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ChristenUnie/SGP: Den Haag voor elkaar 
 
Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. Een prachtige stad, maar ook een verdeelde stad. Waar de 
kloof tussen Statenkwartier en Schilderswijk, tussen Marlot en Moerwijk alleen maar lijkt te groeien. Ik leg mij 
daar niet bij neer. Voor mij is iedereen van waarde. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig, Hagenaar en Hagenees, 
expat en Nederlander. Ik ga voor een stad waar we in vrede samenleven, je waardig oud kunt worden en kinderen 
een duurzame toekomst hebben. Wilt u dit geluid versterken, een gemeenteraad met oog voor bewoners, een 
stadsbestuur dat echt naar u luistert? 
 
Kies dan op 21 maart ChristenUnie/SGP. Voor een stad waar we omzien naar elkaar en waar we het samen voor 
elkaar krijgen. Den Haag voor elkaar! 
 
Pieter Grinwis 
Lijsttrekker ChristenUnie/SGP Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma 
Het verkiezingsprogramma kent 5 speerpunten en even zo veel hoofdstukken: vrede voor de stad; hoop voor 
kwetsbaren; toekomst voor onze kinderen; zorg voor de schepping en werk voor iedereen. 
 
  

https://denhaag.christenunie.nl/l/library/download/1147989


 
De ChristenUnie/SGP staat voor een verbonden stad, waarin we in vrede samenwonen. Vredig samenleven is niet 
vanzelfsprekend in Den Haag. Etnische, culturele, religieuze en ideologische verschillen zorgen regelmatig voor 
spanningen en verdeeldheid. De ChristenUnie/SGP verdedigt de vrijheid om van elkaar te verschillen, maar 
tegelijkertijd geloven we dat mensen gemeenschappelijkheid nodig hebben om tot bloei te kunnen komen. We 
kunnen alleen vredig met verschillen omgaan als iedere (nieuwe) Hagenaar de fundamenten van de 
democratische rechtsstaat onderschrijft en de centrale waarden van onze samenleving - gestempeld door onder 
andere de christelijke traditie - verinnerlijkt. 

1. Iedereen veilig over straat. Geweld op grond van etniciteit, religie, seksuele geaardheid of 
genderdiversiteit komt helaas ook in onze stad voor. Dat is onacceptabel en gaan we steviger aanpakken, 
te beginnen met een betere registratie van racistisch, religieus en homogeweld en het aanpakken van 
straatintimidatie. 

2. Voor geloofsvrijheid. Het recht van vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen. Gelovigen moeten 
ongehinderd kunnen samenkomen in kerken, synagoges, moskeeën of andere gebedshuizen. 

3. Haagse kindervredetop. Er komt een Haagse kindervredetop, waarbij kinderen van over de hele wereld 
met elkaar kennis maken en praten over problemen in de wereld. 

4. Meer blauw op straat. De gemeente trekt geld uit om de handhavingscapaciteit van de gemeente te 
vergroten. 

5. Inburgering op orde. De gemeente werkt aan een betere inburgering van statushouders. Via een 
aangescherpt (gemeentelijk) inburgeringsprogramma wordt zo snel mogelijk gewerkt aan zelfstandigheid, 
goede beheersing van de Nederlandse taal, verinnerlijking van onze centrale waarden, het hebben van 
eigen onderdak en het doen van (vrijwilligers)werk en/of het volgen van een opleiding.  Er wordt actief 
samengewerkt met migrantenkerken om deze doelgroep te bereiken. 

6. Aanpak radicalisering. In Den Haag is geen ruimte voor de radicale gewelddadige islam of voor welke 
vorm van gewelddadig extremisme dan ook. De Haagse aanpak van radicalisering onder moslims wordt 
voortgezet. De gemeente zet alle wettelijke instrumenten in om sleutelfiguren bij de radicalisering van 
moslimjongeren uit de stad te weren, zoals haatpredikers. 

7. De bewoner op één. We betrekken bewoners beter nieuwe plannen voor de stad, niet alleen als het 
uitkomt, ook als plannen op kritiek kunnen rekenen.  

8. Behoud beeldbepalende kerkgebouwen. Er komt een kerkenvisie waarin duidelijk staat aangegeven welke 
niet-monumentale kerkgebouwen die mogelijk leeg komen te staan wel of niet behouden moeten blijven. 
Er komt een kerkgebouwenfonds om zo veel mogelijk kerkelijk erfgoed voor het nageslacht te behouden. 

9. Heropenen wijkbibliotheken. In wijken waar geen bibliotheek meer is, zoals Bouwlust, wordt deze 
heropend.  

10. Alle ballen op de breedtesport. De gemeente investeert vooral in breedtesport. Het Haags sportinitiatief 
wordt doorgezet. Er gaat geen geld meer naar ADO.   



De ChristenUnie/SGP  staat voor een zorgzame samenleving, waarin mensen oog hebben voor elkaar en hulp 
bieden aan wie dat nodig hebben. De overheid stimuleert dat mensen elkaar helpen, als goede buur, vrijwilliger of 
mantelzorger. De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen in de 
samenleving die niet door andere worden geholpen en/of het zelf niet redden De ChristenUnie/SGP wil dat recht 
wordt gedaan aan de meest kwetsbaren. Bijvoorbeeld aan mensen met schulden, slachtoffers van mensenhandel 
en mensen met een handicap. 

