
  



Samen recht doen  
 
Voor de ChristenUnie/SGP is het belangrijk dat we in vrede met elkaar samenleven. We kunnen 
voor elkaar zorgen als we onze buren kennen. Als we elkaar aanspreken als iets niet goed 
gaat. En dat de gemeente ingrijpt als iets niet eerlijk gaat. Zo zorgt de gemeente voor rust en 
vrede in de stad.  
 
Welkom in Den Haag. Als je naar Den Haag verhuist krijg je een welkomstpakket met 
Haagse woonregels en tips, een afvalpas met informatie, een jaarabonnement van de bieb, 
OV-chipkaart met geld erop, informatie over vrijwilligerswerk en een Haags product.  
 
Zorg voor mensen in de prostitutie. De raamprostitutie in de Doublet- en Geleenstraat 
stopt de komende jaren. Daarnaast komt er meer geld om deze mannen en vrouwen te helpen 
bij het opbouwen van een nieuw leven.  
 
Meer aandacht voor het stoppen van mensenhandel. Het stoppen van mensenhandel 
wordt nog belangrijker voor de gemeente. We sporen daders op, ook op het internet, en we 
pakken klanten aan.  
 
Iedereen veilig over straat. Geweld gebruiken tegen een ander is altijd verkeerd. Helaas 
worden nog steeds mensen aangevallen op straat omdat ze een bepaald geloof hebben, of 
omdat ze een bepaalde afkomst hebben. De politie moet dit geweld tegengaan. Daarnaast 
gaan we dit geweld beter opslaan in de systemen zodat we een goed overzicht hebben.  
 
Stop het sissen. Vrouwen moeten altijd veilig over straat kunnen, zonder dat er naar ze 
gesist wordt. Handhavers en agenten treden op tegen sissen naar vrouwen. We willen 
straatintimidatie voorkomen. We willen mogelijke daders en hun ouders leren dat zij ervoor 
kunnen zorgen dat vrouwen veilig over straat kunnen lopen. 
 
Geen discriminatie en racisme in Den Haag. In Den Haag is geen ruimte voor haat en 
discriminatie. Je afkomst of geloof is geen reden om iemand anders te behandelen.  
 
Aanpak drugsoverlast. Op sommige plekken in Den Haag zijn te veel coffeeshops. Dit zorgt 
voor overlast. We gaan geen coffeeshops verspreiden door de stad. In plaats daarvan komen 
er geen nieuwe coffeeshops meer in Den Haag, ook niet als een coffeeshopeigenaar stopt. In 
de hele stad wordt het verboden om te blowen. Handhavers zorgen dat iedereen zich aan de 
regels houdt en geen lachgas gebruikt op straat.  
 
Meer politie op straat en in de buurt. We zorgen voor meer handhavers en politie in Den 
Haag. Er komen ook in de avond spreekuren van de wijkagent, voor mensen die overdag 
werken. De gemeente spreekt met de politie af dat wijkagenten minimaal zes jaar in dezelfde 
wijk blijven.  
 
 
  



Samen wonen en leven in Den Haag 
 
De ChristenUnie/SGP wil dat Den Haag een fijne stad is om in te wonen. We willen huizen 
bouwen voor jong en oud. Daarnaast willen we de verschillen in de stad tussen rijk en arm 
kleiner maken. Daarom komen er meer goedkopere huizen in duurdere wijken.  
 
Bouwen voor iedereen. Er zijn te weinig huizen in Den Haag. Daarom willen we de komende 
jaren veel huizen bijbouwen. Wat ons betreft is 30% van de nieuwe woningen een sociale 
huurwoning, 20% een middel dure huurwoning en 20% een betaalbare koopwoning.  
 
Goedkopere woningen op het zand en naast de stations. Ook in duurdere wijken 
moeten sociale huurwoningen worden gebouwd, zodat de verschillen tussen ‘zand’ en ‘veen’ 
minder groot worden. 
 
Geen huizen kopen om te verhuren. Huizen zijn niet bedoeld om geld mee te verdienen. 
Het wordt daarom verboden om een huis te kopen en gelijk te verhuren. Dit moet van ons 
gaan gelden voor alle huizen tot €500.000.  
 
