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1. Inleiding 

Het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ zorgt voor beweging, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de lokale samenleving.  

Een van de speerpunten uit het coalitieakkoord is een gebiedsgerichte aanpak.  

Om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak voor de wijk Oude Centrum, moet in het najaar van 2015 door de gemeente een wijkplan 2016-2019 worden 

opgesteld om vervolgens aan de raad voor te leggen. Een wijkplan dat zowel legitiem (voldoende draagvlak ) als efficiënt (voldoende daadkrachtig) is.  

 

De wijk Oude Centrum 

De wijk Oude Centrum is al een aantal jaar een aandachtsgebied voor de gemeente. Op dit moment worden er herinrichtingsplannen gemaakt voor de 

Wagenstraat en Stationsweg, die als één van de toegangspoorten naar de binnenstad fungeert.  

Tevens doet de gemeente een beroep op de energie en burgerkracht die in de wijk aanwezig is. De gewenste situatie vanuit het oogpunt van de gemeente is dat de 

lokale samenleving
1
 met initiatieven en plannen komen die de stad vitaler en zelfredzamer maakt. In het coalitieakkoord ‘Haagse Kracht’ wordt dit benadrukt en 

wordt toegelicht wat het betekent dat er meer verantwoordelijkheid en inzet van de lokale samenleving wordt verwacht: "Dit vraagt om een open bestuurscultuur 

en stelt eisen aan het samenspel tussen stad, gemeenteraad en college. Door te zorgen dat de inzet daar gebeurt waar het hardste nodig is en dus flexibel en 

slagvaardig in te spelen op wat er vandaag gebeurt en zich aftekent in de wijken, op en rond scholen en bij bedrijven”. 

Het Oude Centrum is een voorbeeld van ‘Haagse Kracht’: zo hebben bewoners (Buurtoverleg Oude Centrum) in 2011 een wijkvisie ‘BijDeTijd’ opgesteld en zijn 

zij momenteel de visie aan het actualiseren.  

 

Inzicht en verbinding in het Oude Centrum 

Stadsdeel Centrum en het Buurtoverleg Oude Centrum hebben samen de handen ineengeslagen. Ze willen inzicht krijgen in de vraagstukken van de wijk en dit op 

een innovatieve manier onderzoeken bij de bewoners. Ter ondersteuning van dit proces is ConteXt-adviseurs gevraagd om:  

 inzicht te geven en onderlinge verbanden te leggen tussen de diverse plannen, ontwikkelingen, meningen en initiatieven in de wijk Oude Centrum 

 op vernieuwde wijze de opinie van de wijkbewoners inventariseren  

De uitkomst van het onderzoek dient als input voor het gemeentelijk Wijkplan 2016 – 2019, voor de visie van bewonersorganisatie 'Buurtoverleg Oude Centrum’. 

 

Voor u ligt het procesverslag en de uitkomsten van het onderzoek ‘Inzicht en verbinding in het Oude Centrum’. Een onderzoek dat inzicht geeft in de kwalitatieve 

en kwantitatieve ontwikkelen in de wijk.  

                                                      
1
 Lokale samenleving: is een verzamelwoord van inwoners, ondernemers en instellingen. De lokale samenleving laat zich niet kaderen door geografische vastgestelde grenzen (buurten/wijken/stadsdelen),maar 

wordt bepaald door onderlinge sociale en/of economische relaties en belangen. 
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2. Aanpak, de route naar: 

In samenwerking met de gemeente Den Haag en Buurtoverleg Oude Centrum heeft ConteXt-adviseurs in de maanden juni en juli de onderstaande fasen in 

stappen doorlopen.  

Fase 1: Interviews afnemen en opbouwen Carto-tool:  

1. Basiskaart (ondergrond) van het gebied maken, planning afstemmen en afspraken maken 

2. 6 interviews met actieve bewoners, ondernemers en publieke partijen, waarin in kaart is gebracht wat volgens de geïnterviewde de actuele problemen, 

kwaliteiten en kansen in het Oude Centrum zijn 

3. Vanuit de interviews “highlights” verwerken in kaarten en Carto-tool  

4. Verzamelen van relevante kwantitatieve informatie afkomstig van de gemeente en bureauonderzoek en dit verwerken in de Carto-tool, om vervolgens te 

verbinden en de opgehaalde informatie te analyseren. Dit is leidend voor fase 2 

5. Aan tafel met de gemeente Den Haag en het Buurtoverleg Oude Centrum om te komen tot een gezamenlijk inzicht over de opgehaalde informatie: vaststellen 

aandachtsgebieden, hoofdvraagstukken / onderwerpen en op welke wijze bewoners worden benaderd 

 

Fase 2: Opinie bewoners ophalen: 

1. Vanuit fase 1 de lokale samenleving op vernieuwde wijze benaderen: dit hebben we middels ‘Ranking the Spot’ en de Fietzerria aanpak gerealiseerd (in het 

kort: op straat een pizzaslice ruilen tegen informatie) 

2. De opgehaalde informatie verwerken in een rapportage en de Carto-tool 

3. Voorziening: ondersteuning bieden bij het gebruik van de Carto-tool, aanpassen / toevoegingen doen in de rapportage / Carto-tool of presenteren aan de 

achterban 

 
Op 22 juni was er een peilmoment (Fase 1, stap 5) waarin de opgehaalde informatie is gepresenteerd en zijn er vier opties voorgelegd over de wijze waarop 

bewoners kunnen worden benaderd om hun opinie over de wijk te geven.   
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3. Peilmoment Oude Centrum  

