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1 Voorwoord politiek leider Farid Azarkan
Op woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de

Het is daarom van groot belang dat jij op 16 maart

stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2022 gaat stemmen op een partij die de juiste

Deze verkiezingen zijn van groot belang voor

oplossingen heeft voor jouw gemeente.

Nederland en voor jou. Jij hebt dan de mogelijkheid
om ervoor te zorgen dat jouw gemeente er is voor

DENK wil een gemeente die werkt voor iedereen.

iedereen.

Daarom is gelijke kansen voor alle Nederlanders de
hoofdinzet van DENK bij deze verkiezingen.

De gemeente is namelijk de overheid waar wij het

Daar zal DENK voor strijden.

meeste mee te maken hebben. Of het nou gaat om
een veilige buurt, om een schone straat, of om een

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op een

betaalbaar huis; jouw gemeente beslist hierover.

woning. Wij willen dat gemeenten stoppen met het
uithollen van de sociale sector en meer betaalbare
woningen bouwen.

Voorwoord politiek leider Farid Azarkan 5

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op goed
onderwijs. Daarom moeten gemeenten meer
investeren in het onderwijsachterstandenbeleid.

Wij zullen strijden tegen discriminatie en racisme.
Ook gemeenten moeten meer maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten.

Ik roep jou op om samen met DENK te strijden voor
gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt voor
iedereen.

Stem op 16 maart 2022 op DENK!

Farid Azarkan
Politiek Leider DENK

Fari
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2 Voorwoord lijsttrekker DENK Den Haag
Beste inwoner van Den Haag,
In maart 2022 mag je weer naar de stembus.
Misschien ben jij je vertrouwen in de (lokale) politiek
kwijt. Begrijpelijk, want 2021 was geen makkelijk jaar.
Integriteitskwesties, een wereldwijde pandemie, weer te
weinig sociale huurwoningen, verkeerschaos, weinig tot
geen transparantie en een gemeente die het zicht op haar
burgers kwijt is.

participatietrajecten en geen schijntrajecten zoals bij
de afsluiting van de Schilderswijk/Stationsbuurt en het
Willem Dreeshuis. Hiervoor hebben wij in de eerste
plaats bestuurders nodig die niet op basis van hun
geboortewijk in de stad, partijpolitieke standpunten,
achterkamertjespolitiek of financiële belangen worden
benoemd, maar op basis van hun bewezen verdiensten
voor de gehele stad.

En jij? Hardwerkende, vermoeide maar trotse inwoner
van de Schilderswijk, Transvaalkwartier en Moerwijk,
maar ook Vrederust, Wateringse Veld, Ypenburg en
Houtwijk? Hoe zit het met jouw belangen, jouw recht op
gezien en gehoord worden door jouw gemeente? Kom
jij er nog tussendoor, of zijn de witte muren van het Spui
verblindend wit en kom je er gewoon niet meer doorheen?

Transparantie gaat voor DENK Den Haag veel verder dan
raadsvergaderingen uitzenden en stemmingsuitslagen
publiceren. Wij willen van transparantie en verantwoording
afleggen een bestuurscultuur maken. Dienstverlening
moet persoonlijker. De gemeente gaat achter de voordeur
komen bij mensen en ‘de mens achter het probleem’ wordt
als uitgangspunt genomen en niet beknellende processen
en procedures.

Ons begrip van lokaal bestuur is gebaseerd op
democratie en participatie. De gemeente moet staan
voor een vreedzame, eerlijke en groeiende samenleving
en hier actief aan deelnemen. Dit betekent echte

Het adagium ‘in geouwehoer kan je niet wonen’ is nog
nooit zo relevant geweest. Wij zullen hier ook nooit
compromissen in sluiten. Wij eisen het recht op wonen
en zullen – als collegepartij of oppositiepartij – alles op

Voorwoord lijsttrekker 7

alles zetten om de afgesproken sociale bouwnormen te
hanteren. Den Haag kan niet boven de generieke armoede
ook nog energiearmoede erbij krijgen. Verduurzamen is
voor ons pas een optie indien het ook voelbaar duurzaam
is voor de portemonnee van Henk en Ingrid of Ahmed en
Fatima.

Stem op 14,15 of 16 maart 2022 op DENK!
Nur Icar
Lijsttrekker DENK Den Haag

Alle godsdiensten zijn een verrijking voor Den Haag,
en diens gebedshuizen zijn onmisbaar voor de stad.
Problemen lossen wij dan ook op door actief samen te
werken met deze instellingen en te luisteren naar wat zij
nodig hebben. Discriminatie, racisme en uitsluiting wordt
niet alleen ‘aangekaart’ door de gemeente door een vlag
te hijsen, maar de gemeente gaat proactief, doordacht en
in samenspraak met specifieke doelgroepen in de stad in
gesprek om Den Haag racisme en discriminatievrij
te maken.
Beste inwoner van Den Haag. DENK Den Haag heeft
ambitieuze plannen. Wij geloven dat onmogelijk niet
bestaat. In dit verkiezingsprogramma leest u hoe we
ervoor zorgen dat onze mooie stad een plek blijft waar alle
Hagenezen en Hagenaars zich thuis voelen. Een stad
waar we uitdagingen omzetten in kansen voor iedereen.
Een stad waar de gemeente ervoor zorgt dat Den Haag
weer een stad wordt om trots op te zijn.
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3 Gelijke kansen voor iedereen
DENK strijdt iedere dag voor gelijke kansen voor alle Nederlanders. Het kan niet meer
zo zijn dat mensen worden afgerekend op hun afkomst, hun religie, hun huidskleur, hun
geslacht of op welk kenmerk dan ook. DENK staat dan ook voor een gemeente die meer
investeert in de bestrijding van discriminatie: van preventie tot aan straf.
De gemeente moet daarom meer
voorlichtingscampagnes tegen discriminatie
gaan houden. Wij willen investeren in
laagdrempelige meldingsmogelijkheden
en er gaat meer geld naar de gemeentelijke
antidiscriminatievoorziening.
De gemeente verbetert de handhaving met
mystery guest onderzoek en maakt afspraken
met de politie om discriminatiebestrijding een
topprioriteit te maken. Er komt een wethouder
discriminatiebestrijding en een gemeentelijke
coördinator tegen discriminatie.

