
Burgerberaad Laakkwartier en Spoorwijk 
Uitwerking flaps bijeenkomst 2 (22 september) 
 
IDEAAL 1: EEN DUIDELIJKE EN BETAALBARE ROUTE NAAR EEN DUURZAAM HUIS 

• Zoek een paar mensen die kunnen helpen bij kleine dingen en bespaar een paar euro 
per maand. 

• Energiecoaches:  
- posters in de buurtsuper, wijkblaadjes, posters bij afvalcontainer, posters op de 
Leyweg.  
- Koppel de energiecoaches aan schuldhulpverlening (bewindvoerders) e.d. ook de 
subsidies etc. Sociale dienst, arbeidsbureau, consultatiebureau. 

• Extra subsidies voor mensen met kleine beurzen 

• Actief benaderen langs de deuren gaan: buurtgenoten, buurtcentra. 

• Concreet maken wat krijg ik aan subsidiegeld en wat kan ik ermee kopen. 

• Buurtontbijt: de hele straat informatie geven waar ze wat kunnen krijgen: concrete 
kleine stappen. 

• Actief benaderen langs de deuren gaan: buurtgenoten, buurtcentra 

• Hiermee haal je de neutrale mensen over 

• Communicatie/informatie blijven herhalen 
- Het is een verborgen groep, je moet ze vinden. Ze komen niet uit zichzelf 
- Onbekendheid 
- Andere zorgen eerst, ze zijn er niet mee bezig 

• Gevoel hebben wie bel voor hulp -  Kan met: zonnepanelen, isolatie, beglazing, 
warmtescan etc. 

- Leverancier leert zo ook de wijk kennen waardoor het makkelijker sneller kan. 

• Kom met concrete voorbeelden/ideeën. Ook stappenplan toegespitst op situatie 
-  Scholen, huisartsen, maatschappelijk werkers, bewindvoering, thuiszorg, 

wachtruimtes, supermarkt, apotheek, reclame banken 

• Werk straat/blokgericht met duidelijke routekaart. Zo’n huis met die soort muur, die 
orientatie etc. + kostenplaatje + subsidies 

• Gemeente kan helpen door “ isolatieboer” voor te sorteren, maar veel Vve’s dus 
maatregelen soms lastig. Gemeente start landelijke lobby irt zonnepanelen 
vergelijkbaar met regeling laadpalen & VVe 

• Gemeente: er zou een register moeten zijn waarin staat bij welke woning wat is 
gebeurd zodat je die mensen die niets doen “ aangesproken”  kunnen worden. 
- onderdeel van route: onderzoeken of we een energiecooperatie van maken. 
Verzekeringsmaatschappijen met opstal: hoe werkt het als je collectieve panelen oid 
hebt en er ontstaat brand? 

• Als je weet waar nog iets moet doen kun je gezamenlijk inkopen (collectieve inkoop)= 
goedkoper 

• Verdienmodel:  
- zonnepanelen: leveren geld op  
- investeren in andere duurzame maatregelen voor bijv. de lage inkomensgroepen 

• verschillende routekaarten: verhuurder (passende prikkel: waardestijging), bewoners 
met eigendom (prikkel: besparen, comfort)  



• werk met pilots of modelwoning zodat je kan kijken hoe werkt dat nou? 
 

 
 
IDEAAL 2: INFORMATIE IS TOEGANKELIJK EN COMPLEET 
 
Ideeën en suggesties:  
 

• Informatie is laagdrempelig, betrouwbaar en gebundeld 
o Er zijn in Den Haag veel stichtingen en loketten actief op het gebied van 

verduurzamen. Bundel deze informatie en marketing ervoor. Samen sta je 
sterker.  

o Je kan wel informatie aanbieden, maar als niemand weet dat je bestaat gaat 
niemand naar je zoeken.  

o Informatie moet toegankelijk zijn + zonder jargon 

• Informatie is persoonlijk / aangesproken aanbod 

• Informatie is meertalig beschikbaar 

• Verspreid informatie en naamsbekendheid in meerdere talen. Denk bijvoorbeeld 
aan Poolstalige flyers in Poolse supermarkten.  