Tijdens het peilmoment op 22 juni 2015 zijn de volgende punten behandeld: 

 Presentatie aan de hand van de Carto-tool m.b.t. de opgehaalde informatie  

 Toelichten 4 opties over waar en op welke wijze de opinie van de bewoners kan worden opgehaald 

 In samenspraak met de gemeente Den Haag en Buurtoverleg Oude Centrum één van de voorgelegde opties kiezen  

 

1e analyse vanuit de opgehaalde informatie: 

De informatie is aan de hand van de Carto-tool gepresenteerd. Hierin staan de uitkomsten van de interviews. Ook zijn er historische, demografische en 

leefbaarheids kaarten in verwerkt. De volgende paragrafen zijn een bondige samenvatting van zowel de interviews als de kwantitatieve gegevens. Voor meer 

informatie: zie Carto-tool en bijlage 3: uitwerking en legenda van de interviews. 

 

Interviews 

De geïnterviewden hebben veel kennis over hun wijk en ook een duidelijk standpunt. In 

een aantal gevallen, sluiten deze meningen en kennis op elkaar aan. Uit de gesprekken 

valt op dat men elkaar onderling wel kent, maar niet altijd weet te ‘vinden’. Ook weten 

ze niet altijd goed te ‘duiden’ waar het gemeenschappelijk verlangen of belang zit. 

Algemeen kan wel gesteld worden, dat iedere geïnterviewde het welbevinden van de 

wijk erg belangrijk vindt en de motivatie heeft om op zijn of haar manier een steentje 

bij te dragen. De personen en partijen die zijn geïnterviewd, zijn: 

- Ageeth Smit van Stichting Jeugdwerk en Tamah Manneveld van Zebra 

- Abdoul Sanhaij, ondernemer Coffeeshop Waterworld 

- Karlijne Scholts, Gerlinde Beusink en Els ’t Hooft van Buurtoverleg Oude Centrum 

- Peter Duijvenstein, City Mondial 

- Robert Stahlecker, ondernemer Boekhorststraat 

- Kees Schrijver en Kees Koot, actieve bewoners 

 

Toelichting kaart: De rode punten staan voor negatief / aandachtspunten, de groene voor positief en de gele voor kansrijk. Elke punt heeft daarnaast zijn eigen 

symbool met betekenis.  

 

Afbeelding 2: interviews, Carto-tool (ConteXt-adviseurs) 

kort aangeven bete 
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Vanuit de interviews komen een aantal sterke aandachtsgebieden naar voren: zo zijn er veel negatieve punten rondom de Paviljoensgracht / Boekhorststraat / 

Doubletstraat. Verder valt op dat de meningen op een aantal plekken verschillen. Bijvoorbeeld rondom de binnentuinen: veel inzet, maar volgens aantal 

geïnterviewden niet toegankelijk voor bewoners die er niet wonen.  

 

Kwantitatieve informatie & Quick scans  

- Demografie: leeftijden, opleidingsniveau, bezit vastgoed, verhuisbewegingen. Wat opvalt, is dat er tussen het Oude Centrum en de Schilderwijk een duidelijk 

grens is in bijvoorbeeld leeftijden 0-15 en 25- 45 jaar, opleiding, verhuisbewegingen en in de particuliere en sociale huur.  

- Veiligheid: Noodgebieden 2011-2015: de Doubletstraat en omgeving (richting Wagenstraat) geldt al vijf jaar lang als noodgebied  

- Leefbaarometer: licht negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2012. Vooral tussen de Prinsengracht en Buitenom, rondom de Katenstraat en de 

Zuidwal. Daarnaast is het contrast goed zichtbaar in de leefbaarheid van het Oude Centrum en de leefbaarheid van de Schilderswijk 

- Quickscan Winkelstraat: De Boekhorststraat scoort onder het gemiddelde. Vooral het deel tussen de Hamerstraat / Nieuwe Molstraat en Zuidwal scoort laag. 

De Wagenstraat scoort redelijk goed, behalve rondom het Wagenplein  

- Quickscan zwerfafval en onkruid: Qua zwerfafval is het Oude Centrum erg schoon. Onkruid scoort op een aantal punten erg laag, vooral langs de grachten en 

op sommige plekken in de woongebieden. Er moet wel rekening worden gehouden dat het zomer is en onkruid in die periode erg snel groeit 

 

Aandachtsgebieden: 

Vanuit de interviews en de verzamelde beleidstukken, kwantitatieve informatie en uitgevoerde quickscans, zijn voor dit onderzoek de volgende 

aandachtsgebieden aangewezen om de opinie van bewoners op te halen: 

- Gebied in en rondom de Brouwersgracht 

- De Boekhorststraat en zijstraten (o.a. richting Paviljoensgracht) 

- Gebied in en rondom de Wagenstraat / Wagenplein 

 

Onderwerpen die opvielen uit de opgehaalde en verzamelde informatie: 

- Contact: kloof tussen de diverse culturen en maatschappelijke klassen + optimaliseren samenwerking tussen partijen 

- Talenten: potenties en toekomst van de wijk 

- Verblijfsruimte: sfeer- en ontmoetingsplekken (groen, schoon, heel en veilig) 

- Voorzieningen: winkelaanbod en beleving Boekhorststraat 

- Aantrekkingskracht: DNA van de wijk, publiekstrekkers en routering 

- Bedreigingen / zwakten: veiligheid, niet alleen in problemen maar ook in oplossingen / mogelijkheden denken en werken  
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Voorgelegde opties voor het ophalen van de opinie van de wijk: 

