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Aanbieden visies wijk- en buurtgroen en besteding middelen extra
groen

Geachte voorzitter,
Voor u liggen de visies voor het wijk- en buurtgroen voor de stadsdelen Loosduinen en Haagse Hout.
Deze wijkvisies bevatten de uitgangspunten voor inrichting en beheer van het groen in deze
stadsdelen. In het Meerjarenprogramma Groen (RIS 280307) is de ontwikkeling van deze wijkvisies,
met betrokkenheid van de bewoners en groenorganisaties, aangekondigd.
Waarom een visie voor wijk- en buurtgroen en wat is de relatie met de Agenda Groen?
Het vigerende Haagse groenbeleid is vastgelegd in “Groen kleurt de Stad” (RIS 129360). Zoals u weet
wordt dit beleid op dit moment geactualiseerd in de Agenda Groen voor de Stad. De uitgangspunten
die in deze ‘paraplu’ van het groenbeleid zijn vastgelegd, zijn en worden op onderdelen nader
uitgewerkt. Voorbeelden van uitwerking zijn de nota Haagse Bomen (RIS 152416) en nota Ecologische
Verbindingszones 2008-2018 (RIS159450). Daarnaast is ook een meer praktische nadere uitwerking
voor het beheer en onderhoud van het Haagse groen nodig. Voor veel grote groengebieden zijn daarom
beheerplannen gemaakt. Voor het wijk- en buurtgroen bestond nog geen uitgewerkt beleidskader, dat
de uitgangspunten voor de inrichting- en beheer voor een specifiek gebied concreet maakt voor
bewoners en beheerders. In de praktijk is hier wel behoefte aan. Zo’n kader vergemakkelijkt immers
bijvoorbeeld het maken van keuzes over de inzet van middelen. Gekozen is voor een uitwerking van
deze visies op wijk- en buurtgroen per stadsdeel, per visie ook weer toegespitst op verschillende
deelgebieden binnen het stadsdeel. Op die manier kan recht worden gedaan aan het zeer
uiteenlopende karakter van het groen in de verschillende wijken en de wensen van bewoners.
Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om de specifieke uitdagingen met maatwerk het hoofd te
bieden.
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Doelstelling van de visies is om een duidelijke leidraad te bieden voor inrichting en beheer van het
wijk- en buurtgroen. Door de visies samen met bewoners en groenorganisaties te ontwikkelen, wordt
de inrichting van het wijk- en buurtgroen beter afgestemd op (gebruiks)wensen en wordt de
ecologische kwaliteit in de verbindingszones gewaarborgd en op lokaal niveau verbeterd. Het
vastgestelde kader maakt het bovendien mogelijk de middelen meer doelmatig in te zetten.
Totstandkoming visies
Iedere visie wordt met betrokkenheid van de groenorganisaties en bewoners opgesteld. De
groenorganisaties worden betrokken via het Stedelijk Groenoverleg. Om zoveel mogelijk bewoners te
betrekken is maatwerk nodig, die het beste aansluit op de wensen en behoeftes van bewoners. Daarom
wordt per stadsdeel de best passende vorm van participatie bepaald.
Haagse Hout en Loosduinen
Zoals u weet is gestart met de uitwerking van visies voor Loosduinen en Haagse Hout. Het bestaande
groen biedt volop mogelijkheden voor verbetering in Loosduinen en Haagse Hout. Vanuit de wens om
die kansen te benutten zijn voor de stadsdelen gerichte visies opgesteld. Deze zijn in verschillende
conceptfases besproken met het Stedelijk Groenoverleg. De uiteindelijke visies zijn met instemming
ontvangen. In Haagse Hout is voor het betrekken van bewoners gekozen voor afstemming met de
verschillende wijkorganisaties en actieve groene (wijk)organisaties. In Loosduinen is de participatie
van de wijken verlopen via de Commissie Loosduinen, waarin Loosduinse bewonersorganisaties
vertegenwoordigd zijn. Er zijn verschillende besprekingen geweest, die hebben geleid tot de gedragen
eindproducten. In de recente wijkprogramma’s van deze stadsdelen wordt soms al verwezen naar de
visies. Van de visies wordt nog een handzame uitgave gemaakt die laagdrempelig kan worden gebruikt,
bijvoorbeeld bij participatietrajecten van herinrichtingen in het groen.
Volgende visies
Na afronding van de visies voor het wijk- en buurtgroen van Loosduinen en Haagse Hout is gestart met
de volgende twee visies. In de beantwoording van de schriftelijke vragen over het “Aanvalsplan
vergroening stadsdeel Centrum” (RIS 282881) en de beantwoording van “Dat kan Groener” (RIS
291324) heeft het college u al geïnformeerd dat er aan een visie op het wijk- en buurtgroen voor het
stadsdeel Centrum wordt gewerkt. Het Centrum kent aanzienlijke en zeer specifieke uitdagingen. Een
van de belangrijkste uitdagingen is de relatief versteende inrichting van het Centrum. De relatief
stenen inrichting van het Centrum is te verklaren door de hoge gebruiksdruk op de buitenruimte. Dit
geldt voor de binnenstad, met de winkelkern en toeristische trekpleisters, maar ook voor de
woonwijken, die erg dichtbevolkt zijn.
