Wensen voor politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag e.o.
Fietsersbond Haagse Regio
Rover afdeling Den Haag
Vrienden van Den Haag
1. Communicatie en inspraak
Over bouw- en inrichtingsplannen al in de eerste fase van de planvorming
communiceren met belangenverenigingen, bewonersverenigingen en omwonenden.
Maak een speciale plek op de gemeentewebsite voor wat ter inzage ligt. Op dat
moment ook inspraak organiseren. Gebruik maken van de in belangenorganisaties
gebundelde betrokkenheid en deskundigheid.
2. Gemeentelijke regie
Als hoeder van het algemeen belang voert de gemeente de regie over de
ontwikkeling van de stad, met aandacht voor de openbare ruimte, natuur, groen en
water en de noodzakelijke voorzieningen zoals scholen, artsenposten, winkels,
fietspaden en openbaar vervoer. Het wordt niet overgelaten aan de markt, want
ruimte is schaars en dat vraagt om een goede afweging van alle belangen. Leg dit
vast in bestemmingsplannen met heldere kaarten en duidelijke regels (die straks
worden gebundeld in het omgevingsplan).
3. Grote projecten
Bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan belangen- en
bewonersorganisaties tijdig mee laten praten in een klankbordgroep. Ook grote
projecten als de verdichting van het CID en de herstructurering van Den Haag
Zuidwest vragen om zo’n klankbordgroep.
4. Kwaliteit van de openbare ruimte
Nu er meer mensen in de stad komen wonen neemt het belang van een goed
verblijfsklimaat in de openbare ruimte alleen maar toe. Als gevolg daarvan moeten in
het verkeer voetganger, fietser en openbaar vervoer voorrang krijgen boven de auto.
Meer ruimte maken op de fietspaden en geparkeerde fietsen goed opbergen, net als
auto’s liefst onder een groen dak. Middelen vrijmaken voor de projecten uit Ruim
Baan voor de Fiets.
Ruimte maken voor het openbaar vervoer, investeren in beide grote corridors en
ervoor zorgen dat het openbaar vervoer een fijnmazig netwerk biedt en betaalbaar is
voor de reizigers.
In de verdichte stad de normen voor groen en water niet verlagen, maar juist meer
groen en water aanleggen. De Natura 2000 gebieden en de Stedelijke Groene
Hoofdstructuur handhaven, versterken en goed onderhouden (inclusief handhaving).
Het kroonoppervlak van stadsbomen vergroten en natuur-inclusief bouwen. Een paar
grachten opengraven, voor de natuur (het verbinden), een mooie stad en de
benodigde waterberging.

