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HART VOOR DEN HAAG/GROEP DE MOS: DOOR ..
ZEGGENSCHAP TE GEVEN, NABUURSCHAP CREEREN
Den Haag Zuidwest staat
voor een enorme
verandering. De gemeente
Den Haag, Staedion en
Heijmans willen in de
Dreven, Gaarden en Zichten
ongeveer 2000 woningen
slopen. Zij vinden deze
huizen slecht. Hiervoor
komen dan nieuwe woningen
terug en er komen 3500 extra
woningen bij. Lees meer op
pagina 3.

BUURTWANDELING
Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil in
gesprek met bewoners over Zuidwest.
Daarom organiseren wij buurtwandelingen
over de Dreven, Gaarden en Zichten. Alle
bewoners zijn welkom! U komt toch ook?
30 november 18:30 De Dreven; vertrek
Hoek Pachtersdreef/Beresteinlaan
1 december 18:30 De Gaarden; vertrek
Hoek Ambachtsgaarde/Beresteinlaan
2 december 18:30 De Zichten; vertrek Hoek
Zicht/Het Vijverzicht

WORD VRIJWILLIGER,
MELD U AAN!
Heeft u Hart voor Zuidwest en wilt u
zich inzetten voor de wijk waar u in
woont? Meld u aan als vrijwilliger bij
Hart voor Den Haag/Groep de Mos via
escamp@hartvoordenhaag.nl
Ga voor meer informatie naar
www.hartvoordenhaag.nl/doe-mee

WILLIAM DE BLOK
Bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos
is raadslid William de Blok
verantwoordelijk voor alles wat met
wonen en huizen te maken heeft. Hij
weet alles van de plannen in de
Dreven, Gaarden en Zichten. Wat
William betreft worden deze plannen
aangepast en blijft de wijk zoveel
mogelijk zoals deze nu is. De
laagbouw mag niet gesloopt, maar
moet opgeknapt worden. De huidige
hoogbouw moet hetzelfde terug
gebouwd worden en de nieuwbouw
moet er dan ook zo uitzien.
Tuinen moeten behouden blijven. De wijk mag niet teveel veranderen. Om nieuwe
bewoners in de wijk te laten wonen, heeft William andere plekken gevonden om huizen
te bouwen. Hij wil ook dat er een regeling komt voor mensen die graag in de wijk willen
blijven wonen. Door zeggenschap te geven wil William nabuurschap creëren.

MOHAMED BALAH
Bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is
Mohamed actief als
fractievertegenwoordiger. Hij is
geboren in de Schilderswijk en woont
tegenwoordig in de Venen. In het
dagelijks leven werkt Mohamed met
jongeren. Voor de partij is hij
verantwoordelijk voor alles wat te
maken heeft met Schilderswijk,
Transvaal en Escamp. Mohamed wil
zich inzetten om bewoners in Escamp
weer trots op hun eigen wijk te laten
zijn. Om de kloof tussen het stadhuis en
de wijken te dichten. Hij ziet vele
uitdagingen voor Escamp en wil samen
met de bewoners in de wijken deze
uitdagingen aangaan.

WIJKSCHOUW
Dagelijks zijn de mensen van Hart voor Den Haag/
Groep de Mos in de wijken te vinden. Raadsleden,
fractievertegenwoordigers en vrijwilligers. Samen
met bewoners van een wijk praten zij over problemen
en gaan op straat deze problemen bekijken. Wij
noemen dit een wijkschouw. Dit nemen wij dan mee
naar het stadhuis. Lantaarnpalen die het niet meer
doen, stoeptegels die los zitten of overlast op straat.
Wij willen alles weten, want veilig en fijn wonen in de
wijk vinden wij belangrijk.
De komende maanden komen wij ook bij u in de wijk.
U herkent ons aan de groengele jassen met Hart voor
Den Haag / Groep de Mos op de rug. Wilt u als
bewoner meelopen met een wijkschouw? Of wilt u
een wijkschouw bij u in de wijk? Neem dan contact op
via escamp@hartvoordenhaag.nl

