Openbare ruimte en mobiliteit
Onderwerpen
1. Vergroening van de wijk

2. Ruimte voor auto’s en parkeerplaatsen
3. Ruimte voor fietsers en voetgangers
4. Verbetering en verduurzaming van OVverbindingen
5. Deelauto’s
6. Klimaatadaptatie: afvoeren van regenwater en
maatregelen tegen hittestress
7. Faciliteren elektrisch vervoer

Zorgen
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)
De stad moet leefbaar blijven; welzijn is belangrijk
De stad moet groener
biodiversiteit in de wijk

Ideeën
meer bomen

minder tegels
Iedereen een gratis regenton
Faciliteren geveltuinen
Autovrije 'Fred' (Frederik Hendriklaan)
meer ruimte voor fietspaden
hogere parkeertarieven voor SUV's
meer inzetten op afhaalpunten voor online
bestelde goederen
gebruik Autonomous Rail in Den Haag
Tram doortrekken naar Rotterdam
Verbieden van verstenen van tuinen
tweede auto buiten de wijk parkeren
maak écht werk van Den Haag fietsstad
meer moestuinen creëren
Wildgroen
Parkeerplaatsen ombouwen voor CO2-vrij
verkeer
autoluwe wijk
alle gemeentelijke transport duurzaam
verbod op aan huis bezorgen bestelde
goederen

Energievoorziening & wonen
Onderwerpen
1. Aardwarmte

Zorgen
Dat verduurzaming de huur onbetaalbaar maakt

2. Zonnepanelen

Te veel focus op kleine verbeteringen, en te weinig op
het grote issues: gasverbruik
Zorgen over weerstand energietransitie onder bewoners
Statenkwartier.
Wanneer lonen zonnepanelen zich financieel en
milieutechnisch? De productie wordt niet altijd
meegerekend. En hoe verhoudt zich dit (financieel en
milieutechnisch) tot bijv. een kline windturbine op je
dak?
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 relaiseren dat het toch geen
verstandige keuze was
Dat bewoners niet snel genoeg verduurzamen zonder
druk
Huurders hebben momenteel weinig mogelijkheden om
een verduurzaming van de woning mogelijk te maken.
Dat particuliere huurders afhankelijk zijn van
verhuurders die geen maatregelen willen financieren
Er is teveel focus op de energietransitie en niet op
andere zaken (m.n. mobiliteit maak ik me zorgen om)
Dat er bij de energietransitie oplossingen worden
bedacht die niet heschikt zijn voor een wijk met veel
oude huize
Warmtenet is erg ingrijpend voor oude huizen
Isolatiemogelijkheden zijn te beperkt in deze wijk
Er is voldoende kapitaal en wil in het Statenkwartier
(grote middengroep die wellicht dus weinig gehoord
wordt). Help met aandragen verdere opties en er zal
zeker animo zijn.
De energietransitie gaat niet snel genoeg

3. Collectieve batterijen
4. Isoleren

5. Energie besparen

6. Ambitieniveau en snelheid warmtetransitie
7. Collectieve energieopwek
8. Collectieve energieopslag en deelsysteem
9. Groene daken
10. Verduurzaming huurwoningen

Ideeën
Verplicht kantoren om op te wekken en energie
beschikbaar te maken voor de wijk
Reguleren van woningmarkt zodat woningen met een
laag energielabel niet meer verhuurd mogen worden
Verbod op terrasverwarming
Verplichten energielabels

Proberen de weerstand tegen aardgasvrij onder
bewoners te begrijpen

Meer aandacht voor goede uitvoering van
werkzaamheden (goede aannemers)
Meer zichtbaarheid voor projecten rond aardwarmte
Biogascentrale voor de rioolzuivering Houtrust
Betere energiecoaches voor elk huishouden
Alle restaurants van het gas af

Water in zwembaden minder verwarmen
Geen houtkachel/geen openhaard? Dan ook geen BBQ
CO2-budget per huishouden

Koppel de crisis op de huizenmarkt de energietransitie:
goedkopere huren als deze niet duurzaam zijn

Zorgen
Bescherming van beschermd stadsgezicht
Gasverbruik in de wijk en stad is erg hoog

Ideeën
Herinvoering puntensysteem voor huurhuizen
Mogelijkheid om je dak te verhuren voor zonnepanelen
Meer zonnecellen op platte daken
Windmolens in de haven
Getijdeturbine bij het kanaal
zonnepanelen op initiatief van de gemeente op daken
als de bewoner er zelf nog niet voor gekozen heeft
je eigen schone stroom naar je eigen auto, ook als je
geen parkeerplaats hebt
Individueel intekenen voor collectieve turnkey
oplossing

Communicatie en participatie
Onderwerpen
1. Toegankelijkheid van informatie

2. Persoonlijke energiecoaches

3. Ondersteuning voor collectieve initiatieven in de wijk

Zorgen
Niet genoeg communicatie tussen buurtbewoners en
buurtinitiatieven (zoals de BES).