Het streven was om op vernieuwde wijze de opinie van bewoners over de wijk op te halen. Er zijn vier opties uitgewerkt die ingezet kunnen worden in de 

voorgestelde aandachtsgebieden. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

 Informatie inwinnen gebeurt op straat en in combinatie met de pizzaoven (informatie ruilen tegen een pizzaslice) 

 Olievlek methode inzetten: geïnterviewden gaan hun netwerk op dezelfde wijze benaderen 

 De vragen die aan de bewoners worden gesteld hebben betrekking op de vraagstukken die zich in de wijk Oude Centrum afspelen  

 

Opties 1. Darten met de buurt 2. ‘Ranking the Spot’ 3. Eens - Oneens 4. Speed stickeren 

 

 

Wat & Hoe 

- gooi, praat en verplaats 
- door voorbijgangers een rode 

(negatief) en groene (positief) dartpijl 

op bijvoorbeeld 3 thema kaarten te 

laten gooien  
- levert kaarten op met meningen van 

bewoners gekoppeld aan een plek 

- rangschik thema’s / onderwerpen. 

Wat vindt u het belangrijkst / 

kansrijk en wat vindt u het minst 

belangrijk / kansrijk? 
- enquêteren (kort en bondig) 
 

- stellingen op een groot bord waar 

men het eens of oneens mee is 

(d.m.v. groen of rode stickers) 

- kaarten met thema’s / onderwerpen 

(kan op A0 of op A3 tjes?) 

- ieder krijgt rode en groene sticker  
- waarom aangeven 

Wie - ConteXt-adviseurs en Buurtoverleg 

Oude Centrum 
- ConteXt-adviseurs en Buurtoverleg 

Oude Centrum 
- ConteXt-adviseurs en Buurtoverleg 

Oude Centrum 
- ConteXt-adviseurs en Buurtoverleg 

Oude Centrum 

 

 

Voordelen 

- verdieping in de onderwerpen en 

brede blik op de wijk 

- mensen die er aandacht aan geven zijn 

potentiële actievelingen 

- gericht en sturend 
- veel informatie 

- makkelijk uitvoerbaar  
- er kan een goed gesprek uit komen 

- gericht en sturend  
- veel informatie 

- er kan een goed gesprek uit komen 

- gericht en sturend 
- veel informatie 

 

 

Nadelen 

- niet gericht en weinig sturing  
- mensen willen weinig tijd besteden 

aan een gesprek 

- zeer arbeidsintensief en daarom klein 

bereik 

- weinig verdieping 
- informatie lastig te vertalen naar 

kaarten 

- weinig verdieping 
- beïnvloeding (uitkomst zichtbaar 

voor iedereen) 

- mensen willen weinig tijd besteden 

aan een gesprek of invullen van 

informatie 
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Gekozen optie: Ranking the Spot 

De gemeente Den Haag en het Buurtoverleg Oude Centrum hebben samen gekozen voor optie 2 ‘Ranking the Spot’. De reden hiervoor was: 

1. het is goed meetbaar  

2. het is snel uitvoerbaar en goed in te vullen voor bewoners 

De andere opties werden op voorhand niet afgewezen. Men vond wel dat optie 1, 3 en 4 meer ruimte gaven aan de bewoners om hun eigen mening en ideeën te 

delen. Daarnaast konden met deze opties potentiële actieve bewoners eerder gesignaleerd worden. Mede daarom is er gekozen om in de enquête, een onderdeel 

van ‘Ranking the Spot’, een kaart te plaatsen, waar men kan aangeven wat men een prettige en onprettige plek in de wijk vindt. Ook is er een aantal 

enquêtevragen toegevoegd: onder andere de vraag of men wel, niet of eventueel geïnteresseerd is om betrokken te worden bij het Buurtoverleg Oude Centrum. 

 

Target en communicatie: 

Het streven was om 300 enquêtes op te halen in drie dagdelen. De communicatie, die op korte termijn tot stand moest komen, is via diverse kanalen verlopen: 

 facebookpagina en website Buurtoverleg Oude Centrum 

 mailgroep van de gemeente en Buurtoverleg Oude Centrum 

 wijkkrant van het Oude Centrum 

 posters, die bij diverse instellingen en ondernemers is opgehangen 

 lokale radio van Den Haag 

 

Planning 

De intentie was om voor 13 juli drie dagdelen te enquêteren, net voor de start van de schoolvakanties. Door toedoen van de hittegolf en de Ramadan is besloten 

om alles een week op te schuiven, namelijk naar 8, 10 en 18 juli. 

  



 

 

 

 

Inzicht en verbinding in het Oude Centrum         Pagina 10 van 29 

Procesverslag en uitkomsten onderzoek        7 augustus 2015 

 

4. Enquêtedagen Ranking the Spot 

Dag 1: Brouwersgracht  

Op woensdag 8 juli is er van 14:30 tot 19:00 geënquêteerd op de Brouwersgracht. Er zijn op deze dag 102 enquêtes opgehaald. Het team bestond uit 2 pizza-

bakkers, leden van het Buurtoverleg Oude Centrum (wijkbewoners) en ConteXt-adviseurs.  

De eerste dag werd door iedereen als zeer positief ervaren. De target was om deze middag 100 enquêtes op te halen. In eerste instantie was een aantal betrokkenen 

benieuwd of dit doel haalbaar was. In de loop van de dag was dit geen vraag meer, dit doel werd gehaald. De combinatie van de enquête, de aanwezigheid van 

buurtbewoners en de Fietzerria bleek ook in Den Haag goed te werken. Het enquête team was herkenbaar, toegankelijk en wekte nieuwsgierigheid op door de 

aanwezigheid van de Fietzerria. 