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De vele functies die daardoor moeten worden ingepast in de buitenruimte, en alle ruimte die nodig is
om alle bewoners bezoekers zich goed over straat te kunnen laten bewegen, leiden al gauw tot een erg
stenige inrichting.
De laatste jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat deze inrichting negatieve effecten met
zich meebrengt. Over deze gedeelde zorg heeft het college regelmatig met uw raad van gedachten
gewisseld. In deze visie gaat dan ook bijzondere aandacht uit naar de invloed van de verandering van
het klimaat in dit deel van de stad, niet in de laatste plaats hittestress. Daarbij staan vooral
mogelijkheden om binnen het kader van de wijkvisie negatieve effecten weg te nemen. Het zoeken van
kansen om de buitenruimte te vergroenen is daar een belangrijk onderdeel van.
Om hier opvolging aan te geven en de betrokkenheid van bewoners bij de op te stellen wijkvisie te
vergroten, is ervoor gekozen om in stadsdeel Centrum tegelijkertijd aan de participatie bewoners te
vragen mee te denken welke significante plek in het stadsdeel kan worden vergroend. Bewoners
kunnen binnenkort via een e-tool stemmen op drie locaties, waarbij de locatie met de meeste stemmen
wordt uitgevoerd. Daarnaast kunnen bewoners zelf een project initiëren op basis van de visie wijk- en
buurtgroen. Van de inzendingen zal één project door een jury worden geselecteerd om te worden
uitgevoerd. Tegelijkertijd worden bewoners uitgenodigd om te reageren op de concept-visie voor het
wijkgroen, die op de website te vinden zal zijn. Op deze manier wordt met de visie ook invulling
gegeven aan het verzoek van de raad uit motie 107 ‘Ontwikkel beleid vergroening versteende wijken”.
In het MJP-groen is aangegeven dat de vierde visie voor het wijk- en buurtgroen het stadsdeel Escamp
belicht. Echter in Scheveningen is in 2015 vanuit een aantal bewonersgroepen de wens geuit om
‘bottom-up’ met een visie voor het wijk- en buurtgroen aan de gang te gaan. Deze kans is
vanzelfsprekend omarmd. Inmiddels hebben de eerste besprekingen plaatsgevonden. De visie is naar
verwachting einde van het jaar gereed.
Welke middelen zijn beschikbaar voor het wijk- en buurtgroen?
Aangezien de visies dienen als leidraad voor dagelijkse keuzes in inrichting, beheer en onderhoud
wordt allereerst gebruik gemaakt van de reguliere middelen voor groenbeheer. Naast de reguliere
onderhoudsgelden geven de visies een richtlijn voor bijvoorbeeld de investeringen vanuit de middelen
voor extra groen (€ 0,5 mln. oplopend naar € 1,0 mln. in 2018), de bestaande investeringsmiddelen in
de onderhouds- en gebruikskwaliteit van het wijk- en buurtgroen (€ 0,7 mln.) en ook voor de
besteding van incidentele budgetten.
Besteding extra middelen voor groen
In het coalitieakkoord is gekozen een structurele impuls aan het Haagse groen te geven, waarmee kleur
in de wijk en extra groen kan worden aangelegd. Als eerste stap in deze impuls is in 2016 € 0,5 mln.
beschikbaar. Deze middelen heb ik beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan
ontsteningsmogelijkheden en enkele kleurrijke opwaarderingen met vaste planten in het wijk- en
buurtgroen. Dat zijn:
 Groen voor steen-projecten in het stadsdeel Centrum,
 Verwijderen van een asfalt voetpad op de Laan van Poot in Segbroek waar groen voor in de
plaats komt,
 Verbeteren groeiplaatsen bomen in Leidschenveen-Ypenburg op de Plesmanweg en in de
Laan van Waalhaven bomen toevoegen,
 Zes plantsoentjes in de Flakkestraat in Scheveningen worden met meer kleur aanplant,
 Deelfinanciering pleinenaanpak Haagse Hout en de rotonde van Het Kleine Loo vergroenen
met vaste planten,
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In Loosduinen worden vier entrees bij het winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof
vergroend;

Deze initiatieven sluiten aan op de breed gedeelde wens van de raad, zoals die onder andere is
benoemd in het initiatief “Dat kan Groener”.
Met de wijkvisies en de besteding van deze middelen is een goede impuls gegeven aan het Haagse
Groen in het algemeen en het wijk- en buurtgroen in het bijzonder.
Met vriendelijke groet,
B.A. Revis
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