1. Oog voor maatschappelijke bijdrage kerken. Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties leveren 
vaak een grote maatschappelijke bijdrage. Het stadhuis heeft hier oog voor en kijkt waar samenwerking 
mogelijk is. Waar mogelijk wordt bijvoorbeeld informatie uitgewisseld of wordt het medegebruik van 
gebouwen gestimuleerd. 

2. Zingeving voor eenzamen. Eenzaamheid gaat vaak gepaard met een gemis aan zingeving: het ontbreken 
van een doel om voor te leven. Vrijwilligers die ouderen bezoeken worden toegerust om te ondersteunen 
bij existentiële vragen en wijzen ouderen actief op de mogelijkheden voor ontmoeting en 
vrijwilligerswerk in de buurt.  

3. Goede zorg voor iedereen. Elke Hagenaar verdient goede zorg die bij hem/haar past. Als het mensen zelf 
niet meer lukt hun huis op orde te houden, dan moet er thuiszorg komen. De ChristenUnie/SGP trekt geld 
uit voor goede thuiszorg en behoud van dagbesteding, zodat mensen een zinvolle dagbesteding kunnen 
hebben en mantelzorgers ontzorgd worden.  

4. Voorkom escalatie van schulden. Schuldhulpverleners/wijkteams krijgen een budget dat ze naar eigen 
inzicht kunnen inzetten om escalatie van schulden te voorkomen. Malafide incassobureaus worden 
aangepakt. We sturen liever een hulpverlener, dan een deurwaarder.  

5. Schuldhulpverlening beter bereikbaar. Schuldhulpverlening moet niet alleen beschikbaar zijn voor de 
ergste gevallen, maar ook voor hen die er zogezegd niet slecht genoeg aan toe zijn. Vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. 

6. Den Haag drugswalmvrij. Er komt een blowverbod in de openbare ruimte, te beginnen op plaatsen waar 
de overlast het grootst is, zoals het Zeehelden- en Regentesse- en Valkenboskwartier, winkelgebieden, 
school- en speelpleinen en -tuinen. 

7. Niet gokken met casino’s. Er komen geen nieuwe casino’s in Den Haag en geen verdere uitbreiding van 
het toewijzingsgebied voor casino’s, zeker niet in kwetsbare woonwijken. 

8. Sluiten prostitutieramen. We zetten alles op alles de raamprostitutie in Den Haag beëindigen. Sluiting 
dient samen te gaan met ondersteuning bij het vinden van huisvesting, werk en het bieden van 
traumahulp aan de vrouwen die in de straten werken. Daarnaast komt er extra geld voor 
uitstapprogramma’s.  

9. Aanpak mensenhandel. Mensenhandel is niet alleen een probleem van Den Haag of Nederland, maar is 
grensoverschrijdend. Daarom wordt er intensiever samengewerkt met Interpol en de lan-delijke politie 
om de problemen in Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen) aan te pakken. 

10. Den Haag toegankelijk voor iedereen. Openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor burgers met een 
beperking, net als bussen en winkels dat worden voor (elektrische) rolstoelen.  Trottoirs worden 
rolstoelvriendelijk ingericht.  



De ChristenUnie/SGP wil dat Den Haag een stad is waarin gezinnen en kinderen een toekomst hebben, waarin alle 
generaties op een goede manier kunnen leven, werken en wonen en dat kunnen blijven doen. Dat betekent dat 
Den Haag een aantrekkelijke woonstad moet blijven voor jongeren en alleenstaanden, voor ouderen en gezinnen, 
voor arm en rijk en zeker ook voor mensen met een middeninkomen. Met betaalbare woningen, goed onderwijs 
en ruimte om te spelen en te studeren. Dat gaat allemaal niet vanzelf in een groeiende stad, waar de woningen 
steeds duurder worden. De ChristenUnie/SGP maakt heldere keuzes om dat perspectief dichterbij te brengen. 

1. Aantrekkelijke woonstad voor iedereen. Den Haag moet een diverse stad blijven, waarin iedereen kan 
wonen, met de middeninkomens als ruggengraat. Uitgangspunt is dat we betaalbare kwaliteit aan onze 
stad toevoegen, zodat iedereen - en met name gezinnen - betaalbaar kan wonen.  

2. Evenwichtige woonwijken. Wijken met een eenzijdig woningaanbod, zoals Moerwijk en Bouwlust, moeten 
voor een breder publiek aantrekkelijker worden. De herstructurering wordt weer opgepakt, waarbij 
aandacht is voor het voorkomen van vocht- en schimmelproblematiek. Voor de sociale huurwoningen die 
verdwijnen, worden deels middeldure huur- en koopwoningen teruggebouwd. Ook in de wijken op het 
zand komt er sociale woningbouw.  

3. Help daklozen aan een dak. Om daklozen sneller aan onderdak te helpen, komen er meer woningen voor 
hen beschikbaar en komt er een betere samenwerking tussen de sociale dienst en de woningcorporaties.  