ONDERZOEK
Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft onderzoek
gedaan naar de wensen van bewoners in de Dreven,
Gaarden en Zichten. Hieruit blijkt dat bewoners van
de laagbouw niet wil dat er gesloopt gaat worden.
De bewoners van de hoogbouw willen wel dat de
slechte huizen opgeknapt worden. Ongeveer de
helft van deze bewoners wil ook wel een nieuwe
woning. Bijna 60% van alle bewoners geeft aan in
de wijk te willen wonen nadat huizen opgeknapt of
nieuw gebouwd zijn.
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De bedoeling is dat het
project in 2023 van start
gaat en tot ongeveer 2040
zal duren. In de andere
wijken in Den Haag
Zuidwest, zoals onder
andere De Venen wordt
vooral ingezet op
renovatie. Bewoners van
Zuidwest komen steeds
meer in verzet tegen de
plannen om hun huizen te
slopen.
William de Blok en
Mohamed Balah trekken
zich de toekomst van Den
Haag Zuidwest aan. In de
afgelopen maanden is Hart
voor Den Haag/Groep de
Mos van deur tot deur bij
bewoners langs gegaan om
onderzoek te doen en naar
bewoners te luisteren.
Raadslid De Blok: “Wij
organiseren op 30
november een
bewonersavond. Wij
hebben goed geluisterd
naar bewoners. Hier zal ik
andere plannen
presenteren dan de
plannen van de gemeente
en Staedion die nu
voorliggen. De bewoners
van Zuidwest moeten een
stem krijgen. U komt toch
ook?”

HART VOOR DEN HAAG/GROEP DE MOS: GOED DAT
VENEN EN OORDEN OOK AANGEPAKT GAAN WORDEN!
Raadslid William de Blok: ‘Den Haag Zuidwest in één keer goed aanpakken’

Tijdens de bespreking van de plannen over Zuidwest in de Haagse gemeenteraad heeft
raadslid William de Blok aandacht gevraagd voor de Venen en Oorden. In deze wijk is
Vestia bezig met een onderzoek voor in totaal zo’n 1300 woningen. William en Mohamed
vinden dat het stadsbestuur eens goed moet kijken of de plannen in de Venen en de
Oorden bij de bouwplannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten betrokken kunnen
worden.
“Het levert voordelen op om de plannen in de Venen en Oorden te betrekken bij de
plannen in de Dreven, Gaarden en Zichten, bijvoorbeeld in de communicatie naar
bewoners. Het is een gemiste kans om hier geen gebruik van te maken”, aldus raadslid
De Blok. Mohamed Balah, die zelf in de Venen woont, sluit zich daar bij aan. “De
procedures en processen zijn hetzelfde, het scheelt een hoop arbeid en tijd als dit één
keer goed in plaats van twee keer gedaan moet worden”, aldus Balah. Beide heren zijn
dan ook verheugd dat het stadsbestuur de toezegging deed om binnenkort met een
plan te komen voor de aanpak van de Venen en Oorden.

LAAT UW STEM HOREN!
Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt draagvlak belangrijk. Wij zijn een partij voor
bewoners en samen met bewoners. Ons verhaal in het stadhuis bespreken wij eerst met
bewoners in de wijk. Als bewoner kunt u ook uw mening laten horen in de raadzaal van
het stadhuis. Via de website van de gemeente Den Haag kunt u zich aanmelden. Het is
belangrijk om u stem te laten horen. Heeft u vragen over het inspreken? Neem dan
contact op via escamp@hartvoordenhaag.nl

KLACHT OF IDEE?
Hart voor Den Haag/Groep de Mos slaat de
handen ineen met de inwoners van onze
stad. Samen maken wij onze stad veilig(er),
leefbaar en behouden wij het karakter van
onze wijk. Loopt u in uw wijk ergens
tegenaan of heeft u een idee hoe het anders
kan? Neem dan contact op met het team van
Hart voor Den Haag in stadsdeel Escamp.