De gemeente laat het goede voorbeeld zien.
Er komen quota om de gemeente representatief te maken. Met discriminerende bedrijven
werkt de gemeente nooit meer samen. Bij
aanbestedingen wordt een gedeelte van
het budget ingezet om voorkeur te geven
aan organisaties die diversiteit bevorderen.
De gemeente licht de eigen organisatie,
de algoritmes en de fraudebestrijding
door op discriminatie. Ambtenaren krijgen
diversiteitstraining. De gemeente houdt in
het antidiscriminatiebeleid aandacht voor
specifieke vormen van haat, zoals afrofobie,
antisemitisme, moslimhaat en homohaat.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.

Gelijke kansen voor iedereen 9

DENK realiseert gelijke kansen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het bestrijden van discriminatie en racisme een topprioriteit maken door
een integrale aanpak. De gemeente krijgt een actievere rol in de bestrijding

gemeente en private partijen aanjaagt om discriminatie uit te bannen.
• Er komt een Haags Deltaplan Kansengelijkheid dat zich richt op Haagse

van discriminatie, van preventie tot aan opsporing en straf. DENK wil dat de

wijken met voldoende budget. Het doel hiervan is het verkleinen van de

gemeente onder andere: meer budget vrijmaakt voor discriminatiebestrijding,

kansenongelijkheid en het doen van investeringen in achtergebleven wijken

herhaaldelijk mystery guest onderzoek toepast, op bedrijven die aantoonbaar

zoals Schilderswijk, Laak, Transvaal, Zuidwest. Dit Deltaplan wordt dagelijks

discrimineren naming en shaming toepast en zorgt voor laagdrempelige

geleid door een projectorganisatie onder de verantwoordelijkheid van

meldpunten in de wijk.

het college.

• Met prioriteit realiseren van een islamitische begraafplaats binnen de Haagse

• In navolging van Amsterdam en Rotterdam, zal Den Haag als internationale

gemeentegrenzen, met eeuwigdurende grafrust. Indien nodig betaalt de

stad van Vrede en Recht excuses aanbieden voor het slavernijverleden van

gemeente de kosten voor onderzoek en zal de gemeente ook een zoektocht

onze stad.

naar geschikte gronden buiten de regio faciliteren.
• De gemeente werkt niet samen met discriminerende bedrijven. Bedrijven die

• Weerspiegeling van de samenleving in gemeentelijke organen bevorderen
door zichtbare representatie in alle bestuurs- en organisatielagen.

aantoonbaar discrimineren worden voor 15 jaar uitgesloten van opdrachten

Gemeentelijke organisaties zullen actief diversiteitsbeleid voeren in werving,

en subsidies. Bedrijven en organisaties die goed diversiteitsbeleid voeren

selectie en doorstroming. DENK is voor quota om ervoor te zorgen dat de

krijgen voorkeur in het subsidie- en opdrachtenbeleid. Ook komt er een

gemeente alle Hagenezen betrekt bij topposities. Hierbij dienen kwaliteit en

diversiteitslabel of -prijs om bedrijven die het goede voorbeeld geven te

competenties altijd leidend te zijn.

belonen. Met een Haagse Gelijkwaardigheidschecklist en een Haagse

• Een brede doorlichting van de gehele gemeentelijke organisatie op

Gelijkwaardigheids-servicedesk helpen we bedrijven en organisaties op weg.

discriminatie en het gebruik van risicoclassificatiemodellen, waarbij met name

De gemeente sluit een convenant tegen discriminatie met private partijen.

wordt gekeken naar de registratie en gebruik van de tweede nationaliteit en de

• DENK stelt een fulltime wethouder discriminatiebestrijding en

risico’s voor etnisch profileren. Er komt een Haags plan tegen islamofobie en

kansengelijkheid aan. Deze wethouder maakt een integraal plan tegen

moslimhaat. Achtereenvolgens zullen problemen worden geïnventariseerd en

discriminatie met een afrekenbaar collegetarget om discriminatie uit te

concrete projecten worden opgesteld. De inventarisatie, projecten en evaluatie

bannen. Door het aanstellen van een onafhankelijke Haagse Coördinator

vallen onder de verantwoordelijkheid van het college. De uitvoering ervan valt

Discriminatiebestrijding komt er een gemeentelijke waakhond die de

onder de verantwoordelijkheid van het college.