• Informatie is lokaal (via werk, voedselbank) 
 
Verschillende kanalen:  
Verspreid naamsbekendheid “Multi-channel”. Denk aan advertenties en artikelen in lokale 
kranten, Posters in bushokjes, flyers uitdelen bij een supermarkt en sociale media!  

• Reclame (op bushokjes, stickers) 

• Een duurzaamheidsplatform 

• Social media 
o Sociale media: leuke video’s! Denk aan “hoe plaats ik tochtstrips” of “hoe 

plaats ik radiatorfolie”. Link vanuit daar naar je centrale platform. 
Naamsbekendheid + toegankelijke info.  

o Doelgroepen identificeren en lokaliseren.  

• Wijkblad 
o Kracht van herhaling. “Serie” in het wijkblad. Denk aan de ene keer een artikel 

over tochtstrips, dan over subsidies, dan over energiecoaches.  
 

• Postcodecheck (tool): zo weet een bewoner beter wat er in zijn/haar situatie 
mogelijk is. Wel/geen warmtenet bijvoorbeeld.  

• Klimaatscore op producten in de schappen van de winkel (zoals een nutriscore) – 
reëele prijs.  

• Begin met het geven van een leuk pakketje. Aanbod gestuurd opereren.  

• Meer promotie door mensen in de wijk -> climate ambassadors 

• Energiecoaches niet “koud” aanbellen. Zorg eerst voor naamsbekendheid. Kondig 
komst eerst aan. “Volgende week komen wij in jouw straat”. Maak duidelijk dat het 
gratis is. Wat heel veel doet dat je een onafhankelijke stichting bent.  

 
 
 



 
IDEAAL 3: VEEL SOCIALE COHESIE EN DRAAGVLAK IN DE WIJK 

• Stimuleer het gesprek: moedig mensen aan om met hun 
buren/familie/vrienden/collega’s te praten over duurzaamheid 

• Gemeente onderzoekt sociaal-culturele verschillen in berichtgeving (wat past bij 
welke groep?) 

• Duurzaamheid de norm door reclames over vlees te verbieden en andere duurzame 
projecten 

• Geef een financiële prikkel om duurzame bedrijven op te zetten/vergunningen te 
geven afhankelijk van duurzaamheid 

• Gezamenlijke cleanups, tegelwippen etc. 

• Gebruik sportverenigingen in de wijk. Verschillende talen 

• Bouw op energiecoaches of andere extraverte mensen die het verhaal verspreiden. 
Grassroots, bottum up 

• Hou het simpel 

• Culturele sensitiviteit, beter begrijpen wat motiverende triggers zijn (common good) 

• Of geldadvies (stadskamer) 

• Zichtbaarheid en toegankelijkheid van gemeente/overheid/politie moet verbeterd 
worden. 

• Gebruik scholen om mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Kids: parents 

• Meertalige communicatie: zoek in je netwerk! 
 

 
IDEAAL 4: ER WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN COLLECTIEVE TECHNISCHE OPLOSSINGEN 
 
Hoe kunnen we als wijk meeliften of breed inzetten op al bestaande renovatie- en 
verduurzamingsplannen? 

• Inventariseer welke verduurzaming- en renovatieplannen er geografisch (en op 
grens) plaatsvinden door: bedrijven, overheid, stichtingen, HTM, etc en ontsluit deze 
voor de wijk (inclusief contactpersonen), zodat hierbij aansluiten mogelijk wordt.  

• Kennis en toegang tot bestaande plannen voor de wijk.  

• Communicatie per doelgroep, toegespitst door gemeente.  

• Werken met pilots, bijvoorbeeld 10 verdeeld over de wijk.  
Hoe kunnen we in de wijk overgaan tot de collectieve aanleg van zonnepanelen op alle 
zuidzijdes van daken, en deze energie delen binnen de wijk? 