Den Haag Zuidwest op z’n best. Een deel van de huizen in Den Haag Zuidwest wordt 
gesloopt omdat ze van slechte kwaliteit zijn. Zuidwest moet weer een fijn gebied zijn om te 
wonen met veel groen, snelle tram- en busverbindingen en fijne woningen voor iedereen. We 
zorgen voor een mooi museum zodat toeristen ook naar Zuidwest komen.  
 
Genoeg huizen voor juffen en meesters. Juffen en meesters, verpleegkundigen en 
politieagenten zijn heel belangrijk voor onze stad. Daarom reserveren we een gedeelte van de 
nieuwbouwhuizen voor deze mensen, zodat ze in Den Haag kunnen blijven werken. 
 
Zorg goed voor huurders. Huurders zijn kwetsbaar als zij een huis huren van een 
huisjesmelker. Wij vinden dat huisjesmelkers die zich niet aan afspraken houden, een 
verplichte vergunning moeten aanvragen. Als zij geen vergunning krijgen dan mogen ze geen 
huizen meer verhuren.  
 
Pak vocht- en schimmelproblemen aan. Te veel mensen in Den Haag wonen in een 
beschimmelde woning. De gemeente maakt duidelijke afspraken met woningbouwcorporaties 
over het opknappen van deze huizen. Zo kunnen mensen in een fijne woning gezond oud 
worden.  
 
Aanpak van de afvalproblemen. Er komt één wethouder om het afvalprobleem op te 
lossen. Deze wethouder zorgt dat afvalcontainers op tijd worden leeg gemaakt. Er komt meer 
controle, zodat mensen geen afval naast de container zetten. Daarnaast kijken we of grofvuil 
op een vaste dag kan worden opgehaald. Containers worden wat ons betreft leeggemaakt 
tussen 08.00 en 21.00.  
 
  



Samen zorgen en leren  
 
Door corona zijn de verschillen tussen mensen in onze stad groter geworden. Daarom moeten 
we meer doen om het onderwijs beter te maken en te zorgen voor daklozen. We beschermen 
mensen die kwetsbaar zijn. We helpen mensen met schulden. Het is belangrijk dat iedereen 
kan meedoen in onze stad. Daar doen we ons best voor.  
 
Help vrijwilligers. Kleine vrijwilligersorganisaties zijn heel belangrijk voor onze stad. We 
helpen hen door het aanvragen van een vergoeding makkelijker te maken en met hen samen 
te werken. Daarnaast moet de gemeente ruimtes aanbieden waar vrijwilligers kunnen 
vergaderen.  
 
Zorg voor mantelzorgers. De ChristenUnie/SGP wil meer steun voor jonge mantelzorgers 
zodat zij voor iemand kunnen zorgen en ook naar school of studie kunnen. De gemeente moet 
hen studiebegeleiding en financiële ondersteuning aanbieden. Ook moeten er logeerplekken 
komen waar mensen die zorg vragen, tijdelijk kunnen logeren om mantelzorgers even rust te 
geven. 
 
Den Haag 100% toegankelijk. Voor 2030 is Den Haag helemaal toegankelijk voor 
iedereen.  
 
Goede zorg voor iedereen. Als het mensen niet meer lukt om zelf voor hun huishouden te 
zorgen, dan moeten ze hulp krijgen van thuiszorg. Een goede hulp zorgt niet alleen voor het 
huishouden, maar heeft ook tijd voor een praatje of een administratieve taak. Je moet in Den 
Haag zelf de zorg kunnen kiezen die bij je past.  
 
Het Bronovo moet blijven. De gemeente doet er alles aan om het Bronovoziekenhuis open 
te houden. Als het ziekenhuis toch dicht moet, dan zorgt de gemeente ervoor dat 
Scheveningers goede zorg dichtbij krijgen. Ten slotte moedigt de gemeente jongeren aan om 
in de zorg te gaan werken.  
 
