
0
4

0
 

 

 

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T 14070 

Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl 

Den Haag   

 

 
 

Typ tekstTyp 

tekstTyp tekst   

  

  

 

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

 
Aan: de Gemeenteraad 

 Ons kenmerk 

rm-DSO/2019.359  

RIS302270 

Contactpersoon 

Marcel de Rouw 

Dienst 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Afdeling 

Wonen 

Telefoonnummer 

14070 

E-mailadres 

marcel.derouw@denhaag.nl 

 
 

 
Datum 

21 mei 2019 

 

Onderwerp 

Afdoening motie Bouw ook voor gezinnen en ouderen in CID 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van de brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en 

Scheveningen, de heer Revis, over Aanpak prioritaire gebieden Central Innovation District en de brief 

wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Gebiedsagenda's 

prioritaire gebieden CID (RIS300623 en RIS301328) op 4 april 2019 de door het raadslid de heer 

Grinwis ingediende motie ‘Bouw ook voor gezinnen en ouderen’ (RIS302270) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

  

Constaterende, dat:  

- in de gebiedsagenda’s voor de prioritaire gebieden in het Central Innovation District 

gebieden worden getypeerd als ‘hip, creatief en dynamisch’;  

- er in lijn hiermee, wanneer het gaat over doelgroepen, voornamelijk wordt gesproken over 

starters, studenten, creatieve beroepen en kenniswerkers;  

 

overwegende, dat:  

- er niet alleen binnen die groepen, maar ook onder ouderen en gezinnen met kinderen een 

grote vraag naar woonruimte is;  

- in alle gebiedsagenda’s de ambitie voor een ‘gemengd woonprogramma’ wordt 

uitgesproken;  

- de raad in 2017 heeft ingestemd met onze motie1 voor een inspiratieboek, waarin het belang 

van aantrekkelijke woonvormen voor gezinnen in een compact groenstedelijk milieu werd 

benadrukt;  

- STAD consult stelt dat het voor gezinnen met kinderen momenteel niet aantrekkelijk is om 

(langdurig) rondom Den Haag HS of Laan van NOI te wonen door de onaantrekkelijke 

buitenruimte;  

 

verzoekt het college:  

- in de uitvoering van de gebiedsagenda’s niet alleen de belangen van starters en mensen met 

creatieve beroepen, maar ook die van ouderen en gezinnen met kinderen mee te nemen,  
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Het college geeft als volgt uitvoering aan de motie. 

 

De inzet van het college is dat er bij de programmering van het woningbouwprogramma in het CID  

rekening wordt gehouden met de woonwensen van ouderen. In het CID zal vooral appartementenbouw 

gerealiseerd worden, de verwachting van het college is dat een groot deel ook interessant zal zijn voor 

empty-nesters en ouderen. Voor wat betreft gezinnen zal het college zich sterk maken dat 

marktpartijen ook gezinsvriendelijke appartementen gaan bouwen. Het college zal bovendien 

verkennen of er in het CID een locatie aangewezen kan worden voor een specifiek woonconcept met 

ruime gezinswoningen met een publieke buitenruimte in een gestapelde bouwvorm. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


