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Het Oude Centrum

Voorwoord

 Hierbij treft u het wijkprogramma voor de wijk  
Het Oude Centrum 2016-2019 aan. Het programma bevat 
plannen over verschillende thema’s die de komende tijd 
aandacht vragen in deze wijk. De thema’s zijn gekoppeld aan  
de door het college geformuleerde doelstellingen in het 
coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse kracht’ op het gebied 
van (onder andere) leefbaarheid, veiligheid, wonen, werk  
en participatie.

Het college hecht er aan dat bij de aanpak wordt aangesloten bij wat er volgens de bewoners en 
ondernemers in de wijk leeft en speelt. Dan gaat het niet alleen om de zorgen en aandachtspunten 
in de wijk, maar ook om de kansen en mogelijkheden en het benutten van de inzet en potentie van 
bewoners zelf: de Haagse Kracht! Daarover heeft het stadsdeel met u gesproken tijdens de bijeen
komsten afgelopen zomer. Uw inbreng is samengevat in het wijkprogramma.

In dit programma is niet al het reguliere werk opgenomen, maar gaat het vooral om specifieke 
aandachtspunten waarop de komende tijd extra acties en inzet nodig zijn en die volgens velen het 
verschil kunnen maken in de komende jaren. 

Centrum is een groot en divers stadsdeel. Het heeft van alles wat. De toegang tot het economisch 
hart van de stad via Station Hollands Spoor en het Centraal Station. De beste Binnenstad van 
Nederland met dynamische en moderne winkelstraten en historische parels. Het regeringscentrum 
van Nederland is er gevestigd. Maar ook prettige woonwijken zoals Zeeheldenkwartier, statige 
buurten als Willemspark en stadswijken als de Schilderswijk en Transvaal. Daarmee vraagt dit 
stadsdeel als geen ander om maatwerk en veel oog voor zorg en welzijn, ontwikkeling en beheer van 
de buitenruimte, jeugd, wijkaanpak en dienstverlening.

Naast de bewoners en ondernemers is ook aan de partners (zoals de corporaties en het welzijns
werk) en de gemeentelijke vakdiensten gevraagd om mee te denken over de aanpak in de wijk. 

Gezamenlijk gaan we de uitdaging aan om de komende tijd van uw wijk een (nog) mooiere en beter 
leefbare wijk te maken! 

De komende vier jaar wil ik graag met u werken aan een mooie toekomst voor Het Oude Centrum.

Boudewijn Revis

Stadsdeelwethouder Centrum
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Inleiding

Elke wijk een eigen wijkprogramma
Dit jaar werken de stadsdelen voor het eerst met wijkprogramma’s. De gemeente wil de 
bewoners  en ondernemers meer op maat bedienen door de wijken centraal te stellen.  
Elke wijk heeft zijn eigen karakter en krijgt zijn eigen programma. 

Wat vinden we belangrijk en wat willen we? 
In het wijkprogramma staat wat bewoners, ondernemers, partners en de gemeente belangrijk 
vinden voor het gebied (prioriteiten) en wat we samen in de komende vier jaar willen realiseren 
op het gebied van jeugd en onderwijs, wonen, bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid, werk en 
inkomen, opvoeding en zorg, sociale cohesie en buurtwaardering. 

Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen
Uitgangspunt om de doelen te bereiken is samenwerking van de gemeente met bewoners, 
ondernemers, welzijnswerk, politie en andere partijen in het gebied. De eigen kracht van 
bewoners en ondernemers staat centraal.
In dit programma is niet al het reguliere werk (beleid en projecten) opgenomen, maar gaat het 
vooral om specifieke aandachtspunten waarop de komende tijd extra acties en inzet nodig zijn 
en die volgens belanghebbenden in de wijk (‘Haagse Kracht’) het verschil kunnen maken in de 
komende jaren.

Van prioriteiten naar activiteiten
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de wijken hebben in juli 
en september 2015 met de gemeente besproken welke prioriteiten voor hun gebied gelden. 
De prioriteiten vormen de basis voor concrete activiteiten van het wijkprogramma die het 
stadsdeel tussen 2016 en 2019 uitvoert.