 

           
 

  
Quote van buurtbewoner en lid van Buurtoverleg Oude Centrum: 

"Opvallend vaak deelden mensen hun teleurstelling over het jarenlang braakliggende terrein van De Blauwe Aanslag waar ruim 10 jaar na ontruiming en sloop pas met nieuwbouw is 

begonnen. Volkomen onbegrijpelijk en een krater in het vertrouwen voor het gemeentelijke apparaat"  

Afbeelding 3-6: Brouwersgracht 
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Dag 2: Boekhorststraat en Paviljoensgracht  

Op vrijdag 10 juli is er van 14:30 tot 16:30 geënquêteerd in de Boekhorststraat en van 16:30 – 19:00 op de Paviljoensgracht. Er zijn op deze dag 117 enquêtes 

opgehaald. Het team bestond uit 2 pizzabakkers, leden van het Buurtoverleg Oude Centrum (wijkbewoners) en ConteXt-adviseurs. 

In de Boekhorststraat reageerden de ondernemers positief en waren de mensen op straat benaderbaar. In de Paviljoensgracht moest het team even op gang komen 

maar ook daar hebben ze meer dan 50 ingevulde enquêtes opgehaald.  

 

          
 

 

 

 

 

 

  

Quote van twee buurtbewoners: 

"De straten lijken laat op de avond wel racebanen” & "De kracht van de wijk is de diversiteit van de bewoners" 

Afbeelding 7-10: Paviljoensgracht 
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Dag 3: Wagenplein en Wagenstraat / Rabbijn Maarsenplein  

Op zaterdag 18 juli is er van 11:00 tot 14:00 uur geënquêteerd op het Wagenplein en van 14:00 tot 17:00 uur op de Wagenstraat / Rabbijn Maarsenplein. In totaal 

zijn er 111 enquêtes opgehaald. Het team bestond uit 2 pizzabakkers, leden van het Buurtoverleg Oude Centrum (wijkbewoners) en ConteXt-adviseurs. 

Wat opviel was, dat op het Wagenplein veel mensen liepen die van buiten de wijk of van buiten de stad kwamen. Desondanks is de target van 50 enquêtes op 

deze plek wel gehaald. Het team is in de middag verhuisd naar de Wagenstraat, t.o.v. Rabbijn Maarsenplein. In de Wagenstraat waren zowel de mensen als 

ondernemers positief. Het team moest zich wel verplaatsen naar de Rabbijn Maarsenplein, omdat een aantal oudere bovenburen last kreeg van de rook uit de 

pizzaoven. Wat opviel op het Rabbijn Maarsenplein, was dat veel van de aanwezige ouders met kinderen op de speelplek niet uit de wijk kwamen.  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Quote van een buurtbewoner: 

"De fijnste plek? Dat is hier aan het Wagenplein, ik woon hier al vijfentwintig jaar met veel plezier" 

Afbeelding 11-13: Wagenplein 
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5. Uitkomsten Ranking the Spot 

Op woensdag 8 juli, vrijdag 10 juli en op zaterdag 18 juli gingen een aantal wijkbewoners in 

samenwerking met ConteXt-adviseurs de straat op om de mening van de bewoners over hun wijk 

te peilen. De uitkomsten van ‘Ranking the Spot’ dient als “input” voor het opstellen van het 

gemeentelijk Wijkplan 2016 – 2019 en de ontwikkelingsvisie “BijdeTijd" van het Buurtoverleg 

Oude Centrum.  

 

Dit kon door het opstellen van een eigen wijk top 10, waarbij 1 het meest belangrijk is en 10 het 

minst belangrijk. Er zijn 2 onderdelen in het opstellen van de top 10:  

 Belangrijk: wat vindt u persoonlijk belangrijk in uw buurt?  

 Kansrijk: wat acht u het meest kansrijk (grootste kans van slagen) in uw buurt?  

 

Naast de top 10 Belangrijk en top 10 Kansrijk kon men op de voorkant van de enquête het 

volgende invullen: 

 Contactgegevens (naam, adres, postcode, mailadres en telefoonnummer); 

 Of ze op de hoogte willen gebracht worden van de uitkomst van het onderzoek? (ja of nee); 

 Heeft u nog andere opmerkingen, suggesties of vragen? 

 

Op de achterzijde kon men op een kaart aangeven welke plek ze in de wijk als prettig en 

onprettig ervaren en waren er vier vragen, namelijk: 

 Wilt u iets doen in uw buurt? (ja, nee of misschien) 

 Wilt u betrokken worden bij het Buurtoverleg? (ja, nee of misschien) 

 Wat is uw talent, vak of hobby? 

 Heeft u nog andere opmerking, suggesties of vragen? 

 

Het primaire doel was om de bewoners de voorkant ‘Ranking the Spot’ volledig te laten invullen.  

Maar mocht men enthousiast zijn en er ontstond een goed gesprek dan werd hen gevraagd of ze ook de achterzijde wilden invullen  (zie bijlage 1 voor het 

volledige formulier van ‘Ranking the Spot’).  

Afbeelding 14: voorkant formulier 'Ranking the Spot' 
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Resultaten Ranking the Spot 

Er hebben in totaal 330 deelnemers meegedaan aan het invullen van de ‘Ranking the Spot’. Niet alle deelnemers 

hebben de verschillende onderdelen van de top 10 (volledig) ingevuld. 