Aandacht voor de wijk. De ChristenUnie/SGP wil meer geld en tijd besteden aan 
wijkagenten, BOA’s, jongerenwerkers en gezinscoaches. Door veel in de wijk aanwezig te zijn, 
voorkomen we problemen en kunnen we sneller reageren waar dat nodig is. 
 
Niemand slaapt in Den Haag op straat. De wachtlijsten voor een plek in de noodopvang 
moeten verdwijnen. Dat doen we door meer huizen te bouwen voor mensen die eerst dakloos 
waren. Dit kunnen ook tijdelijke woningen zijn op niet bebouwde grond. Als dak- en thuislozen 
opgevangen worden kunnen ze, met hulp, werken aan hun toekomst.  
 
In elke wijk een bibliotheek. Elke wijk krijgt een bibliotheek. De bibliotheek in Moerwijk 
blijft. Er komen als eerste nieuwe bibliotheken in Mariahoeve en Spoorwijk.  
 
Iedereen leert lezen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en geeft taalles aan personeel 
dat niet kan lezen en schrijven. Andere bedrijven volgen dit voorbeeld, zodat iedereen op het 
werk leert lezen.  
  



Samen brengen we Den Haag tot bloei, duurzaam en eerlijk 
 
We zijn onderdeel van een prachtige schepping waar we van genieten: van het strand, dieren 
en planten. De schepping geeft ons eten, water en schone lucht. De manier waarop we leven 
brengt de schepping in gevaar. Klimaatverandering is nu al bezig. Daarom willen we gebruik 
maken van schone energie. We isoleren huizen en recyclen onze spullen. Zo zorgen we dat 
we de schepping door kunnen geven aan onze kinderen. 
 
Den Haag duurzaam en groen. We willen goed zorgen voor onze stad en voor de wereld. 
Daarom willen we meer huizen isoleren, gebruiken we meer groene energie en planten we 
meer bomen en ander groen.  
 
Isoleren van huis tot huis. Isolatieteams gaan van huis tot huis om mensen advies te geven 
over isolatie. Deze teams bestaan uit vakmensen. De gemeente helpt lokale plannen om 
straten en buurten te isoleren. 
 
Voorkom energiearmoede. Niet iedereen heeft geld om een huis te isoleren. Mensen met 
weinig geld krijgen een bedrag dat ze kunnen uitgeven om energie te besparen. Ze krijgen 
daarbij advies van het isolatieteam. 
 
Minder hitte in de stad. In sommige delen van de stad wordt het in de zomer heel warm. 
Door meer bomen en planten te planten kunnen we dit tegengaan. Er komt meer geld voor 
groen zodat het in de zomer minder heet is.  
 
Meer groene straat. Elke straat maakt, met een goed plan, kans op een beetje geld om 
bomen en andere planten in de straat te planten. Bewoners kunnen dit groen dan zelf 
onderhouden. 
 
Aandacht voor de fiets. We zorgen voor betere fietspaden. Plekken die voor fietsen onveilig 
zijn, worden veiliger gemaakt. Fietsers krijgen vaker groen licht in de spits en als het regent, 
vooral op drukke kruispunten.  
 
Het openbaar vervoer toegankelijk. Veel trams zijn al toegankelijk voor iedereen. We 
zorgen dat ook de laatste trams voor iedereen toegankelijk worden, ook voor mensen met een 
rolstoel. Samen met de busbedrijven zorgen we ook dat bussen toegankelijk worden voor 
iedereen.  
 
Goed omgaan met de auto. In onze drukke stad is het hebben van twee auto’s niet 
vanzelfsprekend. In wijken met veel auto’s worden geen parkeervergunningen gegeven voor 
een tweede auto. In wijken waar gekeken wordt of betaald parkeren wordt ingevoerd, mogen 
bewoners meepraten. Zondag is een rustdag, waarop veel mensen naar de kerk of familie 
gaan. Daarom wordt parkeren op zon- en feestdagen gratis.  
  



Een bloeiende Haagse economie 
 
Werken helpt om van waarde te zijn. Dit kan een betaalde baan zijn, mantelzorg of 
vrijwilligerswerk. Het is belangrijk om voldoende rust te nemen. Zo komen we tot bloei. 
 