Het financiële kader van het wijkprogramma
In de wijkprogramma’s wordt geen financiële paragraaf opgenomen voor projecten en 

activiteiten . Niet alles wat als prioriteit is aangegeven door bewoners en organisaties zal in het 
komend jaar kunnen worden uitgevoerd. Door de invoering van de wijkprogramma’s neemt de 
beschikbare hoeveelheid middelen niet toe. Dat betekent dat soms binnen het budget geher
prioriteerd moet worden. Sommige zaken kunnen alleen worden uitgevoerd indien daar budget 
voor kan worden vrijgemaakt. Dat vergt dan besluitvorming door college en Raad. 
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1. Karakter van het gebied

Het Oude Centrum wordt begrensd door de Grote Marktstraat en de Prinsegracht aan de 
noordzijde, door de grachten (Bierkade, Dunne Bierkade en Zuidwal) aan de zuidzijde, door het 
Spui aan de oostzijde en door het Buitenom aan de westzijde. 

Met zijn ligging tussen het Station Hollands Spoor en de Haagse binnenstad is het 
Oude Centrum van oudsher een dynamische wijk met een mix van binnenstedelijk wonen en 
ambachtelijk werken. Sociale huurwoningen en karakteristieke grachtenpanden zijn op loop
afstand van elkaar te vinden. De wijk is beschermd stadsgezicht. Nieuwbouwcomplexen uit de 
jaren 80 staan naast 17eeeuwse hofjeswoningen. Ook zijn er in het Oude Centrum relatief veel 
binnentuinen. Die zijn vaak openbaar, maar ze zijn niet bij iedereen bekend. Daarom heten ze 
ook wel de ‘groene geheimen’ van de wijk. 

Sinds de invoering van het Voetgangersgebied Binnenstad en het Verkeercirculatieplan (VCP) 
in 2009 hebben bewoners minder overlast van het doorgaande verkeer. Bewoners, bezoekers en 
leveranciers kunnen hun wijk nog altijd goed met de auto bereiken. Ook zijn er diverse openbaar
vervoerlijnen met halteplaatsen aan het Spui, Grote Marktstraat, Prinsegracht en Brouwers
gracht. Daarmee is de wijk direct verbonden met treinstations Den Haag Hollands Spoor en 
Den Haag CS.

2. Opvallende cijfers en ervaringen

Het Oude Centrum is een relatief kleine wijk met iets minder dan 6.500 inwoners en 
ongeveer 4.000 woningen (17% koopwoning, 35% particuliere huurwoning en 48% sociale 
huurwoning). Er zijn relatief veel verhuizingen in het Oude Centrum: in de afgelopen drie jaar 
verhuisde 40,5% van de bewoners. De wijk lijkt vooral te functioneren als een opstap voor 
studenten en jonge gezinnen.
Het Oude Centrum grenst aan de Haagse binnenstad waardoor de centrumvoorzieningen van 
detailhandel, horeca en cultuur dichtbij zijn. Bewoners kunnen gebruikmaken van verschillende 
voorzieningen als parkeergarages, een poppodium, maar ook zorginstellingen en een prostitutie
straat. Ook zijn er in de omgeving van de wijk grote evenementen, zoals het Life I LiveFestival.

Specifieke aanpak

Sinds januari 2014 inventariseren bewoners, gemeente, politie en Staedion in het Platform 
Leefbaarheid Oude Centrum problemen en nemen ze concrete maatregelen om de leefbaarheid 

en veiligheid in de wijk te verbeteren. De politie heeft meer mogelijkheden gekregen om 
personen gebiedsverboden op te leggen doordat het Oude Centrum tot ”noodgebied” is 
aangewezen . Deze maatregelen hebben zichtbaar effect opgeleverd. Toch blijkt uit recent 

onderzoek dat de bewoners  met uitzondering van die rondom het Rabbijn Maarsenplein   
zich niet veel veiliger voelen. De aanpak wordt daarom op dezelfde manier voortgezet. 