 

- 7,6 % van de ingevulde top 10 is één van de cijfers verkeerd ingevuld, maar deze data zijn wel gebruikt omdat 

ze geen groot verschil maakten (bijvoorbeeld twee maal als top 3 beoordeeld, terwijl dit dan top 3 en top 4 had 

moeten zijn) 

 

- 7,6 % van de top 10 is verkeerd ingevuld en daardoor ongeldig (bijvoorbeeld wanneer alleen maar top 1-en en 

top 2-en uitgedeeld zijn) 

 

- 31,8 % vrouw, 27,3% man en 40,9 % onbekend/niet ingevuld 

 

- 62,7 % van de mensen willen op de hoogte blijven over de uitkomst van het onderzoek 

 

- 17,3 % wil iets doen in de buurt en 25,3 % misschien  

 

- 15,5 % wil betrokken worden bij het Buurtoverleg Oude Centrum en 17,5 % misschien 
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Hieronder de mogelijkheden waar de ondervraagden een top 10 uit moesten maken. De lijst is samengesteld door ConteXt-adviseurs, gemeente Den Haag en 

Buurtoverleg Oude Centrum. 

 

 Belangrijk Kansrijk 

Spot 1 Groen in de wijk Evenementen op de grachten 

Spot 2 Veiligheid Horeca langs de grachten 

Spot 3 Contact met buurtbewoners Openbaar groen 

Spot 4 Ontmoetingsplekken Burgerinitiatieven 

Spot 5 Verkeersveiligheid Een gevarieerd winkelaanbod 

Spot 6 Participatie (buurtactiviteiten / zelfbeheer groen / mantelzorg) Ambachtelijke ondernemers 

Spot 7 Winkels Een buurthuis van de toekomst  

Spot 8 Schone buurt Openbare toiletten 

Spot 9 Speelplekken Route Station HS – Binnenstad 

Spot 10 Parkeerplaatsen Activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren 
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Leeftijdsverdeling onderzoek 

De leeftijd van de deelnemende bewoners geeft een “normale verdeling” (volgens de statistiek) weer. Dit komt bijna overeen met de werkelijke leeftijdsopbouw 

in de wijk. 
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Top 10 Belangrijk 

De top 10 Belangrijk uit de wijk Oude Centrum is volgt: 

 

1e   plaats: veiligheid  

2e   plaats: schone buurt   

3e   plaats: groen in de wijk  

4e   plaats: verkeersveiligheid  

5e   plaats: contact met buurtbewoners  

6e   plaats: winkels  

7e   plaats: speelplekken  

8e   plaats: ontmoetingsplekken  

9e   plaats: participatie  

10e plaats: parkeerplaatsen  

 

 

- de top 4 Belangrijk: bestaat uit een veilige wijk, schone buurt, groen in de wijk en verkeersveiligheid. 

Dit past bij het thema ‘Schoon, heel en veilig’ 

 

- de top 4 ligt dicht bij elkaar, net als 5 t/m 10, maar er is een duidelijk verschil te zien in de top 10. 

Daarom kan er ook met zekerheid gezegd worden dat de top 4 belangrijk gevonden wordt door een 

meerderheid van de bewoners 
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Top 10 Kansrijk 

De top 10 Kansrijk uit de buurt is volgt: 

 

1e   plaats: openbaar groen  

2e   plaats: evenementen op de grachten 

3e   plaats: ambachtelijke ondernemers  

4e   plaats: horeca langs de grachten  

5e   plaats: activiteiten kinderen, jeugd en jongeren  

6e   plaats: gevarieerd winkelaanbod  

7e   plaats: burgerinitiatieven  

8e   plaats: route station HS-binnenstad  

9e   plaats: buurthuis van de toekomst  

10e plaats: openbare toiletten  

 

- als kansrijk in de wijk zien de bewoners in hun top 3: openbaar groen, evenementen en 

ambachtelijke ondernemers (de onderlinge  verschillen zijn klein tussen spot 1 en 3)   

 

- openbare toiletten (spot 8) worden als niet kansrijk gezien 

 

- er zijn geen grote verschillen in de beoordelingen, behalve bij de Spot 3 en 1, deze scoren 

vergelijkbaar 

  

- over het algemeen kan gesteld worden dat er grote verschillen zijn in de waardering van de 

verschillende kansen in de buurt. Uitleg: de een vindt dat evenementen op de gracht zeer 

kansrijk zijn en de ander vindt dat weer niet. Het gevolg hiervan  is dat gemiddeld genomen 

de kansen in de ranking bijna gelijkwaardig scoren. Het lijkt er dan ook op dat de 

(gemiddelde) bewoner geen echte grote kansen ziet voor activiteiten of andere zaken in hun 

wijk om een kans van slagen en/of gerealiseerd te kunnen worden.; alles lijkt gemiddeld te 

zijn tussen plaats 5 en 6, met als uitschieter (minst kansrijk) spot 8 openbare toiletten en 

(meest kansrijk) spot 3 openbaar groen en spot 1 evenementen op de grachten  
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Resultaten Belangrijk vrouwen en mannen 

Er is ook gekeken of er een verschil in opinie is tussen vrouwen en mannen. 