• 1 loket, heldere communicatie. Vraag en aanbod op elkaar aan laten sluiten.  
Hoe kunnen we collectief zorgen voor duurzame energie voor alle bewoners in de wijk? 
Hoe kunnen we in de wijk overgaan tot de collectieve aanleg van zonnepanelen op alle 
zuidzijdes van daken, en deze energie delen binnen de wijk? 
Hoe kunnen we in de wijk overgaan tot de collectieve aanleg van groene daken op de 
noordzijdes van daken? 
Hoe kan de gemeente de overstap naar een collectieve schone oplossing voor de wijk 
faciliteren?  
Hoe kunnen we in de wijk gebruik maken van H2O waterturbines? 

• 1 energiecorporatie 

• Ondersteuning bij opzetten energiecooperatie door gemeente 



• Opgewekte energie opslaan in de wijk, zie buurtbatterij Utrecht 

• Ondersteun welstandscommissie 

• Combineer energiescan met inventarisatie voor waterberging (bijvoorbeeld 
binnenplaatsen en infiltratiekratten?) 

• Energiescan – met en infraroodcamera. Nulmeting! groedkoop, gratis aanbieden. 
Categoriseer woningtypes, Advies adhv warmtelek (infrarood), mogelijkheden tot 
verduurzaming (goed dak voor zonnepanelen, waterbesparing met behulp van 
regentonnen enzovoorts.  

 
Hoe kunnen we alle huizen van het gas af halen?  
Hoe kunnen we een collectief, circulair warmtenet op wijkniveau bewerkstelligen? 

• Verfijn warmtevisie – naar straat/type object niveau. Bijvoorbeeld warmte beeld 
camera’s voor bestellocatie isolatie. Beoordeel gelijksoortige assets op de beste 
warmteoplossing (collectief, zo groot als haalbaar) 

• Deel/verdeel de wijk in categorieen (kleinste eendheid), bouwstijl/bouwfysica / 
ligging (en overige opties) voor collectieve oplossingen 

• Verduurzaming warmtebron, isolatiewijzer, berging hemelwater, mogelijkheid 
plaatsing zonnepanelen 

• Vertel de wijk: wat kan in straat A, wat in straat B etc.  
 
 
IDEAAL 5: VERHOUDINDEN TUSSEN HUURDER/VERHUURDERS/KOPERS ZIJN EERLIJK 
 
Verhuurders verplichten energietransitie 

• Verhuurders krijgen maandelijkse “boete”, afhankelijk van energielabel. Opbrengsten 
gaan naar huurder en lokale duurzaamheidsinitiatieven 

• Verhuurders mogeen een woningen niet verhuren tot een woning een bepaald 
energielabel heeft 

• Gemeente vinden aan de pols houden bij vrijkomende huurwoningen voor de 
verkoop (niet als handelbject). Of dat corporatie huis mag verkopen als ze minimale 
duurzaamheidsopdrachten heeft vervuld.  

• Verplichte huurverlaging als je een energielabel (E,F,G) hebt 

• Huizen moeten minimaal energie (A, B, C, D) bezitten. Huiseigenaren verplichten om 
hieraan te voldoen.  

• Prikkel voor verhuurder vinden om huis te verduurzamen 

• Bij nieuwe huurder minimaal een hoog energielabel hebben. Anders mag je niet 
opnieuw verhuren.  

• De gemeente moet het juridisch mogelijk maken om verhuurders te 
beboeten/sanctioneren als niet hun huizen verduurzamen.  

 
Stap 1: Minimum niveau isolatie 

• Ontwikkel standaarden, zoals dubbelglas, waar huizen aan moeten voldoen. Zo 
weten huurders en verhuurders waar ze aan toe zijn en moeten zijn.  

• Voer voor nieuwe huurders een huiscontrole in om isolatiefraude te voorkomen 

• Professionals isolatie het lijstje opstellen en de gemeente dat in wetgeving vastlegt.   



• Visie per wijk opstellen wat passend is per wijk. Hoe er passend geïsoleerd kan 
worden.  

 
Stap 2: Huurders ondersteunen in/en isoleren 

• Subsidie aan huurders geven om huis te verduurzamen, zodat huur niet verhoogd 
hoeft te worden.  

