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‘Gezocht: concrete en praktische ideeën voor het Oude Centrum’

Beste mevrouw/meneer,
Gezocht: gouden ideeën voor het Oude Centrum. Het gemeentebestuur heeft in het collegeakkoord
besloten geld beschikbaar te stellen om de leefbaarheid in de wijk Oude Centrum te verbeteren en
wil dat samen met de bewoners en ondernemers in de wijk doen. Heeft u een idee om uw buurt
veiliger, leefbaarder, gezelliger of aantrekkelijker te maken? Doe dan mee en maak van uw Oude
Centrum een Gouden Centrum. Stuur uw idee in vóór 23 mei 2016! De bewoners en ondernemers uit
de wijk bepalen welke ideeën worden uitgevoerd. Via een website kunnen alle wijkbewoners en
ondernemers op hun favoriete ideeën stemmen.
Op de flyer en op www.GoudenCentrum.nl kunt u lezen hoe u kunt meedoen en aan welke voorwaarden
uw idee moet voldoen. De voorwaarden zijn ook als bijlage toegevoegd aan deze brief.
Eerder een idee ingebracht
Mogelijk heeft u al eerder een wens of idee ingediend. Het afgelopen jaar hebben namelijk verschillende
bijeenkomsten plaatsgevonden in Concordia, voor Ranking the Spots zijn honderden buurtbewoners
geënquêteerd en ook voor de Rode Loper (Stationsweg) zijn organisaties in de wijk gevraagd met ideeën te
komen. Nu zijn we op zoek naar de concrete en praktische ideeën van bewoners en ondernemers voor
kleine aanpassingen in de openbare ruimte. Dit is dan ook hét moment om uw idee echt voor elkaar te
krijgen. Als de wijk enthousiast is en uw idee bovenaan komt te staan na de stemming, dan gaat de
gemeente het uitvoeren.
U kunt uw idee vóór 23 mei 2016 mailen naar idee@goudencentrum.nl, deponeren in de ideeënbox bij het
wijk- en dienstencentrum De Sprong aan de Paviljoensgracht 33, of per post verzenden aan Gemeente Den
Haag, o.v.v. Gouden idee voor Oude Centrum, Antwoordnummer 1790, 2501 VC, Den Haag.
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Selectie en stemming
Alle bewoners en ondernemers in het Oude Centrum ontvangen een brief en mogen een of meerdere ideeën
indienen. Alle ingezonden ideeën worden verzameld. De gemeente toetst of een idee voldoet aan de
voorwaarden (zie bijlage). Vervolgens worden alle ‘goedgekeurde’ ideeën op eenzelfde wijze (indiener,
omschrijving, schetsen) op de website www.goudencentrum.nl geplaatst. Hier zijn ze voor iedereen
zichtbaar. Op de site worden de ideeën in drie verschillende categorieën onderverdeeld, zodat zowel kleine
en grotere ingrepen gelijke kans maken.
Via een huis-aan-huis brief ontvangen de bewoners en ondernemers van het Oude Centrum een
persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen op hun favoriete ideeën. Iedere stemmer mag drie
stemmen uitbrengen, voor iedere categorie 1. De gemeente voert de ideeën uit die in elke categorie de
meeste stemmen hebben gekregen. Indien er daarna nog budget over is, wordt dit op basis van de ranglijst
verdeeld over de andere ideeën. De gemeente zal de wijk informeren over het resultaat van de stemming en
welke ideeën zullen worden uitgevoerd.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat uw medebewoners in het Oude Centrum
uw idee(ën) snel mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Marc Prins
Stadsdeeldirecteur Centrum

Bijlagen:

1. flyer
2. voorwaarden