In de komende jaren komt er volgens afspraak uit het coalitieakkoord ”Vertrouwen op Haagse 
Kracht 20142018” een ‘Loper Oude Centrum’. De buitenruimte tussen het Stationsplein HS en de 

Grote Marktstraat wordt dan opnieuw ingericht en er komen concrete maatregelen om de 
leefbaarheid in het Oude Centrum te verbeteren. Een betere verbinding tussen verkeers
knooppunt station Hollands Spoor en de Haagse binnenstad betekent een belangrijke impuls 
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voor zowel de Stationsbuurt als het Oude Centrum. Investeringen in de buitenruimte brengen 
verdere ruimtelijke en economische ontwikkelingen op gang. 
We hebben bewoners en ondernemers benaderd om mee te denken over het ontwerp van de 
Loper. Ze kwamen met veel grotere en kleinere ideeën. We bekijken of die haalbaar zijn en zo ja, 
dan voeren we ze uit. 
Daarnaast nemen we in nauwe samenwerking met de wijkbewoners maatregelen in de 
buitenruimte die moeten leiden tot zichtbare verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in 
het Oude Centrum. 

Het bestemmingsplan Oude Centrum moet worden aangepast. Daarbij spelen we in op actuele 
zorgen en ontwikkelingen. Zo willen bewoners dat er niet nog meer maatschappelijk kwetsbare 
groepen worden gehuisvest in de wijk. Ook zijn er nieuwe inzichten over gewenste flexibiliteit en 
mengvormen van bedrijfs en horecafuncties in winkelstraten en over de verdere ontwikkelingen 
van de horecazones in de wijk. 
De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) wordt voor tenminste vijf jaar voortgezet om 
specifieke panden op strategische gronden aan te kunnen kopen, en opnieuw te kunnen 
ontwikkelen en exploiteren.

3. Prioriteiten 

Bewonersbetrokkenheid
De bewoners van het Oude Centrum hebben zich de laatste jaren goed weten te organiseren.  
De directe aanleiding was het verzet in 2013 van omwonenden tegen een beoogde verhuizing 
van het Leger des Heils van de Wagenstraat naar de Paviljoensgracht. Hoewel de verhuizing 
uiteindelijk niet doorging, was dit voor bewoners een startpunt om verder met de gemeente  
te praten over hun zorgen over de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Buurtoverleg 
Oude Centrum kreeg ondersteuning van een behoorlijke aantal actieve leden die ook bereid 
waren om met nieuw elan het bestuur van het Buurtoverleg vorm te geven. Bij de wijkkrant van 
het Oude Centrum kwamen er veel redacteuren bij uit de eigen wijk.

Door zoveel mogelijk direct in te grijpen bij concrete meldingen van overlast, is de leefbaarheid 
zichtbaar verbeterd. Stapje voor stapje is er meer vertrouwen gekomen tussen de partijen. 
Buurtoverleg Oude Centrum heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een belangrijk orgaan. 
Bewoners  uit dit overleg voeren niet alleen actie tegen bepaalde ontwikkelingen en 
voorzieningen , maar dragen ook bij aan positieve ontwikkelingen in hun eigen wijk. Het is van 
groot belang dat het vertrouwen tussen bewoners(organisaties) en de gemeente (en andere 
professionele partijen) blijft bestaan en dat wijkbewoners zo veel mogelijk ondersteuning 

krijgen bij hun buurtactiviteiten.

Door de vele verhuizingen in het Oude Centrum blijft de sociale binding relatief laag. De wijk
samenstelling is divers, met relatief veel creatievelingen en kunstenaars. 
Stichting Zebra is erin geslaagd om wijkcentrum De Sprong vanaf 1 oktober 2015 zelfstandig, dus 

zonder verdere huisvestingssubsidie, voort te zetten. Het wordt een Buurthuis van de Toekomst.

Economische ontwikkeling 

Hoewel de grootschalige productiebedrijven inmiddels vanuit de wijk verhuisd zijn naar de 
randen van de stad, blijft het Oude Centrum een bakermat van creativiteit, kunstenaars en 
kleinschalige winkels. Hoogtepunten zijn de bijzondere sfeergebieden van het Haagse 
Chinatown  en de Avenue Culinaire met bijzondere horecabedrijven aan de gracht. De Boekhorst
straat heeft het al jaren moeilijk als winkelstraat. Door de leegstand denken eigenaren, waar

onder woningbouwcorporatie Staedion, na over andere bedrijfsmatige invullingen .  
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De straat is aangemeld als pilotproject bij het kenniscentrum Platform 31.  
Hier zoeken publieke en private partijen zoeken samen naar succesvolle strategieën om andere 
vormen van bedrijvigheid dan detailhandel in de straat te introduceren en tegelijkertijd de 
aanwezige ambachtelijke bedrijven te behouden. Daarbij zouden ze graag een duidelijke trekker 
willen zien in het zogenaamde ”Kwantumpand” op de kop met de Grote Markt. Zo’n trekker zou 
sterk kunnen bijdragen aan de gewenste verbinding tussen de binnenstad en de 
Boekhorststraat. 
Met de recent opgerichte stichting Ondernemers Chinatown Den Haag bekijken we hoe we de 
Wagenstraat (en omgeving) verder kunnen ontwikkelen en of er een Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) kan worden opgericht.