10 Verkiezingsprogramma DENK Den Haag 2022 – 2026

4 Betaalbaar wonen voor iedereen
De woningmarktcrisis heeft invloed op iedereen. Er is een enorm tekort aan woningen.
De betaalbaarheid van huizen staat onder druk. Mensen merken aan het einde van elke
maand elke keer weer de gevolgen van de torenhoge huren.
Betaalbaar wonen is voor DENK dan ook een
topprioriteit. Dat begint met het behouden van
de huidige voorraad van goede betaalbare
woningen. Sloopprojecten en doorgeslagen
gentrificatie worden aan banden gelegd. Er
gaat meer geld naar het onderhoud van sociale
huurwoningen.
Bij bouwprojecten wil DENK dat de nadruk
komt te liggen op sociale huurwoningen
en middenhuur. De gemeente maakt bij
bouwprojecten afspraken met ontwikkelaars
om huren voor langere tijd betaalbaar te
houden. Bij bouwprojecten in het hogere
segment komt ook sociale huur. Gemengd
bouwen is dan ook het uitgangspunt.

Om mensen te beschermen tegen exorbitante
huurstijgingen en slechte verhuurders zet de
gemeente huurcoaches in voor laagdrempelige
huurderondersteuning. In wijken waar slecht
verhuurderschap een groot probleem is, voert
de gemeente een verhuurdersvergunning
in waarmee slechte verhuurders worden
geweerd.
De gemeente neemt maatregelen tegen
speculanten die de prijs opdrijven en woningen
onbetaalbaar maken. Opkoopbescherming
en een zelfbewoningsplicht worden zo breed
mogelijk ingevoerd.

De gemeente voert harde maatregelen in om
discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.
Met mystery guest onderzoek worden
discriminerende makelaars opgespoord.
De gemeente zet ook in op meer passend
woningaanbod voor statushouders, ouderen,
mensen met een beperking en studenten.

Betaalbaar wonen voor iedereen 11

DENK realiseert betaalbaar wonen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het voeren van een 40-40-20 woonbeleid waarbij de voorraad aan

• De gemeente bevordert goed verhuurderschap. Door middel van een

te bouwen woningen moet bestaan uit 40% sociale huurwoningen,

verhuurdersvergunning gaat de gemeente verhuurders die mensen

40% middelduur en 20% duur segment. DENK zet zich in voor het

uitbuiten of discrimineren uit de stad weren. Wij voeren huurcoaches in

behoud van sociale huurwoningen. Voor de realisatie van betaalbare

die mensen meertalig en laagdrempelig op hun rechten als

middenhuur wordt er een plan opgesteld waarin wordt vastgelegd dat

huurders wijzen.

nieuwbouwprojecten een langdurig betaalbare aanvangshuur hebben.
• Het proces van urgentieverklaringen voor woningen wordt kritisch
naar gekeken, waarbij de menselijke maat leidend zal zijn. Samen met

• Handhaving door de Haagse Pandbrigade opschroeven door het FTE
van de Haagse Pandbrigade uit te breiden tot twee keer het
huidig FTE.

woningcorporaties wordt ervoor gezorgd dat mensen eerder en vaker

• Het tegengaan van segregatie en tweedeling door mensen gespreid in

recht krijgen op een urgentieverklaring als ze in nood zijn. Geen Sabri

de stad te laten wonen en gemengd te bouwen. Meer koopwoningen

Sertkaya affaires meer in Den Haag.

toevoegen aan wijken met veel sociale huurwoningen, zonder dat

• Bijzondere woonvormen zoals cultuur- en religiesensitief groepswonen

we de sociale woningvoorraad afbreken en mensen hun wijk uit

en meergeneratie-woningen krijgen de ruimte in Den Haag.

jagen. Tevens meer sociale huurwoningen in wijken met veel dure

De gemeente maakt hier afspraken over met corporaties en

koopwoningen.

andere partijen.
• Aanpak woningmarktdiscriminatie middels sancties voor makelaars
die discrimineren. De gemeente zal proactief mystery guest
onderzoek laten doen naar discriminatie binnen de woningmarkt
en geeft makelaars die discrimineren aan bij de politie en bij het
antidiscriminatiebureau.

• DENK gaat speculanten en prijsopdrijving tegen. Wij voeren stadsbreed
opkoopbescherming in tot een WOZ-waarde van 450.000 euro.
Bij nieuwbouwprojecten wordt zelfbewoningsplicht de norm.
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• Toegang tot en dienstverlening van het daklozenloket actief verbeteren.

• Het oprichten van een energiefonds voor minima die lijden

Shelter-first-judge-later principe voeren. Humaner beleid voeren

onder de stijgende energiekosten. Als gemeente hebben wij een

ten aanzien van daklozen in een bijzondere situatie (zoals slechte

gedeelde verantwoordelijkheid om te voorkomen dat Hagenaars in

gezondheidstoestand, acute onveilige buitensituatie).

energiearmoede moeten leven.

