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Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake woonvisie Den Haag 2017-

2030 (RIS296833) op 29 juni 2017 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie 

“Inspiratieboek voor projectontwikkelaars met aantrekkelijke woonvormen” (RIS297331) 

aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende dat: 

doelstelling van beleid is gezinnen voor de stad te behouden, maar dat Den Haag een dichtbevolkte 

stad is waar niet alleen gekozen kan worden voor grondgebonden eengezinswoningen als 

oplossingen en er dus andere aantrekkelijke woonvormen voor gezinnen moeten komen in een 

“compact groenstedelijk woonmilieu”;  

 

Overwegende dat: 

gezinnen vaak woonwensen hebben die niet aansluiten bij de huidige bouw van vooral rechttoe 

rechtaan gestapelde bouw; overwegende dat een Haags Lab Woonkwaliteit aan de slag gaat met 

nieuwe woonconcepten voor “stedelijke gezinnen in een compact groenstedelijk woonmilieu” (RIS 

297153); 

 

Verzoekt het college: 

het Haags Lab Woonkwaliteit een inspiratieboek samen te laten stellen voor projectontwikkelaars, 

waarin een aantal concrete ideeën staan uitgewerkt hoe aantrekkelijke woonvormen voor gezinnen 

gerealiseerd zouden kunnen worden in een compact groenstedelijk woonmilieu en dit ook aan de 

raad te doen toekomen, 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze motie. 

 

Het klassieke gezin verandert en maakt plaats voor nieuwe type huishoudens. Die stellen andere eisen 

aan wonen in de stad. In dit inspiratieboek worden slimme en aantrekkelijke oplossingen van 

architecten en projectontwikkelaars getoond die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk 

maken/houden van Den Haag voor gezinnen.  

 

De auteur Peter Camp heeft in opdracht van de gemeente Den Haag een inspiratieboek gemaakt met 

verschillende woonvormen voor gezinnen in een compact groen stedelijk woonmilieu. Het boekje 

‘Daar woon ik, hier wonen wij’ inspireert door het geven van verschillende innovatie voorbeelden van 

woonvormen, zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen, delend wonen en wij-gemeenschappen. De 

voorbeelden bestaan uit ideeën voor nieuwbouw en bestaande bouw en voor woningen voor alle 

prijssegmenten. Daarnaast wordt in het inspiratieboekje toegelicht hoe deze projecten tot stand 

zouden kunnen komen, bijvoorbeeld door middel van collectief ontwikkelen. 

 

Het inspiratieboekje zal aangeboden worden aan projectontwikkelaars, corporaties en andere partijen 

in de stad.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