De wijk maakt zich zorgen over het pand Hoge Zand 42. Zalencentrum Concordia verlaat het 
pand op korte termijn. Bewoners willen dat een nieuwe huurder van het pand iemand is die een 
positieve bijdrage levert aan de omgeving.

Leefbaarheid en veiligheid
Een aantrekkelijke stad is een veilige stad. Onze ambitie is dat Den Haag veilige wijken heeft 
waar kinderen, jongeren, volwassen bewoners, ondernemers en bezoekers zich welkom en veilig 
voelen. De veiligheidsaanpak in onze wijk sluit aan bij het Integraal Veiligheidsplan 20152018. 
Dit betekent concreet dat de prioriteit in de wijkprogramma’s ligt bij de aanpak van de volgende 
thema’s: woninginbraak, overval, straatroof, radicalisering, criminele groepen en groepen die 
overlast geven, en drank, drugs en woonoverlast. 

Bewoners rondom de Doubletstraat hebben last van de prostitutie in hun straat door de 
toestroom van klanten. Het wachten is op een concreet particulier initiatief om de raam
prostitutie te verplaatsen. Daarna biedt de gemeente prostitutie geen kans meer in de 
Doubletstraat . Ook de zorginstellingen in de Wagenstraat, Parnassia en het Leger des Heils,  
zijn een punt van aandacht. Deze instellingen beheren hun gebouwen en de omgeving 
eromheen  goed, maar veel bewoners ervaren ze toch als bronnen van overlast.

Het fietsparkeren rondom de Grote Marktstraat is een probleem. Hulpdiensten en leveranciers 
hebben regelmatig moeite om door de zijstraten te komen door de vele fietsen die er staan.  
In de Voldersgracht zijn hiertegen tijdelijke maatregelen genomen, maar ook in de Wagenstraat 
en de Lutherse Burgwal vormt de grote hoeveelheid geparkeerde fietsen met enige regelmaat 
een probleem. In de Grote Marktstraat komt eind 2015 een fietsparkeerverbod. De gemeente 
moet wel zorgen voor alternatieve stallingsruimte en voor voldoende toezicht en handhaving om 
effectief op te kunnen treden tegen fout parkeren.

4. Samenvatting activiteiten 2016-2019 

 Bewonersbetrokkenheid
Het is van belang om de Haagse Kracht onder de bewoners van het Oude Centrum verder 
te vergroten en waar mogelijk te ondersteunen. Dat gebeurt onder andere met onderstaande 
activiteiten.
• Een Buurtpreventieteam oprichten en ondersteunen.

• De exploitatie van Buurthuis van de Toekomst De Sprong wordt voortgezet. 
• Basisscholen actief betrekken bij het verbeteren van de voorzieningen in de buitenruimte.
• Bewonersparticipatie bevorderen door bestaande actieve bewoners te koppelen en te 

ondersteunen.
• Samenwerking stimuleren tussen alle ‘losse’ initiatiefnemers in de wijk.
• De bewonersorganisatie ondersteunen in haar zoektocht naar nieuwe vrijwilligers die 
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daadwerkelijk initiatieven uitvoeren in de wijk.
• Vervolg geven aan de wijkschouw naar (kind)onveilige verkeerssituaties. 
• Zelfbeheer van groenvoorzieningen versterken, mogelijk ondersteund door Buurtmannen van 

Parnassia/REAKT.
• Bewoners ondersteunen, als ze dat willen, bij aanpassing van de ontwikkelingsvisie ”Bijdetijd 2.0”.

Economische ontwikkeling 
• Loper Oude Centrum aanleggen met herinrichting van de buitenruimte in de Wagenstraat en 

Stationsweg, als onderdeel van Agenda Oude Centrum.
• Onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe bedrijvigheid in de Boekhorststraat, o.a. via het 

pilotproject in het kader van Platform 31. Optrekken met Staedion, Stadsherstel en WOM over 
een gemeenschappelijke, gefaseerde en strategische visie op eigen vastgoed en zo mogelijk 
behoud van ambachtelijke ondernemingen. 