• DENK wil een planontwikkeling met buurgemeenten dat gericht is
op de belangen van arbeidsmigranten. Het doel hiervan is o.a. het
waarborgen van basisrechten van arbeidsmigranten, het aansturen

• De belasting op onroerende zaken (OZB) heffen naar draagkracht.
Indien budgettair nodig, verhogen van OZB op villa woningen.
• Naast hoogbouwprojecten in het centrum, ook hoogbouwprojecten

op een scheiding tussen arbeidsovereenkomst en huurcontract

buiten het centrum realiseren. Er is sprake van een enorme

bij werkgevers en het ontwikkelen van lange termijn plannen voor

woningnood en een toenemende vraag naar woningen. Om voldoende

huisvesting van arbeidsmigranten.

aanbod te kunnen realiseren is hoogbouw, ook buiten het centrum, een

• Meer inzet op de (nood)opvang van vluchtelingen en statushouders
door de opvangcapaciteit op te schalen. Als internationale stad van
vrede en recht hoort Den Haag het juiste voorbeeld te geven wat betreft
de opvang van mensen in nood.
• Versneld investeren in nieuwbouw en renovatie van bestaande
woningen in Den Haag Zuidwest. Naast de grote woningnood, verkeren
woningen in (zeer) slechte staat. De situatie in Zuidwest is nijpend en
vraagt om adequaat optreden.

van de oplossingen.

Betaalbaar wonen voor iedereen 13
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5 Werk en Inkomen voor iedereen
Een zekere baan voor een goed loon moet voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente
heeft bij DENK een belangrijke taak om dit te stimuleren. Voor diegenen die, met of
zonder werk, in armoede terecht zijn gekomen, wil DENK dat de gemeente solidair is.
DENK accepteert geen armoede in onze gemeente.
De gemeente maakt van het stimuleren van
werkgelegenheid een grotere prioriteit. Door
meer in te zeten op akkoorden met scholen en
werkgevers, en door te investeren in scholing
en begeleiding van mensen zonder baan.
Wij willen dat mensen (meer) kunnen
bijverdienen in de bijstand en dat bij de
gemeentelijke organisatie meer vaste banen
komen. De gemeente stuurt bij aanbestedingen
en subsidies strenger op returns on investment
in de vorm van vaste banen voor inwoners van
de gemeente. Ook biedt de gemeente meer
leerwerkplekken aan.

De gemeente investeert in ambitieuze
regelingen om armoede tegen te gaan.
Er komt een wethouder die zich alleen richt
op armoedebestrijding. De inkomensgrens
voor armoederegelingen wordt waar mogelijk
opgehoogd en kwijtscheldingen worden
behouden of uitgebreid. Maatschappelijke
initiatieven tegen armoede krijgen meer
middelen. Armoederegelingen in de vorm
van bijzondere bijstand worden uitgebreid en
worden zo veel mogelijk geldelijk uitgekeerd.
De gemeente koopt schulden van kwetsbare
gezinnen op en stelt een harde doelstelling in
om kinderarmoede tegen te gaan.

De gemeente stelt zichzelf sociaal op. Als
schuldeiser heeft de gemeente oog voor de
noden van haar inwoners en de gemeente
weert malafide incassobureaus. De gemeente
maakt werk van de bestrijding van fraude, maar
stelt het belang van mensen voorop. Keihard
en hardvochtig optreden in fraudebestrijding
wordt uitgebannen. De gemeente licht
de fraudebestrijding door op hardheid en
respecteert de privacy van mensen.

Werk en Inkomen voor iedereen 15

DENK realiseert werk en inkomen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Meer stageplaatsen creëren in Den Haag, zowel bij de gemeentelijke

• Beter begeleiden van statushouders naar betaald werk. Daaronder valt

organisatie alsmede bij ketenpartners en andere ondernemingen

ook een actievere begeleiding van statushouders naar taallessen

in Den Haag.

en opleidingen.

• De aanvraag van een identiteitsbewijs, rijbewijs en paspoort wordt
kosteloos gemaakt voor minima.
• Verhogen van het budget voor minima- en schuldenbeleid naar €100
miljoen per jaar waarbij er minimaal €10 miljoen naar het bestrijden van
kinderarmoede dient te gaan.
• Meer geld naar schuldenopkoopbeleid en schuldenlab070 om nog
meer kwetsbare groepen in Den Haag weer perspectief te geven zodat
zij weer kunnen meedoen in de maatschappij.
• De bijverdiengrens in de bijstand verhogen naar €600 euro per maand
en een coulant beleid voeren wanneer iemand giften ontvangt, zoals
een tas boodschappen.
• De gemeente stelt informatie over gemeentelijke
inkomensvoorzieningen en subsidies eenvoudig, eenduidig en
meertalig beschikbaar voor alle inwoners.

• De gemeente stelt middelen ter beschikking om de vereniging van
ondernemers in het Haagse Veen te bevorderen. De gemeente zet zich
actief in om draagvlak te creëren voor een langetermijnstrategie voor de
vijf achtergebleven winkelstraten in de Schilderswijk en Transvaal.
• Naming and Shaming van bedrijven die zich schuldig maken aan
arbeidsmarkt-discriminatie en geen opdrachten meer aan hen
verstrekken vanuit de gemeente.
• De bijstand is een sociaal vangnet waar mensen op moeten kunnen
terugvallen. Een tegenprestatie past volgens DENK niet binnen een
sociaal vangnet.
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6 Onderwijs en Zorg voor iedereen
Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van onze gemeente. Iedere inwoner van onze
gemeente moet de mogelijkheid krijgen om met goed onderwijs alles uit zijn of haar leven te halen.
De gemeente is primair verantwoordelijk voor
goede onderwijshuisvesting. DENK wil dat
er meer ingezet wordt op kwalitatief goede
schoolgebouwen, met goede ventilatie en een
fijn schoolplein. Hier worden middelen voor
vrijgemaakt. De gemeente gaat faciliterend
te werk in het realiseren van huisvesting voor
nieuwe scholen. DENK staat pal voor het
bijzonder onderwijs en wil dat de gemeente
voorziet in de groeiende behoefte aan
islamitisch onderwijs.

