parkeerplaatsen;
o Meer buurttuinen / stadsjungle / speelplekken.
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18. Kies bij het vernieuwen van het wegdek van straten en parkeerplekken voor
waterdoorlatende bestrating, denk daarbij ook aan kinderkopjes als bestrating.
19. Bij het verleggen van tramlijn 16 bij de Mauritslaan de vrijgekomen ruimte herontwikkelen
tot groene zone, denk hierbij aan een multifunctionele zone met speelruimte, buurttuinen en
algemeen groen à planning is om de herinrichting in 2023 te starten, graag op korte termijn
de wijk hierbij betrekken.
20. Als experiment een GFT-container bij bijvoorbeeld het afvalstation op de Prins Mauritslaan
om te zien of het werkt, de compost wordt gebruikt voor het groen in de wijk.
21. Een actie van 6 maanden van de gemeente om een regenton af te halen als je een tuin hebt.
Om waterberging te stimuleren en overstroming van het riool te voorkomen.
22. Het Statenkwartier wil meedoen aan het NK tegelwippen en meegenomen worden in de
campagne van Duurzaam Den Haag.
23. Start een campagne om mensen te informeren en te stimuleren om geveltuintjes aan te
leggen en boomspiegels te beplanten.
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