• Organisatie van evenementen op de gracht verbeteren (betere inbedding organisatie, 
vergunningen , benodigde voorzieningen, afstemming met de omgeving, enz.). 

• Aansluiting verbeteren met de winkelzones in de binnenstad.
• De winkeliersvereniging actief betrekken bij het verbeteren van de voorzieningen in de 

Boekhorststraat en ondernemers stimuleren om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen 
in de wijk.

• Waar mogelijk meeliften op de marketing vanuit Stichting Marketing Binnenstad.
• In overleg met Stichting Ondernemers Chinatown Den Haag bekijken of er in de Wagenstraat 

en omgeving een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) kan worden opgericht.

Leefbaarheid en veiligheid
• Overlast in het Oude Centrum voorkomen, er zicht op houden en tegengaan, vooral rondom de 

Doubletstraat en rondom de zorginstellingen in de Wagenstraat. Meer toezicht houden en 
handhaven, en zorgen dat bewoners overlast melden. Inzet op wederzijds respect tussen 
bewoners.

• Zorgen voor effectieve integrale handhaving en toezicht op prostitutie met en zonder 
vergunning . Jaarlijks zijn er 600 controles.

• Drank, drugs, horeca en woonoverlast aanpakken, onder andere door Integrale Handhavings
acties van politie, gemeente, OM en handhavingsteams, van het HEIT, een bestuurlijke aanpak 

en een nauwe samenwerking met het Veiligheidshuis op individuele bewoners die overlast 
geven. Voor een gerichte aanpak van overlast is het van belang om de meldingsbereidheid van 

bewoners te vergroten.
• Maatregelen nemen tegen wildplassen in de Herderstraat (Staedion) en in de parkeergarage 

Amsterdamse Veerkade. 
• Leefbaarheid Oude Centrum (verder) aanpakken op basis van samenspraak met wijkbewoners. 
• Zwerfvuil aanpakken door een betere afstemming tussen vuilophaaldiensten en veegploegen, 

gebruik antimeeuwzakken, informatie en preventie, maar ook door toezicht en handhaving.
• Het Helena van Doeverenplantsoen ontwikkelen tot een klein ‘wijkpark’ voor alle leeftijds

groepen in de wijk (anticiperend op de concept visie wijkgroen voor stadsdeel Centrum).

5. Activiteiten 2016

 De uitwerking van de beschreven prioriteiten en actiepunten naar concrete activiteiten in 2016 
zal in het najaar van 2015 gestalte krijgen. Dit doen we samen met de bewoners, ondernemers 
en partners in de wijken.  
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Bijlage

Samenspraak in de wijk
Om de aanwezige energie en denkkracht onder de wijkbewoners te mobiliseren is besloten voor 
het gebiedsgerichte programma 20162019 een bijzonder traject van samenspraak op te zetten. 
In afstemming met Buurtoverleg Oude Centrum is hiertoe onderzoeksbureau ConteXt  
ingeschakeld. Dit bureau is een netwerkbedrijf met veel ervaring op het vlak van wijkontwikke
ling en burgerparticipatie. In het samenspraaktraject gaven bewoners hun mening over hun wijk 
over onderwerpen uit het wijkprogramma Oude Centrum 20162019 en ook gaven ze input voor 
de actualisatie van de ontwikkelingsvisie ‘Bijdetijd 2.0’ dat een groep wijkbewoners heeft 
opgesteld. 
 
In eerste aanleg is de beschikbare informatie over het Oude Centrum, zowel vanuit de gemeente 
als vanuit bewoners, verzameld en geordend. Daarbij zijn diverse stakeholders buiten het 
stadhuis geïnterviewd en heeft het bureau tijdens een aantal locatiebezoeken ‘quickscans’ 
opgesteld. Hierdoor is een gedetailleerd beeld van zorg en aandachtspunten ontstaan, en van de 
potenties in de wijk. Al deze gegevens zijn door ConteXt in een cartotool verwerkt waardoor deze 
op plattegronden inzichtelijk gepresenteerd konden worden. Ondanks de verschillen in onder
liggende inzichten en meningen bleek hieruit wel duidelijk de aanwezigheid van drie aandachts
gebieden, te weten: Rondom de Brouwersgracht, de Boekhorststraat met zijstraten (richting de 
Paviljoensgracht) en het gebied rondom de Wagenstraat.