Het lerarentekort en kansenongelijkheid zijn
de grootste uitdagingen voor het onderwijs.
DENK staat voor een gemeente die ambitieuze
maatregelen neemt om het lerarentekort tegen
te gaan. Dit kan door leraren eerder een wo
ning in de gemeente aan te bieden of door
lerarenopleidingen (deels) te vergoeden.
De gemeente gaat kansenongelijkheid in het
onderwijs te lijf door meer te investeren in het
onderwijs-achterstandenbeleid. Jongeren die
moeite hebben om een stageplaats te vinden
en daardoor op achterstand dreigen te raken,
krijgen ondersteuning van de gemeente.

Liefdevolle zorg moet een basisvoorziening
zijn voor iedereen in de gemeente. Inkomensverschillen mogen niet meer bijdragen aan
verschillen in gezondheid. De gemeente
biedt een betaalbare zorgverzekering aan
voor mensen in armoede. Voor welzijnswerk
en ouderenzorg wordt voldoende geld
uitgetrokken. Laagdrempelige zorg in de wijk
wordt ondersteund.
De gemeente moet als doel hebben dat zorg
aansluit bij de behoeften van mensen. Er komt
daarom meer aandacht voor cultuur sensitieve
zorg en cultuur sensitieve verzorgingshuizen.

Onderwijs en Zorg voor iedereen 17

DENK realiseert onderwijs en zorg voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het invoeren van een stagegarantie voor zo veel mogelijk Haagse

• De kloof tussen de gemeente en studenten verkleinen door een

jongeren. Het stagebeleid van de gemeente wordt ambitieuzer zodat zo

betere samenwerking en structureel contact met studie- en

min mogelijk jongeren zonder stageplek komen te zitten.

studentenverenigingen. Hierbij moet de gemeente ook multiculturele

• De gemeente zet in op preventieve jeugdzorg. Speciale aandacht wordt
besteed aan de cultuursensitiviteit binnen de jeugdzorg. Tevens zet de
gemeente in op de verbetering van de kwaliteit en de regie binnen
de jeugdzorg.
• Realiseren en faciliteren van cultuur-sensitieve verzorgingstehuizen
senioren met migratieachtergrond. Tevens eenzaamheid onder ouderen
tegengaan door organisaties die gericht zijn op het bestrijden deze
eenzaamheid te stimuleren en ondersteunen.
• HEA-budget verhogen met 50% om extra zorgleerlingen meer
ondersteuning te bieden. Tevens het extra bedrag beschikbaar stellen
voor excursies, schoolreisjes en schoolkamp.
• Voor ouders van kinderen die geen financiële draagkracht hebben,
gratis bijles, huiswerkbegeleiding, CITO- en NIO-cursussen.
Tevens organiseert de gemeente remedial teaching voor kinderen in
de wijkbibliotheken.

verenigingen betrekken zoals SV Tribez en Eurasia.
• Openingstijden van de bibliotheken in Den Haag verruimen en Haagse
Bibliotheek aan het Spui verruimen tot minstens 22:00.
• Haagse ouderen met een migratieachtergrond beter betrekken bij het
seniorenbeleid. Breder onderzoek naar de wensen en behoeften van
Haagse ouderen met een migratieachtergrond.
• Geld vrijmaken voor alternatieve woonvormen als intergenerationeel
wonen. Ouderen moeten veel langer bij hun familie kunnen blijven
wonen. Op deze manier kunnen familieleden op een laagdrempelige
manier meer en betere mantelzorg leveren.
• Geen sluiting of inkrimping van HMC Bronovo. Den Haag heeft baat bij
spreiding van goede, toegankelijke en bereikbare ziekenhuizen. Tevens
verdient het Haagse Hout een ziekenhuis in de buurt.
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7 Veiligheid en Buitenruimte voor iedereen
Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Iedereen in onze gemeente moet veilig kunnen
leven in zijn of haar buurt. DENK gelooft hierbij in een gezonde balans tussen preventie
en repressie. DENK wil dat de gemeente meer inzet op preventie. Dit wordt gedaan door
mensen te begeleiden en perspectief te bieden. Hier komen meer middelen voor.
De gemeente maakt afspraken met de
politie om de diversiteit binnen de politie te
bevorderen en etnisch profileren te bestrijden.
Preventief fouilleren is schadelijk voor het
vertrouwen in de politie en zal niet worden
ingezet in Den Haag. BOA’s worden uitgerust
met bodycams, krijgen meer training in
bejegening en krijgen geen geweldsmiddelen.
DENK wil specifieke veiligheidsmaatregelen
voor religieuze instellingen, in het bijzonder
voor moskeeën.
DENK is kritisch op de landelijke
coronamaatregelen. Waar mogelijk
schort de gemeente de handhaving van
buitenproportionele coronamaatregelen op.

