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INLEIDING 
Afgelopen zomer heeft Buurtoverleg het Oude Centrum met ondersteuning van de gemeente 

Den Haag ConteXt-adviseurs ingehuurd om op vernieuwde wijze de opinie van de bewoners te 

inventariseren. Dit heeft geresulteerd in ‘Ranking the Spot’. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van ‘Ranking the Spot’ is er besloten om door middel van een 

inspiratiemiddag de bewoners te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en uit te 

dagen om met ideeën, oplossingen of initiatieven te komen die de leefbaarheid van de wijk Oude 

Centrum verhogen.  

Tegelijkertijd is het afgelopen jaar in opdracht van het Buurtoverleg een werkgroep van 

bewoners aan de slag gegaan om de wijkvisie Spinozakracht te actualiseren. Deze visie was 

gereed om breed gepresenteerd te worden aan de wijk.  

LEESWIJZER 
Dit verslag is een terugkoppeling van de inspiratiemiddag ‘Dancing with the Spot’. We starten 

met de terugkoppeling vanaf de Kick-off in de JoHo. Dan worden de uitkomsten van de sessies 

beschreven. Vervolgens zoeken we de verbinding met de visie Spinozakracht. Afsluitend zijn er 

een aantal aanbevelingen.  

KICK-OFF IN DE JOHO 
De kick-off van de middag was in de JoHo. Vanaf 13:00 tot 14:00 gaf conteXt een presentatie 

over de uitkomsten van Ranking the Spot en is de wijkvisie Spinozakracht gepresenteerd.  

Vervolgens gingen twee groepen op locatie aan de slag om aan de hand van de top 2 kansrijk 

(openbaar groen en evenementen op de grachten) gekoppeld aan de top 4 belangrijk (veiligheid, 

schone buurt, groen in de wijk en verkeersveiligheid) initiatieven / oplossingen / ideeën 

bedenken: 

SESSIE OPENBAAR GROEN 
 Locatie: panderbar 

 Stap 1: voorstelronde 

 Stap 2: brainstormen  

 Stap 3: rangschikking over de voorgestelde ideeën 

 Stap 4: ideeën koppelen aan locaties in de wijk 
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RESULTATEN  
Tijdens de voorstelronde bleek dat er verschillende wensen bestaan op gebied van groen in de 

wijk, vanuit verschillende invalshoeken: o.a. veiligheid, overlast in portieken, kunst, 

eigenaarschap, educatie etc. Ook werd duidelijk dat de meeste deelnemers al heel actief zijn, 

bijvoorbeeld in het groenbeheer van binnentuinen, bezig met geveltuinen, plaatsen van 

bloembakken.   

Vervolgens hebben de deelnemers op postits hun ideeën opgeschreven, dit is geordend en van 

het resultaat is een woordenwolk gemaakt: 

 

Vervolgens zijn de ideeën door conteXt in kaart gebracht, dit kan helpen bij de keuze en 

uitvoering van de plannen: 
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SESSIE EVENEMENTEN OP DE GRACHTEN 
 Locatie: St. Rafael schip 

 Stap 1: voorstelronde 

 Stap 2: analyse maken over de grachten  

 Stap 3: brainstormen  

 Stap 4: wat is het vervolg? 

RESULTATEN  
Door de voorstelronde (de ander voorstellen) zorgde gelijk voor een enthousiaste sfeer. In stap 

2 van de sessie is de ‘analyse van het doel’ gezamenlijk geformuleerd: 

- Het aantrekkelijk maken om langer op of langs de grachten te verblijven 

- De bruggen zijn de entrees naar de grachten 

- De functies uit de wijk betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van de grachten 

- De positieve ontwikkelingen op de Dunne Bierkade en Bierkade verlengen naar de Zuidwal 

 

Vervolgens is er vrijuit gebrainstormd over wat voor evenementen of nieuwe functies op de 

grachten kunnen plaatsvinden. Hieronder het resultaat: 

 

Dit is vervolgens vertaald naar een kaart, hierop is te zien waar de focus ligt (bruggen, gracht ter 

hoogte van de Zuidwal en nieuwe aantrekkingsfunctie (ster): 
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Tijdens het brainstormen ontstond het idee om diverse partners (creatief, financieel en 

beleidsmakers) uit te dagen of te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe evenementen en 

functies op of langs de grachten. In eerste instantie werd gedacht aan de volgende partners:  

 Kunstacademie 

 Korenhuis 

 Gemeente 

 
Stap 4: mogelijke vervolgstappen: 
 Quick win / katalysator: op korte termijn een (ludieke) actie / idee organiseren om 

bewoners en potentiële partners te enthousiastmeren om mee te doen. 

 Kunstenaars en creatieve instellingen uitdagen om een nieuwe functie / evenement voor de 

grachten te bedenken. Bijvoorbeeld middels een POPup kunstroute. 

 De gevormde ideeën uit de sessie onderverdelen in korte, midden en lange termijn en laten 

Ranken door de bewoners uit de wijk 

AFSLUITING IN DE PANDERBAR 
De uitkomsten van de sessies zijn in de Panderbar gepresenteerd. De reacties waren positief en 

er werd gelijk een nieuwe datum geprikt om verder te gaan waar men is gebleven (26 november 

van 19:30 – 21:30 in de Panderbar). 

VERBINDING VISIE SPINOZAKRACHT 
Tijdens de inspiratiemiddag werd duidelijk dat er veel kansen liggen in de verbinding van 
Ranking en Dancing with the Spots en de visie Spinozakracht. Context heeft uit eigen beweging 
de concrete voorstellen (waar mogelijk) uit de visie vertaald naar kaarten. 
Op onderstaande afbeelding zijn de themakaarten van de visie Spinozakracht gekoppeld aan de 

uitkomst van de inspiratiemiddag. Het valt op dat in en rondom Zuidwal, Paviljoensgracht, 

Molstraat en Doubletstraat een concentratie van ideeën zijn (paarse cirkel).  
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AANBEVELINGEN: 
Hieronder een korte opsomming van de aanbevelingen. Context zal op de volgende bijeenkomst 

(26 november) de uitkomsten van de inspiratiemiddag presenteren.  

 Leg de verbinding met de visie Spinozakracht en het wijkplan 2016-2019 van de gemeente  

 Betrek de gemeente en eventueel andere partners bij het proces.  

 Maak een matrix waarin ideeën gekoppeld kunnen worden aan het vigerende beleid van de 

gemeente en mogelijke financiële bronnen  

 Maak het concreet door 1 of 2 ideeën uit te kiezen om mee aan de slag te gaan (wat, wie, hoe 

en wanneer). Ideeën die eenvoudig uit te voeren zijn en raakvlakken heeft met de 

uitkomsten van de sessie, visie Spinozakracht en het Wijkplan (creëert beweging en 

vertrouwen) 

 Benader de mensen persoonlijk (bellen / afspraak maken) die op de enquête ‘Ranking the 

Spot’ hebben aangegeven iets te willen doen voor de wijk.  

Mocht er behoefte zijn voor een toelichting op de aanbevelingen dan geven we die graag.  

 

 

 

 