Er is te weinig realisatie onder inwoners dat de
deadline voor het klimaatakkoord al heel dnel
dichterbij komt
Er is geen inzicht in wat de meest efficiente
maatregelen zijn

4. Voorlichting en bewustwording

Ik maak me zorgen over dat mensen het niet eens zijn

5. Voorbeeldrol gemeente

Er is veel geld te besteden, maar weinig
verantwoordelijkheid/initiatief. Bewoners houden te
veel vast aan hun verworven gemakken en luxes
Dat er teveel op individuele acties wordt gewacht,
waar de gemeente ook actiever kan zijn qua aantal
collectieve initiatieven en de promotie/communicatie
daarvan
Dat er te veel gepraat wordt en te weinig
doecapaciteit van de gemeente
Te weinig visie: wanneer is het goed? Dat als norm
neerzetten

6. Gedragsverandering bij bewoners

7. Draagvlak onder bewoners

ambitie en creativiteit van de gemeente ondermaats,
mag meer richting bieden en acitivistischer richting
Rijk

Ideeën
Onderzoek waar de beste manier om per wijk
inwoners te bereiken zoals met brievenbuspost,
flyers, aanbellen etc. (onderzoek naar meest
effectieve communicatiemiddelen)
Oprichten kennishub

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.
Inzetten op educatie op scholen
Laat buren samenkomen om ideeën te delen

Bewoners helpen met een goede uitvoering van
plannen

Proberen de weerstand tegen aardgasvrij onder
bewoners te begrijpen
Creëren van samenwerking met reeds bestaande
organisaties in wijken zoals in het Statenkwartier de
BES.
Laagdrempelig inventariseren waar bewoners
drempels ervaren

Zorgen
Draagvlak wijk verslechterd doordat gemeente geen
constructieve kant kiest in discussie
Statenwarmte/Aardgasblij
De betrouwbaarheid, volledigheid, en beschikbaarheid
van informatie over particuliere en commerciele
verduurzamehdismogelijkheden (niet alleen verslagen
van 50 pagina's die niet te vinden zijn)
Dat de communicatie van de gemeente niet genoeg
aanzet tot verandering

Ideeën
Benadruk extra voordelen verduurzamen: schone
lucht, rustige stad, zelfvoorzienend leven geeft
vrijheid, meer verbinding in de buurt
Behoefte aan expertise om persoonlijke initiatieven
te ondersteunen

Neem de wijk stapsgewijs mee door te
enthousiasmeren, faciliteren en ontzorgen. Neem
alle doelgroepen hierin mee.
Adviesloketten
Collectieve initiatieven zichtbaarder maken
Laat burgers meer participeren, bijv om zelf de straat
samen te vergroenen
Maak gebruik van ambassadeurs in de wijk
Coalitie gemeente, bewoners, experts,
markt/leveranciers
Informatie en advies specifiek voor oude woningen

Financiering en regulering
Onderwerpen
1. Betaalbaarheid voor bewoners

Zorgen
De maatregelen zijn niet economisch aantrekkelijk

2. Subsidieregelingen

Weinig bereidheid burgers om kosten te dragen en pijn te voelen

3. Financiële prikkels voor gedragsverandering bij bewoners,
verhuurders, bedrijven
4. Gemeentebudget voor tegengaan klimaatverandering

Er is te weinig budget om doelen te halen

Inkomensafhankelijke subsidieregelingen

Dat de gemeente te veel op de stoel van de centrale overheid gaat
zitten: 80% wordt daar bepaald

Vervuiler betaalt

5. Houding gemeente t.o.v. Rijk.

Dat er meer ongelijkheid kan ontstaan. Door bijvoorbeeld hoge
kosten voor het verduurzamen van oude woningen of juist door
opbrengsten van zonnepanelen die ene grote investering up-front
kosten

Beloningen voor mensen die collectief initiatief nemen

6. Verleiding vs. dwang

Geld dat beschikbaar is wordt nu teveel ingezt voor bedrijven die nog
werken met fossiele brandstoffen

Gemeente moet een ratingssysteem maken voor de
duurzaamheid en toewijding van bedrijven

Te veel versnippering van inspanningen. Geen goede visie om een
lijn uit te zetten en vast te houden

Maak ruimte voor experimenten: regelgeving zo
eenvoudig en soepel mogelijk

Dat de overheid/gemeente geen duidelijk beleid heeft

Actievere rol gemeente d.m.v. verplichten bij
koop/verkoop
Meer ruimte voor wijkgerichte ondernemingen, zoals
per buurt dubbelglas en zonnepanelen vergunningen
regelen, met een financieel aanbod per buurt.

Dat de gemeente eigenaren/bewoners (kostbare) maatregelen door
de strot gaat duwen - dus top-down ingrijpen in plaats van bottomup draagvlak kweken via veel betere en inzichtelijkere voorlichting
en subsidievoorwaarden
Te grote vrijblijvendheid, onvoldoende omzetten van ideeën in
concreet beleid en uitvoering. Onvoldoende middelen om
daadwerkelijke stappen te zetten - blijft domein van de individuele
burger
De urgentie wordt niet genoeg gevoeld. Daarom rol voor de
gemeente m.b.t. voorlichting maar ook drang/dwang om te
verduurzamen (anders bestaat het risico dat de transitie niet snel
genoeg gaat)

Ideeën
Ondersteunen van vestiging duurzame winkels en
ondernemingen
Beloningen voor mensen die duurzaam leven (bijv. gratis
OV voor mensen zonder auto)

Activistischer lobbyen richting het Rijk. Ook naar EU, als
Den haag niet lukt.

Eenvoudigere subsidieregelingen

Zorgen
Hoe krijgen we verhuurders in beweging?
Zijn de oplossingen voor vele bewoners veel te duur/niet geschikt?
Te veel dwang, te weinig vrijheid
Dat het te langzaam gaat en de gemeente te verdeeld is
Veel mensen voelen onvermogen iets te doen tegen
klimaatevrandering om finciele redenen, of twijfel over input en
opbrengst
Ik maak me 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! Budgetoverschrijdingen
voor speeltjes van de wethouder
Mentaliteit moet veranderen. Geen verdienmodel = geen actie

Ideeën
Aantrekkelijke leningen beschikbaar maken voor
verduurzaming
Meer collectieve oplossingen en collectieve subsidies