 

- de top 3 vrouwen: veiligheid, schone wijk en verkeersveiligheid 

 

- de top 3 mannen: groen in de wijk, contact met buurtbewoners en veiligheid  

 

- opvallend spot 8: schone buurt staat bij de mannen op een 9e plaats en bij de vrouwen op de 

2e plaats 

 

- opvallend: mannen lijken participatie en contact met de buurtbewoners belangrijker te 

vinden dan vrouwen 
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Resultaten Kansrijk vrouwen en mannen 

 

- de top 3 vrouwen: openbaar groen, activiteiten kinderen-jeugd en jongeren en evenementen  

 

- de top 3 mannen: horeca langs de grachten, evenementen op de grachten en openbaar 

toiletten 

 

- NB: spot 8: openbare toiletten staat bij de mannen op een 3
e
 plaats, bij de vrouwen op de 10e 

plaats 

 

- NB: spot 10: activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren staat bij de vrouwen op een 2
e
 

plaats, bij de mannen op een 10
e
 plaats 
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Belangrijk in leeftijdscategorieën 

 

Er is ook gekeken of er verschillen zijn in opinie tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen.  

 

- de uitkomsten tussen de leeftijdsgroepen zijn vergelijkbaar. De leeftijd lijkt 

geen of weinig invloed te hebben over de belangrijkheid van de Spots door 

bewoners 
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Kansrijk in leeftijdscategorieën 

 

- de uitkomsten zijn vergelijkbaar: de leeftijd van de bewoners lijkt geen of 

weinig invloed te hebben op de scoring van de Spots 

 

- opvallend spot 6: ambachtelijke ondernemers: hoe ouder de doelgroep des te 

hoger de notering 

 

- uitschieter spot 8 (openbaar toilet) geeft een zeer lage score bij de groep die de 

leeftijd niet genoteerd heeft 

 

- spot 10: kinderen scoren hoger voor activiteiten voor kinderen, jeugd en 

jongeren 
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Resultaten op gemeten locaties 

Het onderzoek ‘Ranking the Spot’ is op een aantal plekken in de wijk uitgevoerd. Er is ook gekeken of er mogelijke verschillen zijn in de opinie. 

 

- er zijn tussen de locaties geen noemenswaardige verschillen in de resultaten. Dit betekent voor de toekomst dat dit soort onderzoeken op elke plek in de wijk 

uitgevoerd kunnen worden, om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen/verwachten (uiteraard wel afhankelijk van het aantal ondervraagden) 
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Kaart prettig onprettig 

Bij het invullen van ‘Ranking the Spot’ konden mensen op de achterzijde van het formulier op een kaart aangeven wat een prettige plek is en wat een onprettige 

plek is: 

 met een 0 kon worden aangegeven welke plek ze als prettig ervaren / vaak komen 

 met een X kon worden aangegeven welke plek ze als onprettige ervaren / niet graag komen 

 

174 van 330 mensen (52,7% van alle ondervraagden) hebben aangekruist en beschreven wat zij een prettige en onprettige plek vinden. In een aantal gevallen 

hebben mensen alleen een prettige of een onprettige plek aangekruist (zonder beschrijving).  

 

Op afbeelding 16 staat de Carto-tool kaart met ingetekend de prettige plekken (groen) en de onprettige plekken (rood). Opvallend is de concentratie rood in en 

rondom de Doubletstraat en een deel van de Boekhorststraat, rondom Hamerstraat / Nieuwe Molstraat tot aan Zuidwal. Verder valt op dat een aantal plekken 

zowel positief als negatief worden ervaren, onder anderen Helena van Doeverenplantsoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15: carto-tool, bewonersmeting kaart prettig onprettig 
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6. Samenvattend 

Ranking the Spot 

De meting ‘Ranking the Spot’ is een momentopname van de beleving van een bewoner, die je kunt vergelijken met een temperatuurmeting: deze kan wisselen per 

moment. Er hebben 330 bewoners meegedaan en dat is ongeveer 5 % van het totale aantal bewoners in de wijk. Ook is de leeftijdsopbouw van de deelnemers 

vergelijkbaar met de opbouw in de wijk. Gesteld kan worden dat de uitkomsten representatief zijn.  

 

Meedoen 

Een zeer grote groep (62,7 %) heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over de resultaten van dit onderzoek. Het “op straat staan en zichtbaar zijn” heeft 

een groot effect gehad om bewoners te bereiken en in “gesprek te gaan”. Dit geeft aan dat bewoners een grote, maar latente betrokkenheid hebben voor hun wijk: 

ze willen wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar (nog) niet actief betrokken.  

Een kleinere groep, zo’n 17 % van de deelnemers, geeft aan meer te willen doen in de wijk: meedoen en/of betrokken worden bij buurtactiviteiten en het 

Buurtoverleg Oude Centrum. In het verleden was het lastig om een nieuwe groep bewoners te vinden en te betrekken bij activiteiten en/of het Buurtoverleg Oude 

Centrum. Hier ligt dus een grote kans om deze nieuwe groep aan te spreken en zodoende het draagvlak in de wijk te vergroten. 

De top 4 wat de bewoners belangrijk vinden:  

1. een veilige wijk 

2. schone wijk 

3. groen in de wijk  

4. verkeersveiligheid 

Dit past bij het beleid ‘schoon, heel en veilig’. De top 4 zijn algemene thema’s / onderwerpen die dus beter scoren dan specifiekere thema’s/onderwerpen. 