• Wellicht de energieleveranciers bjj brief of de gemeente de bewoners over de 
isolatiemaatregelen informeren (of via buurtapp) 

• Korte lijntjes, duidelijke taal, ga persoonlijk gesprek aan = goede 
informatievoorziening voor huurders 

• In Den Haag zijn veel stichtingen en gemeenteloketten actief die over verduurzaming 
van huizen gaan. Aar bekendheid is laag. Ga flyeren, posters op straat, sociale media.  

• Bij mensen langsgaan. Zonder naamsbekendheid of info vooraf is het lastig. Veel 
angst vanwege criminelen en babbeltrucs. Eerst bekenheid geven aan bestaande 
loketten en initiatieven.  

• Informeer huurders meer over quick-wins, zoals tochtstrips. Leg uit wat het zijn, hoe 
je herkent dat je ze niet hebt.  

 
Verhouding kopers – huurders 

• Minder onderscheid tussen kopers en huurders -> behandel kopers en huurders gelijk 

• Neem huurders serieus als gemeente in de energietransitie -> help huurders om een 
betere positie te verkrijgen in energietransitie.  

• Als verhoudingen gelijk zijn kunnen kopers en huurders beter samenwerken. -> Idee: 
zet als gemeente initiatieven op waarin kopers en huurders kunnen samenwerken en 
uitwisselen.  

 
 
 
IDEAAL 6: EEN GROENE WIJK 

• Plantenbakken om iedere boom en (duurzame) containers 

• Dode hoeken op het trottoir vergroenen en ook dode gevels! 

• Standaard geveltuinen bij nieuwe trottoirs 

• Meer biodiversiteit 

• Meer typen beplanting dan alleen stekelstruiken tbv. Insecten en andere dieren. 

• Zorg voor voldoende groen naast speeltuinen, sporttoestellen en 
hondenuitlaatplekken 

• Van Seggelenlaan beschikbaar maken voor fietsers/fietspad 

• Deel de ervaring bij nieuwbouw bij De Wissel ter inspiratie, voor zowel beleidsmakers 
als individuele bewoners. 

• Neem verhuurders mee in meer groene huis- en buurtregels (koppelen aan thema 
over verhuurdersverplichting) 

• Neem in groenplannen en beleid openbare ruimte op dat bewoners bij het beheer 
moeten worden betrokken 

• Bewoners beheren afvalcontainers 

• Aandacht voor beheer en toegang voor vuilniswagens 

• Bewoners beheren meer groen 



• Doe beheer goed, bijv. Nieuwe aanplant ook voldoende water geven in de droge 
zomer 

• Pas bijv. Precariorecht aan, bij maatregelen bij/aan voorgevels en stoepen een 
belemmering zijn. 

• Auto’s centraal parkeren in garages, alleen ruimte houden voor hulpdiensten, en kiss 
& ride, en parkeerplaatsen vergroenen 

• Tegels vervangen 

• Nieuwbouwtoiletten met slootwater spoelen 

• GFT apart inzamelen en hergebruiken voor lokaal groen 

• Daar waar het kan, voor alle tramlijnen de regel opstellen dat ze groene beplanting 
krijgen. Zeker bij vernieuwing. Na hernieuwen/vernieuwen: vergroening is 
uitgangspunt, hetzij risico/trambaan 

• Planten plaatsen op de middenterm en zoals bij lijn 11 

• Bij effecten groene trambaan: rust en geluidsdemping 

• Temperatuur/warmte in de stad verlagen en door vergroening trambaan 

• Meer groen(e) trambanen, meer waterberging door hoosbuien 

• Voorkant ook graffiti en kosten voor verwijdering daarvan 

• Brede welvaartmonitoring hanteren t.b.v. financiering. Groen is gezondheidsbijdrage 
=geen kosten, preventie=financiering 

• Lokale waterberging waar mogelijk WADI sloten, waterkratten. Definieer een 
minimale % eis/km2 (?) SLA niveau (Service Level Agreement) 

• Inbouwvergunning eisen voor hergebruik douchewater ipv drinkwater 

• Groen de standaardontwerpoplossing a la pucini (Amsterdam)  

• Integrale benadering inrichting ruimtelijke ordening = gecombineerde financiering 
voor vergroening bijv. Groene trambaan pas mogelijk na aanpassing weginrichting 
(verkeersplan) 

 
 
 
 
 