De gemeente draagt zorg voor een schone
en groene buitenruimte. In versteende wijken
wordt ingezet op vergroening. Er is een
gemeentelijke groennorm om iedereen in
nabijheid van het eigen huis groen te bieden.
In hoogwaardig groen wordt in de regel niet
gebouwd. Vergroening wordt intensief ingezet
voor klimaatadaptatie.
Een schone gemeente is voor DENK
topprioriteit. Er wordt meer geïnvesteerd in de
schoonmaakdiensten en de vuilophaaldienst.
De diensten werken efficiënter met bijvoorbeeld
vulgraadmeters. De gemeente past nudging toe
om inwoners tot schoner gedrag te bewegen.
In vuile wijken wordt vaker opgehaald en meer
opgeruimd. Er wordt ingezet op handhaving

tegen vervuilers. De kwijtschelding voor de
afvalstoffenheffing wordt zo hoog mogelijk voor
mensen in armoede.
Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.
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DENK realiseert veiligheid en buitenruimte voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het waarborgen van de veiligheid van gebedshuizen zoals moskeeën,

politie om etnisch profileren tegen te gaan en pleit voor stopformulieren.

synagogen, kerken en tempels. Inwoners van Den Haag moeten in

BOA’s krijgen de mogelijkheid religieuze uitingen, zoals een hoofddoek

alle veiligheid hun godsdienst of levensovertuiging kunnen uitoefenen.

of een keppeltje, te dragen.

Gebedshuizen krijgen van de gemeente kosteloos hulp en ook
middelen aangeboden zoals camera’s.
• Een integrale aanpak om de minst leefbare gebieden zoals de

• De gemeente stelt meer middelen beschikbaar voor de-escalatie
cursussen voor BOA’s en agenten.
• Afvalprobleem oplossen door intensivering en sanctionering. ORACS

Schilderswijk, Transvaal, Laak en Moerwijk leefbaarder te maken.

ook in het weekend legen en het inzetten van scanauto’s om

Hiervoor zullen extra middelen te worden gereserveerd om de

bijplaatsingen te signaleren en tijdig op te ruimen.

buitenruime aan te pakken.
• (Jeugd)criminaliteit aanpakken door een nog bredere inzet van

• Winkelstraten in de Schilderswijk en Transvaal krijgen een
miljoenenimpuls. De gemeente investeert 10 miljoen euro in het

jeugdcoaches. Investeren in jongerenwerk dat jongeren perspectief

aantrekkelijker maken van winkelstraten zoals de Hobbemastraat,

geeft. Dit zal preventief werken ten aanzien van overlastgevende

Kempstraat, Hoefkade en Paul Krugerlaan.

jongeren. Jongerenwerkers hebben een belangrijke rol in de preventie

• Speeltuinen zoveel mogelijk toegankelijk maken voor kinderen met een

van jeugdcriminaliteit aangezien zij vroegtijdig risico’s signaleren en

beperking. Elk stadsdeel een speeltuin geschikt voor kinderen met een

jongeren begeleiden.

beperking door nieuwe speeltuinen te realiseren of bestaande aan

• De gemeente laat een onafhankelijk onderzoeksbureau de hele
gemeente doorlichten op het onderwerp etnisch profileren. Veel
inwoners van Den Haag ervaren etnisch profileren als een van de
grootste problemen in hun stad. De gemeente maakt afspraken met de

te passen.
• Balans tussen repressie en preventie bij de politie herstellen door meer
in te zetten op preventie. Er komen meer wijkagenten in Den Haag.
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• Aanpakken van de ongezonde cultuur bij de politie door middelen

• De gemeente zet meer in op het realiseren van sociale

beschikbaar te stellen aan de politie voor de-escalatie cursussen en

ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor jongeren, in plaats van

interculturele communicatietrainingen.

strenger optreden tegen jongeren. Jongeren zoeken nog te vaak naar

• Het handhaven van de hondenbelasting in Den Haag. Door de

een plek waar ze kunnen samenkomen wat wordt ervaren als overlast

coronacrisis is er een toename van hondenbezit. Dit heeft geleid tot

door buurtbewoners. Enkel repressief optreden is geen oplossing voor

meer vervuiling. De vervuiler dient te betalen.

het probleem.

• Het invoeren van een vuurwerkverbod voor consumenten, gelet

• Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan. Werken naar een

op de vele slachtoffers die er jaarlijks vallen bij oud en nieuw, de

vermindering en evenredige verdeling van coffeeshops over de stad.

milieuvervuiling en overlast. De gemeente verzorgt een vuurwerkshow

DENK pleit voor een beter balans in bepaalde wijken/straten.

met oud en nieuw.
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8 Vervoer en Duurzaamheid voor iedereen
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor mensen om actief te kunnen zijn in de
samenleving. De gemeente moet er dan ook zorg voor dragen dat iedereen in de
gemeente op een gelijke wijze mobiel kan zijn.
De bestrijding van vervoersarmoede is voor
DENK daarom topprioriteit. De gemeente
moet inzetten op goedkoper openbaar vervoer
voor mensen in armoede, voor ouderen en
voor kinderen. Bezuinigingen op het openbaar
vervoer worden tegengegaan.

Voor veel inwoners blijft de auto de
belangrijkste vervoersvorm. Daarom staat
DENK voor een gemeente die bereikbaar
blijft voor de automobilist, voor voldoende
parkeerplekken en voor betaalbare
parkeerheffing.