 

Als kansrijk in de wijk zien de bewoners in hun top 3:  

1. openbaar groen  

2. evenementen op de grachten 

3. ambachtelijke ondernemers 

Aan de deelnemers is gevraagd om zich voor dat moment te verplaatsen in de “wethouder”: zij moeten een beslissing nemen wat er gerealiseerd moet worden in 

de wijk. Daarmee moeten ze ook nadenken over de kans van slagen, wetend wat voor wijk het is, wat voor bewoners er wonen, achtergrond bewoners etc. Als er 

dan weer terug wordt gekeken naar de uitkomsten, kan er gesteld worden dat er grote verschillen zijn in de beleving van “kans van slagen” in de wijk: 

bijvoorbeeld, de een vindt dat burgerinitiatieven zeer kansrijk zijn en de ander vindt dat weer niet. Het gevolg hiervan  is dat gemiddeld genomen de kansen in de 



 

 

 

 

Inzicht en verbinding in het Oude Centrum         Pagina 26 van 29 

Procesverslag en uitkomsten onderzoek        7 augustus 2015 

 

ranking bijna gelijkwaardig scoren. Het lijkt er dan ook op dat de (gemiddelde) bewoner geen echte grote kansen ziet voor activiteiten of andere zaken in hun 

wijk om een kans van slagen en/of gerealiseerd te kunnen worden; alles lijkt gemiddeld te zijn tussen plaats 5 en 6, met als uitschieter (minst kansrijk) spot 8 

openbare toiletten en (meest kansrijk) spot 3 openbaar groen en spot 1 evenementen op de grachten. Dit betekent niet dat ze niet kunnen slagen! 

Er is een verschil in beleving tussen mannen en vrouwen: 

- mannen lijken participatie en contact met buurtbewoners belangrijker te vinden dan vrouwen  

- een schone wijk scoort aanmerkelijk beter bij vrouwen 

- en veiligheid scoort bij beide groepen vergelijkbaar 

 

De leeftijd van de bewoners en de locaties lijken geen of weinig invloed te hebben op de scoring van de spots. Dit betekent voor de toekomst dat dit soort 

onderzoeken op elke plek in de wijk uitgevoerd kunnen worden, om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen/verwachten (uiteraard wel afhankelijk van het 

aantal ondervraagden). 

 

Uitkomst en verbanden vooronderzoek en kaart ‘prettig onprettig’ 

Vanuit het vooronderzoek (interviews actoren en kwantitatieve informatie) en de kaart ‘prettig - onprettig’ vallen een aantal punten op (samengevat). Voor meer 

informatie: zie Carto-tool en bijlage 3: uitwerking en legenda van de interviews. 

Boekhorststraat: 

- Vanuit de interviews met actoren valt op dat de Boekhorststraat, op een aantal positieve en kansrijke punten na, een sterke concentratie negatieve punten 

krijgt. De negatieve punten richten zich voornamelijk op de entree van de winkelstraat vanaf de Prinsengracht / Grote Marktstraat en het deel tussen 

Herderinnenstraat / Herderstraat en Zuidwal. 

- Vanuit de kaart ‘prettig – onprettig’ valt op dat veel bewoners het deel van de Boekhorststraat tussen de Hamerstraat/ Nieuwe Molstraat en Zuidwal als 

onprettig beoordelen. Daarnaast ervaart een aantal bewoners het deel tussen de Herderinnenstraat / Herderstraat en Hamerstraat / Nieuwe molstraat als 

onprettig en een aantal bewoners als prettig. Veel bewoners voelen zich niet veilig (overlast en verkeersonveilig), vinden het een onaantrekkelijke en een 

rommelige straat. Een aantal bewoners vindt het deel tussen Herderinnenstraat / Herderstraat en Hamerstraat / Nieuwe molstraat prettig door de leuke en 

eigentijdse winkels. 

- Uit de meting ‘Quickscan Winkelstraat’ komt naar voren dat Boekhorststraat, het deel tussen Hamerstraat / Nieuwe Molstraat en Zuidwal, het laagste scoort 

van de alle gemeten delen van de winkelstraat Boekhorststraat en Wagenstraat / Chinatown. 
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Omgeving Doubletstraat, Paviljoensgracht en Boekhorststraat: 

- Zowel uit de interviews met actoren als in de kaart ‘prettig onprettig’, krijgt de Doubletstraat, de Boekhorststraat (voornamelijk rondom Hamerstraat / Nieuwe 

Molstraat tot aan Zuidwal) en op de Paviljoensgracht (tussen Nieuwe Molstraat en Zuidwal / Dunne Bierkade) negatieve punten en wordt als onprettige 

ervaren 

- Het deel van de Boekhorststraat, tussen Herderinnestraat / Herderstraat en Hamerstraat / Nieuwe Molstraat, wordt door een aantal bewoners als prettig 

ervaren 

- In de leefbaarheidkaarten van de leefbaarometer, is het gebied in en rondom de Boekhorststraat, Zuidwal en Paviljoensgracht matig positief tot matig, en is de 

leefbaarheid tussen 2008 en 2012 op een aantal plekken licht gestegen of gedaald  

Brouwersgracht, Helena van Doeverenplantsoen, Wagenstraat en Dunne Bierkade: 

- De meningen over het Helena van Doeverenplantsoen en in en rondom de Wagenstraat zijn verschillend. Een verklaring kan zijn dat men het Helena van 

Doeverenplantsoen overdag als prettig ervaart (onder ander als ontmoetingsplek) en in de avond als onveilig, dit wordt een aantal maal aangegeven in 

waarom een bewoner het prettig of onprettig vindt. Dit is ook te herleiden uit de interviews 

- De Wagenstraat wordt door een aantal bewoners gewaardeerd om zijn winkels, sfeer en de herontwikkeling van Rabbijn Maarsenplein. Alleen zorgt onder 

andere de overlast van de verslaafden- en daklozenopvang in de Wagenstraat voor een concentratie aan negatieve punten 

- De Dunne Bierkade wordt door iedereen (bewoners en geïnterviewden) als positief ervaren  

 

In de hele wijk Oude Centrum zijn er diverse plekken met een concentratie aan negatieve en positieve punten. Dit is zowel te zien in de interviewkaarten als uit de 

kaart ‘prettig onprettig’ en de verzamelde kwantitatieve informatie. Verdiepingsonderzoek en -analyse naar deze plekken is gewenst voordat er harde conclusies 

worden getrokken. Een belangrijke vraag is namelijk of de oorzaak van de problemen alleen zijn op te lossen in de wijk zelf of dat de positieve ontwikkelingen 

alleen voortkomen uit de ingrepen die in de wijk hebben plaatsgevonden? Avenue Culinaire heeft in dat opzicht een positief effect op de wijk en de Doubletstraat 

heeft veel invloed op de negatieve beleving van het omliggende gebied.  

