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AMADEUS

BLIKVANGER IN DE
HAAGSE BINNENSTAD

DE STAD VOOR IEDEREEN

Hoe
wil jij wonen?
Er is geen stad die zo’n eigen
karakter heeft als Den Haag.
Daarom is deze plek zo geliefd
om te wonen. De gemeente voorziet niet alleen in huur- en koopwoningen die volop gerealiseerd
worden, maar laat bewoners ook
zelf meedenken en uitvoeren.
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en Haag laat zich op veel manieren
omschrijven: de mooie stad achter
de duinen, Hofstad, de snelst groeiende studentenstad en de tweede
cultuurstad van Nederland met de vele musea,
het Nationaal Toneel en het beroemde theater
de Appel. Het is de stad waar Berlage en Dudok mede hun stempel op hebben gedrukt en
het is een plek waar je vlak vanuit het centrum
midden in het groen zit. Kortom, een stad die
voor zowel gezinnen, starters, ouderen, expats
en studenten erg in trek is. En daar speelt de
gemeente Den Haag samen met Stichting
Wonen in Den Haag op in, om er met elkaar
voor te zorgen dat Den Haag nog leuker wordt
om in te wonen, te werken en te recreëren.

Mooie bouwplannen
“De laatste tien jaar is Den Haag harder gegroeid dan was voorspeld. Dat zegt iets over de
aantrekkelijkheid van deze stad”, vertelt Joris
Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. “Het resultaat is
dat er nu veel bouwplannen gerealiseerd worden. Bewoners, corporaties, instellingen: ieder-

HET BESTUUR VAN STICHTING
WONEN IN DEN HAAG:
Hans Borsje (VolkerWessels Vastgoed),
Michel Zaadhof (Schouten Bouw),
Jos Borgdorff (Borgdorff Makelaars),
Job Posner (Synchroon) en
Patrick Joosen (BPD)
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FIRST CLASS

APPARTEMENTEN IN
DEN HAAG ZUID-WEST

DE HAVENMEESTER

EEN BRUISENDE
PLEK OM TE WONEN
EN WERKEN

een kan met ons meedenken om per stadsdeel
ideeën aan te dragen. ‘Vertrouw op de Haagse
kracht’, is het uitgangspunt van de gemeenteraad.
En dat is precies de reden waarom we goed luisteren naar de woonbehoeften in de stad.”

Een periode vol kansen

VROONDAAL AAN HET PARK

WONINGEN MET STIJLVOLLE
DETAILS UIT DE 19E EEUWSE
ARCHITECTUUR
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De stad is zo gevarieerd dat er voor ieder wat wils
is. Denk aan Vroondaal - Aan het Park, waar jonge gezinnen in Haagse authentieke architectuursfeer wonen. Of de herontwikkeling van FIRST, een
vroeg naoorlogs woonblok met 24- nieuwe en
energiezuinige woningen voor starters. En dan zijn
er de kleinschalige initiatieven waar mensen hun
eigen huizen kunnen bouwen of oude kluspanden
in de vorm van leegstaande schoolgebouwen omtoveren tot een woning. Wijsmuller: “Het investerend vermogen van bewoners wordt hiermee
vergroot. Door het initiatief ikbouwbetaalbaar.nl
krijgen ze het zetje om hun plannen ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Dit is een periode vol kansen, die we samen met elkaar moeten beetpakken.”
Job Posner, voorzitter van Stichting Wonen in Den
Haag vult aan: “Er wordt goed gekeken welke plekken in de stad benut kunnen worden voor nieuwe
woonruimte. Zo wordt het voormalig ministerie van

Binnenlandse Zaken nu een plek voor middeldure
huur- en koopappartementen. En in Scheveningen
is net het project De Havenmeester opgeleverd.
Daarnaast wordt er volop geïnvesteerd in de openbare ruimte. De stad wordt groener en er ontstaan
meer terrasjes. Want dat is waar Den Haag voor
staat: mooie woningen bouwen en het groene karakter van de stad behouden.”

Alles is er
Om een nog beter beeld te krijgen in welke wijk je
als toekomstig bewoner zou willen wonen, wat voor
buurt het is en welke plannen bouwplannen er in
de pijplijn zitten, is de gemeente samen met de
Stichting Wonen met de opzet van een wijkeninformatiecampagne begonnen. Posner: “Den Haag
heeft zoveel voorzieningen op het gebied van recreatie, alleen wil je als consument weten waar alles zit. Binnenkort komt deze informatie ook via de
website www.wonenindenhaag.nl beschikbaar.”

Sinds 2009 werken gemeente en ontwikkelaars, corporaties, beleggers en makelaars samen aan de promotie van het fijne woonklimaat
in Den Haag. De website www.wonenindenhaag.nl is daar onderdeel van. Momenteel wordt
gewerkt aan een campagne om young professionals aan te trekken en vast te houden in de
stad en aan betere wijkinformatie op de website.
www.wonenindenhaag.nl
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