Ook voor een duurzame toekomst is een
goedkoper openbaar vervoer van groot belang.
Daarnaast investeert de gemeente in meer
alternatieve mogelijkheden voor vervoer, zoals
deelvervoer en e-steps. In de buitenruimte
worden alternatieve vervoersvormen beter
ingepast.

De gemeente stelt ambitieuze doelstellingen
om de gemeente duurzamer te maken.
Hierbij worden de gelden van de gemeente
allereerst ingezet om mensen met een lager
inkomen aan een lagere energierekening te
helpen. Bijvoorbeeld door verduurzaming
van goedkopere woningen. De gemeente
stelt subsidies in om inwoners te helpen hun
woning te verduurzamen en licht mensen
beter in over hoe ze een bijdrage kunnen
leveren. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door duurzaam in te kopen, de

eigen organisatie milieuvriendelijk te maken
en bij afgifte van gronden afspraken te maken
over verduurzamen. De gemeente maakt
afspraken met het lokale bedrijfsleven over
de energietransitie. Hier wordt geld voor
beschikbaar gesteld. Behoud van banen
en inkomen voor onze inwoners is een
voorwaarde.
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DENK realiseert vervoer en duurzaamheid voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het stoppen van het anti-auto beleid in Den Haag. Investeren in
de doorstroming van het verkeer. De verkeersafsluitingen in de

• Draagvlakmeting naar ondertunneling Vaillantlaan.
• Duurzaamheid van slecht geïsoleerde woningen verbeteren waarbij

Schilderswijk en het huidig verkeerscirculatieplan zorgen er al voor dat

subsidiering geschiedt op basis van draagkracht. Minima wonen vaak in

veel Hagenaars dagelijks moeten omrijden en in de file terechtkomen.

slecht geïsoleerde sociale huurwoningen en worden daarom het hardst

Het autovrij centrum onder geen beding uitbreiden.

geraakt door de stijgende energiekosten.

• Gratis OV voor minima, kinderen tot 12 jaar en 65+ senioren.

• Deelmobiliteit stimuleren en faciliteren. Deelmobiliteit is een onderdeel

• Gratis parkeren voor leerkrachten en zorgpersoneel tijdens werktijd.

van de oplossing. Het gaat files tegen en maakt vervoer

• Draagvlakmetingen voor de pollers onder bewoners en ondernemers;

nog toegankelijker.

bij onvoldoende draagvlak per direct de pollers verwijderen op de
Escamplaan en de Hoefkade.
• Afschaffing POET-beleid; DENK wil af van de verplichting om in
bewonersparkeergarages te parkeren tegen dure tarieven. Denk aan
oplossingen zoals het verplicht parkeren in bewonersparkeergarages
vanaf de tweede auto, zodat de eerste auto hiervoor vrijgesteld
kan worden.
• Invoeren van socialer parkeerbeleid door verlagen van parkeertarieven
in de stad en structurele verhoging van het aantal bezoekersuren naar
ratio van de wijk gebonden parkeervenstertijden.

• Gratis parkeren rond belangrijkste gebedstijden van religieuze en
levensbeschouwelijke instellingen. Denk aan gratis parkeren rond
moskeeën op vrijdagmiddagen en rond kerken op zondagen.
• Het aanpakken van verkeersonveilige wegen en – waar nodig –
verkeersremmende maatregelen realiseren.
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9 Sport, Cultuur en Recreatie voor iedereen
DENK wil dat de gemeente zich ervoor inzet dat iedere inwoner kan sporten. Hiermee stimuleert de
gemeente ook een gezonde levensstijl. Door middel van gerichte financiële ondersteuning krijgen
inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om betaalbaar te sporten en betaalbaar sportspullen
aan te schaffen. Prioriteit hierbij zijn jongeren. De gemeente investeert in meer sportmogelijkheden in de
buitenruimte en in de openstelling van voldoende sporthallen waar betaalbaar kan worden gesport.
DENK staat voor een divers cultuuraanbod in
de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt
daarom nadrukkelijker ingezet op een divers
aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele
instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit
een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar
de noodzaak van sommige cultuursubsidies
en zelffinanciering wordt gestimuleerd.
Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod
in de wijken krijgt grotere voorkeur. Kunst
in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.
Er wordt meer ingezet op vernieuwing en
jongeren krijgen een grotere stem binnen het
cultuurbeleid.

Toegang tot recreatie voor inwoners met een
lager inkomen wordt bevorderd. Ieder kind
moet de mogelijkheid hebben om een dagje
uit te gaan. De gemeente zet daarom binnen
het armoedebeleid in op korting bij cultuur- en
recreatie instellingen voor inwoners met een
lager inkomen.
De gemeente stimuleert een bruisende
horecasector binnen onze gemeente. Er wordt
ruimhartiger omgegaan met vergunningen voor
horecaondernemers, zoals terrasvergunningen.
Sluitingstijden worden waar mogelijk verruimd.

De gemeente investeert meer in sociale
ruimten waar mensen in de wijk samen kunnen
komen. Iedere wijk krijgt de mogelijkheid een
buurthuis op te richten.
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DENK realiseert sport, cultuur en recreatie voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Zwemlesvergoeding voor ouders die geen zwemles kunnen
veroorloven voor hun kind. Tevens gemeentelijk onderzoeken of een
nieuw zwembad noodzakelijk is om de wachttijden voor zwemlessen
weg te werken.
• Initiatief nemen om HaSchiBa in oorspronkelijke vorm te
herintroduceren.
• Gemeentelijke sporthallen bij leegstand gratis of voor een lager tarief
aanbieden of gebruiken voor andere doeleinden.