 

Vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening en planologie, waar rekening wordt gehouden met zowel fysieke, sociale en economische factoren, is te zeggen 

dat de wijk Oude Centrum een ‘overgangsgebied’ is: 

- de wijk ligt tussen de binnenstad van Den Haag en de (voornamelijk) woongebieden Stationsbuurt en Schilderswijk. Dit is onder andere te merken aan het 

verkeersnetwerk en routering (auto, loop en fietsroutes) 

- de verschuiving in demografie (leeftijdsgroepen, koop / huur etc.) en de leefbaarheidscore 

 

Daarnaast kan vastgesteld worden dat de wijk veel potentie heeft. Wijken met historische bebouwing, dichtbij de binnenstad en met Openbaar vervoers- en 

verkeersknooppunten zijn in de huidige tijd populair.  
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7. Aanbevelingen 

Het is belangrijk dat de resultaten van ‘Ranking the Spot’ en de interviews teruggekoppeld worden naar de bewoners en betrokken partijen. Veel bewoners 

hebben immers aangegeven op de hoogte te willen blijven van de uitkomsten van het onderzoek en betrokken willen zijn bij de (verdere) ontwikkelingen in hun 

wijk. Vooraf is er een afspraak gemaakt dat zowel het Buurtoverleg Oude Centrum als de gemeente Den Haag gezamenlijk hier zorg voor dragen.  

 

Ook op de vragen ‘wilt u iets doen in de buurt en wilt u betrokken worden bij het Buurtoverleg Oude Centrum?’ hebben veel buurtbewoners positief geantwoord. 

Het is van groot belang deze bewoners op korte termijn te benaderen. De manier van benadering en betrekken is cruciaal om ze uiteindelijk te activeren en 

betrokken te houden. Hierin moet een balans zijn tussen zowel toegankelijkheid (flexibel en open staan voor hun input en inzet) als het bieden van duidelijkheid 

(wat is de verwachting en wat is mogelijk). De eerste stap kan zijn, om de nieuwe groep bewoners persoonlijk te benaderen. Dit kan door gesprekken te voeren 

met de individuele bewoner en het bestuur van Buurtoverleg Oude Centrum. Hierbij wordt er een persoonlijke band opgebouwd en kunnen vele vragen, over en 

weer beantwoord worden. Gezamenlijk kan dan een vervolg worden afgestemd.  

 

Uit het vooronderzoek (interviews en de verzamelde relevante kwantitatieve informatie) en de uitkomsten van ‘Ranking the Spot’ kan een verdiepingsslag 

gemaakt worden in de resultaten van het onderzoek om een integraal inzicht krijgen in de dominante vraagstukken in de wijk het Oude Centrum. Om deze 

verdiepingsslag te kunnen maken, verdient het de aanbeveling om de gebiedsregisseur(s) en andere belanghebbende partijen (WOM / Staedion) te interviewen en 

de uitkomst te vertalen naar kaarten. Op deze wijze is het mogelijk om gezamenlijk inzicht te krijgen in de overeenkomsten en de verschillen tussen wat 

bewoners, (semi) publieke en private partijen vinden van de wijk.  

 

Daarnaast kan het relevant zijn om in te zoomen op de top 3 Belangrijk/Kansrijk en de aandachtsgebieden die uit de Carto-tool naar boven komen. Waarom heeft 

de wijk gekozen voor deze top 3, wat zijn de mogelijke oorzaken en zijn er raakvlakken met de aandachtsgebieden? Om meer inzicht te verkrijgen kan er een 

verdieping van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek gemaakt worden. Hierbij kan er onderzocht worden wat bijvoorbeeld “meer groen in de wijk” betekent 

en welke opties mogelijk zijn om dan meer groen in de wijk te realiseren. Ook kan een ander punt “Waarom is veiligheid belangrijk en waardoor voelt men zich 

veilig of onveilig?’ inzichtelijk gemaakt worden. 

Het project ‘inzicht en verbinding in het Oude Centrum’ dat door ConteXt-adviseurs is uitgevoerd, heeft met de interviews van buurtbewoners en professionals, 

en ‘Ranking the Spot’ als een momentopname samen met de verzamelde data, inzicht gegeven in de huidige opgave in de wijk. De resultaten van dit 

onderzoeksrapport geven genoeg basisinput om te komen tot een gemeentelijk Wijkplan 2016-2019. Ook voor de visie vaststelling van de bewonersorganisatie 

'Buurtoverleg Oude Centrum’ biedt dit rapport vele handvatten. 
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Bijlagen: 

Bijlage 1: Ranking the Spot formulier 

Bijlage 2: Excel bestand Ranking the Spot 

Bijlage 3: Uitwerking en legenda interviews 

Bijlage 4: Handleiding Carto-tool 