Handen uit de mouwen. Het is belangrijk dat vakmensen in onze stad aan het werk kunnen. 
De gemeente zorgt daarom voor meer ruimte voor het maken van producten, ook op de 
Binckhorst.  
 
Ruimte voor rust. Meer is niet altijd beter. Het is goed voor Haagse ondernemers en 
werknemers om een rustmoment te hebben in een wereld die altijd maar doorgaat. We kijken 
kritisch naar de winkeltijden. Ondernemers en personeel moeten er altijd voor kunnen kiezen 
niet op zondag te werken. 
 
Ruimte voor ondernemers. Voor alle vragen kunnen ondernemers terecht bij één loket van 
de gemeente. We zorgen voor meer kennis en mensen bij dit loket. Voor elke nieuwe regel 
voor ondernemers, verdwijnt er een oude. Zo blijft ondernemen in Den Haag makkelijk. 
 
Een mooie stad verkoopt zichzelf. Den Haag is de stad waar de minister-president op de 
fiets naar het torentje gaat, terwijl de Hagenezen in het koffiehuis het wereldnieuws met elkaar 
doornemen. Zo’n mooie stad verkoopt zichzelf. Er gaat daarom minder geld naar reclame voor 
onze stad. Ook komen er geen extra hotels.  
 
De haven is en blijft een haven. Onze stad heeft maar één haven en daar moeten we trots 
op zijn. De afgelopen jaren is er veel gebouwd in de haven: woningen en een hotel. Er komen 
geen nieuwe woningen en ook geen hotels of casino’s. In plaats daarvan komt er meer ruimte 
voor bedrijven die voor hun werk bij de kade moeten zitten. 
 
Een goede aanpak van armoede. De ChristenUnie/SGP wil samen met allerlei organisaties 
en fondsen een plan maken om armoede aan te pakken. Als we samenwerken bereiken we 
namelijk meer.  
 
Hulp voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. De gemeente blijft hulp bieden aan 
slachtoffers van de toeslagenaffaire. We zoeken contact met de ouders en helpen hen bij 
problemen.  
 
Grip op schulden. Het wordt makkelijker om hulp te krijgen van de gemeente bij schulden. 
We zorgen voor meer kennis bij de medewerkers op het stadhuis. Als je hulp nodig hebt, mag 
je zelf kiezen door welke organisatie je geholpen wordt.  
  



Een behulpzame overheid 
 
Te weinig mensen hebben vertrouwen in de overheid. Het is belangrijk dat de gemeente het 
vertrouwen herstelt. De gemeente moet daarom bereikbaar en betrouwbaar zijn.  
 
Elk stadsdeel een balie. In elk stadsdeel komt weer een balie waar je vragen kunt stellen 
of bijvoorbeeld een rijbewijs kunt aanvragen en ophalen.  
 
Een naam en telefoonnummer onder elke brief. Als je een vraag hebt over een brief van 
de gemeente moet je die makkelijk kunnen stellen. Daarom komt er onder elke brief van de 
gemeente een naam en telefoonnummer van iemand die je kan helpen.  
 
Duidelijke taal. Berichten van de gemeente moeten begrijpelijk zijn. Daarom worden brieven 
van de gemeente en informatie op de website geschreven in eenvoudige taal. Ook worden 
filmpjes gebruikt. 
 
Mensen kunnen meepraten. De gemeente maakt goed duidelijk hoe en wanneer mensen 
kunnen meepraten over veranderingen in hun buurt. Zo kunnen mensen op tijd en op de juiste 
plek meepraten.  
 
Stemmen is een feest. Stemmen is iets bijzonders. Zeker als je dat voor het eerst mag 
doen. Jongeren die mogen stemmen krijgen daarom een brief van de burgemeester. In die 
brief worden ze uitgenodigd om te gaan stemmen. Ook op het stembureau wordt hier aandacht 
aan gegeven.  
 
Meer geld voor lokale journalisten. Journalisten zijn belangrijk voor onze democratie. 
Daarom komt er meer geld voor onderzoek door Haagse journalisten.  
 
 
 