• Voeren van campagne op basis- en middelbare scholen voor gezonde
voeding en meer beweging.
• Realiseren van meer laagdrempelige multifunctionele sportcomplexen
naar het voorbeeld van De Haagse Sporttuin.
• In het kader van het terugdringen van gezondheidsachterstanden moet
de sportparticipatie verhoogd worden door middel van subsidies aan
sportscholen te verstrekken zodat Haagse minima gratis of tegen een
verlaagd tarief kunnen sporten.

• Toegankelijkheid van sporten in de buitenruimte verbeteren door het

• Meer gemeentelijk geld naar sportverenigingen. Financieel gezonde

aanleggen van openbare sportvoorzieningen zoals speeltuinen met

sportverenigingen zijn essentieel voor een vitale en gezonde Haagse

sporttoestellen.

samenleving. Sportverenigingen moeten zich focussen op genoeg en

• Alle Haagse musea toegankelijk maken voor kinderen in Den Haag
door kaarten aan te bieden aan basisscholen ten behoeve van ouders
die dat niet kunnen betalen.
• Gratis cultuurkaart voor jongeren tot 18 jaar waarbij ze toegang krijgen
tot culturele activiteiten in Den Haag.

laagdrempelig sportaanbod, zodat zoveel mogelijk Hagenaars
zullen sporten.
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10 Financiën en Bestuur
DENK gelooft dat de begroting ten dienste staat van de inwoners en niet andersom.
Zeker nu de gemeente de taak heeft om de samenleving uit de coronacrisis te investeren.
DENK accepteert het daarom voor de komende
periode om het weerstandsvermogen van de
gemeente zo mogelijk op een verantwoorde
wijze te laten afnemen, om als gemeente te
kunnen blijven investeren in een weg uit de
crisis.
Financiële opgaven in de toekomst kunnen
voor DENK gedekt worden door van de meest
draagkrachtige inwoners van de gemeente
iets meer te vragen. Ook van grote bedrijven
kan meer gevraagd worden. Hierbij zijn de
OZB-belasting voor hele dure woningen, de
precariobelasting en de reclamebelasting
bijvoorbeeld bespreekbaar. Financiële opgaven
zullen waar mogelijk gedekt worden binnen de
bestaande begroting.

DENK wil heffingen in de gemeente zo
rechtvaardig mogelijk inrichten. Dit betekent
dat heffingen zo veel mogelijk gebaseerd
moeten zijn op daadwerkelijk gebruik van
voorzieningen. Dit zien wij bijvoorbeeld
als mogelijkheid bij de rioolheffing.
Kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen
voor inwoners in armoede blijven te allen tijde
behouden.
DENK gelooft in een democratisch en integer
gemeentebestuur. De gemeente maakt
werk van participatie van inwoners vooraf
en gedurende uitvoering van het beleid.
Gemeentemedewerkers worden nadrukkelijker
geschoold in integriteit. Het tegenaan van
discriminatie binnen de gemeentelijke
organisatie is hiervan een belangrijk onderdeel.

Beloningen en vergoedingen voor bestuurders
en ambtenaren worden gematigd.
De gemeente stelt bij samenwerking met
andere partijen een harde eis dat beloningen
redelijk zijn. Geen zelfverrijking met
gemeenschapsgeld.
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DENK realiseert financiën en bestuur voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Aanstellen van diversiteitsmanagers binnen de gemeentelijke
organisatie om de diversiteit te verbeteren. DENK gelooft dat er meer
draagvlak zal komen voor gemeentelijke besluitvorming wanneer de
gemeente zelf een afspiegeling vormt van de inwoners van Den Haag.
• In aanvulling op de Haagse raad van kinderen, ook werken met een
kinderburgemeester en een juniorvragenuur.
• Participatietrajecten bij besluiten met grote financiële, maatschappelijke
dan wel verkeer gerelateerde impact, burgers actief te betrekken
volgens de participatieladder van de gemeente en vaste
evaluatiemomenten inbouwen.
• Ineffectieve subsidiering aanpakken. Te beginnen met het doorlichten

• De gemeente verleent meer transparantie omtrent het beleid en de
toekenning van subsidies.
• De menselijke maat expliciet opnemen in het beleid van de gemeente
en de uitvoeringsdiensten. Geen checklists, maar de mensen achter het
probleem centraal stellen.
• Promotie van Haagse Markt (USP; de grootste open markt van Europa),
Transvaal en Schilderswijk intensiveren door ze op te nemen in Haagse
reisgids en gemeentelijke promotiekanalen.
• De Haagse Markt onderbrengen onder de Wethouder Economie in
plaats van Dienst stadsbeheer.
• Heropenen van gesloten stadsdeelkantoren om de bereikbaarheid van

van gemeentelijke subsidiering om zicht te krijgen op ineffectieve

de gemeente te vergroten. Fysieke locaties dragen met name bij aan

subsidiering.

de bereikbaarheid van de gemeente voor senioren en mensen met een

• Het invoeren van wijkraden en/of gebiedscommissies ter bevordering
van de participatie en draagvlak van besluitvorming.

beperking.
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