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Brede Aanpak Zuidwest

18 oktober 2022 Martijn Balster
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Het beeld van Zuidwest
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Gelukkig ook veel te bieden



VISIE

Doel: Zuidwest (weer) op het Haagse gemiddelde brengen

Speerpunt : De toekomst van onze jeugd! 

Hoe? Vanuit de zes Allianties:  

1. Sociale samenhang & Participatie

2. Onderwijs & Sport

3. Werk & Inkomen

4. Wonen en  Leefomgeving

5. Veiligheid en leefbaarheid

6. Gezondheid & Vitaliteit
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Ons hoogste doel…
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De ruimtelijke vertaling van de brede 
aanpak

Van gebouwen tm de openbare ruimte
Van mobiliteit tm energietransitie
inclusief financiële paragraaf
Aangeboden aan coalitiepartijen

Programmaplan 
gebiedsontwikkeling Zuidwest



Alliantie Sociale Samenhang en participatie

Thuis en gekend 
Het verbeteren van sociale cohesie in 
Zuidwest

Betrekken bewoners en ondernemers bij 
planontwikkelingen en activiteiten

Ontmoetingsruimten benutten, versterken en 
toevoegen

Participatiewerkplaatsen en ontmoetingsruimten 
oprichten

Experimenteren met wijkdemocratie

Ruimte voor cultuur: realiseren van ateliers



Alliantie Veiligheid en Leefbaarheid

Schoon, heel en veilig

Preventie jeugdcriminaliteit in een 
brede coalitie van politie tot ouders, 
van onderwijs tot professionals in de 
wijk
Minder gelegenheid voor 
ondermijnende criminaliteit (o.a. door 
branchering, gebiedsvergunningen, 
transformatie winkelplinten, toevoegen 
ontmoetingsruimten) 
Verbeteren leefbaarheid 



Alliantie Gezond en Vitaliteit
Wel zo gezond!

Krachtige basiszorg
Doorbraakmethode en sociaal contract 
Moerwijk: het aanpakken van Multi-
problematiek in de wijk
Preventiecoalitie
Gezonde basisscholen van de toekomst
Sportvoorzieningen en -aanleidingen: zorgen 
voor sportlocaties en het aanmoedigen van 
sporten
Transformatie Sportpark Escamp



Alliantie Onderwijs

Gelijke Onderwijskansen
• Extra onderwijs- en ontwikkeltijd
• Stimuleren ouderbetrokkenheid
• Extra onderwijsvoorzieningen (4 

nieuwe IKC’s, 2 middelbare 
scholen)

• Inzet op verminderen voortijdig 
schoolverlaten

• Leer en ontwikkelhuis Meppelweg 
verbinden met brede aanpak



Alliantie Werk en Economie

Perspectief op Werk
Zinvolle dagbesteding gericht op scholing en werk door o.a. 
faciliteren van wijkbedrijven in Zuidwest

Versterking vestigingsklimaat en ondernemerschap door 
kleinschalige bedrijven door het realiseren van 
bedrijfsverzamelgebouwen, 
verdichting ZKD
werken, leren en innoveren in Zuidwest 
(Campusontwikkeling)
transformatie voormalige winkelplinten

Extra werkgelegenheid creëren door (a) de combinatie van 
opleidingen, sectordeals en werkgelegenheidstrajecten en (b) 
toevoegen van 137.500 m2 bedrijvigheid



Alliantie Wonen en leefomgeving

Aandacht voor de problematiek van kwetsbare 
bewoners, onder andere door voorzieningen voor 
en spreiding van kwetsbare bewoners

Leefomgeving aantrekkelijker maken

Mobiliteitstransitie

Energietransitie

Integraal voorzieningenprogramma (leren, zorg, 
creëren, sporten, spelen, consumeren en werken)

Fijn wonen in Zuidwest
• Vernieuwen, verbeteren en verduurzamen van en naar gedifferentieerde woningvoorraad (10.000 toevoegen, 

6.500 vervangen en 8.500 renoveren), ook  aansluitend op de woonwensen van bestaande bewoners
• Woningen beschikbaar stellen voor professionals die in de wijk werken
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Ik zou best nog wel een keertje net 
als vroegah in Moerwijk willen wonen
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Programmaplan Brede 
Aanpak

Integraal Plan: sociaal-
economisch én 
ruimtelijk: 

(concept-) Programma Brede aanpak

(concept-) Programmaplan 
Gebiedsontwikkeling
Top 10 meest prioritaire maatregelen
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De Structuurvisie

Ruimtelijke plannen 
voor de komende 20 
jaar 
Samenhangend 

pakket ruimtelijke 
ontwikkeling
Woningen, openbare 

ruimte en voorzieningen
Definitief?



Vertrouwelijkheid: Openbaar
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Groene stedelijke leefomgeving



Vertrouwelijkheid: Openbaar
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Groene stedelijke leefomgeving

Fijn wonen



Vertrouwelijkheid: Openbaar
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Groene stedelijke leefomgeving



Vertrouwelijkheid: Openbaar
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Structuurvisie



Vertrouwelijkheid: Openbaar
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Samenvattend

Creëren van aantrekkelijk leefomgeving door:
Levendige en gemengde (wonen, werken, voorzieningen) 
wijken
Groene, duurzame, aantrekkelijke en gezonde buitenruimte 
Karakter van de wijken respecteren
Inzet op kwaliteit

Bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en 
perspectief voor huidige en toekomstige bewoners door 
gedifferentieerd wonen, werken en voorzieningen 



Vertrouwelijkheid: Openbaar
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Samenvattend
Toevoeging van 

10.000 woningen
45.000 m2 economisch programma 
(exclusief ZKD [40.000 m2] en Knoop Moerwijk)
56.000 m2 voorzieningen

Mobiliteitstransitie; hoofdkeuzen
Het begint met lopen en fietsen
Zorg voor betere aanhaking (netwerken) DHZW op stad en regio 
OV: verbeteren knooppunten en verbindingen t.b.v. de bredere opgaves
Voorzieningen: nabijheid is de beste bereikbaarheid
Beheers parkeren en stimuleer deelmobiliteit
Anders omgaan met de auto
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