Aan de hand van het vooronderzoek is in samenspraak met Buurtoverleg Oude Centrum 
gekomen tot een consultatieopzet. Onder de titel ‘Ranking the spot’ konden bewoners in 
rangvolgorde aangegeven wat zij ”belangrijk” vinden en wat zij ‘kansrijk’ vinden in het Oude 
Centrum. Ook konden ze op een plattegrond markeren wat zij de meest prettige plek en de meest 
onprettige plek in de wijk vonden. 

Bewoners konden een persoonlijke top 10 opstellen van de volgende aspecten: 

belangrijk kansrijk
* groen in de wijk * evenementen op de grachten
* veiligheid * horeca langs de grachten

* contact met buurtbewoners * openbaar groen
* ontmoetingsplekken * burgerinitiatieven

* verkeersveiligheid * gevarieerd winkelaanbod
* winkels * ambachtelijke ondernemers

* schone buurt * Buurthuis van de Toekomst
* speelplekken * openbare toiletten
* parkeerplaatsen * route station HS  binnenstad

* participatie * activiteiten voor kinderen en jongeren
  (buurt activiteiten,  

zelfbeheer groen, mantelzorg)

Op drie dagen (8, 10 en 18 juli 2015) zijn elke keer op één van de vooraf bepaalde aandachts

gebieden bewoners geënquêteerd. De enquêteurs zijn daarbij ondersteund door een Fietzerria, 
een bakfiets waarop in een houtskooloven pizza’s werden gebakken. Met veel actieve inzet van 
uit ConteXt en Buurtoverleg Oude Centrum zijn 330 personen bereid gevonden deel te nemen 

aan ‘Ranking the spot’ (met als beloning een pizzaslice). Hiermee is de doelstelling om tenminste 
driehonderd mensen te benaderen behaald. De verdeling tussen man/vrouw en de samen
stelling in leeftijd is representatief voor de bevolkingssamenstelling in de wijk.



11

Uitkomsten samenspraak / Prioritering
Uit het onderzoek “Ranking the spot” is een duidelijke top 4 gebleken van wat bewoners 
belangrijk vinden in hun wijk:

1. veiligheid
2. schone buurt
3. groen in de wijk
4. verkeersveiligheid

De overige aspecten (5 t/m 10) over wat men belangrijk vindt, ontlopen elkaar niet veel maar 
scoren wel substantieel lager dan de top 4. 

Ten aanzien van wat bewoners als kansrijk zien in het Oude Centrum is een duidelijke top 3 
gebleken:

1. openbaar groen
2. evenementen op de grachten
3. ambachtelijke ondernemers

De overige aspecten (4 t/m 10) over wat men kansrijk vindt, ontlopen elkaar niet veel maar 
scoren wel substantieel lager dan de top 3.
In de verschillende aandachtsgebieden zijn geen wezenlijk andere resultaten gevonden. Wel zijn 
er een aantal opmerkelijke verschillen aangetroffen tussen mannen en vrouwen, welke overigens 
van ondergeschikt belang zijn voor overall beeld van de resultaten.

Prettige en onprettige plaatsen
Van de ruim 300 respondenten hebben 174 personen de moeite genomen om de plattegrond 
hun meeste prettige en onprettige plek in de wijk te markeren. Uit de cartotool blijkt een  
grote rode zone (: onprettig) rondom de Doubletstraat en een groene zone (: prettig) aan de 
Dunne Bierkade, Rabbijn Maarsenplein en de Spijkermakersstraat. Opmerkelijk is dat een aantal 
plekken zowel positief als negatief wordt ervaren, waaronder het Helena van Doeverenplantsoen 
en de Boekhorststraat. 
Opvallend is dat uit de aanvullende vragen een grote interesse blijkt naar de uitkomsten van het 
onderzoek en het vervolg van een verdere aanpak. Maar liefst 207 personen (62,7%) hebben 
aangegeven graag op de hoogte te willen blijven, 57 personen (17%) willen zelf iets doen voor 
hun buurt en 82 personen (25,2%) hebben aangegeven misschien iets te willen doen voor hun 
eigen buurt.