4. Vluchtelingstudenten krijgen een kans. Een vluchtelingstudent moet kansen krijgen om de studie af te 
maken of diploma's aan te vullen. Om dit mogelijk te maken werken het volwassenen- en taalonderwijs 
van ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool, het UAF en andere betrokkenen nauw samen. Als er (nog) 
geen studiefinanciering is, dan is studeren met een uitkering mogelijk. 

5. Ouders zijn belangrijk en meer kerels voor de klas. Ouders zijn niet alleen belangrijk als vrijwilligers op 
school, maar vooral ook belangrijk door een veilig en stimulerend thuis te bieden voor de ontwikkeling 
van het kind. Er wordt niet bezuinigd op ouderbetrokkenheid. Er komt een actieplan lerarentekort met 
speciale aandacht voor meer  ‘kerels voor de klas’, om het Haagse basisonderwijs specifiek voor mannen 
aantrekkelijk te maken. We stimuleren hij-instromers. 

6. Ouderschapscursussen via centra voor Jeugd en Gezin. Een kind is het beste af als de ouders het samen 
goed hebben, daarom ondersteunen we ouders door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan 
te bieden. Geboortezorg moet niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van 
een kindje, maar ook op de mentale verandering bij ouders. 

7. Veilige toekomst voor kinderen. Kinderen moeten een veilige toekomst hebben in Den Haag. De 
gemeente doet wat mogelijk is om huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen en pesten te 
voorkomen. Ouders worden in de opvoeding ondersteund door het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
bijvoorbeeld door ouderschapscursussen.  

8. Voorkom depressie en suïcide. De gemeente stimuleert en bevordert psychische gezondheid bij kinderen 
en ouders, en zet extra in op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren. 

9. Aanpakken schijnhuwelijken. Er wordt strenger gehandhaafd op informele huwelijken. Ook moet de 
politie duidelijk weten wat zij moeten doen als een vrouw of man melding wil doen van een onwettig 
huwelijk. 

10. Kinderen spelen op loopafstand. Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de 
gemeente worden verdeeld: kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen. 



Wij geloven dat de schepping aan onze zorg is toevertrouwd en dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. We 
willen Den Haag zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen. Daarom wil de ChristenUnie/SGP dat onze stad 
snel duurzaam en klimaatneutraal wordt. Een groene en klimaatbestendige stad, die goed bereikbaar is met de 
fiets en het openbaar vervoer. Met een schonere lucht en een gezonde leefomgeving. Zo zorgen we ervoor dat 
ook onze kinderen en kleinkinderen nog met plezier in onze stad kunnen wonen. 

1. Duurzaam Den Haag. Uiterlijk in 2040 moet Den Haag CO2-neutraal. Om dat te bereiken moeten alle 
woningen van het gas af en verduurzaamd worden. Er komt een fonds om mensen te helpen te 
investeren en duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zoals warmtepompen.  Investeringen in lokale 
aardwarmte-bronnen krijgen prioriteit.   

2. Voorkom energiearmoede. We gebruiken het dividend van Eneco voor het verduurzamen van woningen 
van mensen met een kleine beurs.  

3. Babyboom. Voor ieder eerste kind dat in Den Haag geboren wordt, plant de gemeente een boom. In 
straten zonder bomen of ander groen wordt er gekeken wat er aan groen kan worden toegevoegd. 

4. Fiets op één. Fietsen wordt meer gestimuleerd. Er wordt voortdurend gewerkt aan de aanleg en 
verbetering van (ster)fietsroutes en fietsveiligheid. Ook innovaties, als regensensoren bij verkeerslichten, 
zodat fietsers bij regen voorrang hebben, worden getest en zo mogelijk toegepast. 

5. Weesfietsen de stad uit. Weesfietsen (fietsen zonder eigenaar) worden in de hele stad verwijderd. Om de 
hoeveelheid weesfietsen en fietswrakken terug te dringen krijgen bewoners per wijk tweemaal per jaar 
de kans om hun niet gebruikte fiets in de wijk in te leveren. 

6. OV: onder- en bovengronds. OV-lijnen met veel reizigers moeten ondergronds worden gebracht, in ieder 
geval het traject Binckhorst-Den Haag Centraal-Madurodam en een verlenging van de huidige tramtunnel 
onder de Grote Marktstraat. Op termijn kunnen dergelijke lijnen uitgroeien tot volwaardige 
metroverbindingen naar Scheveningen en de Leyweg.  

7. Aantrekkelijk OV door grotere frequentie. Kwaliteit, frequentie en snelheid bepalen de aantrekkelijkheid 
van het OV. ’s Avonds rijden de trams vaker dan twee keer per uur. 

8. Verkeersveiligheid krijgt prioriteit. Er komt een aanvalsplan verkeersveiligheid, waarmee we met voorrang 
de resterende onveilige kruispunten en wegen, zoals de Westduinweg, veiliger maken. Straten rond 
scholen worden, voor zover dat nog niet zo is, een 30-kmzone. 

9. Parkeerbeleid met draagvlak. Betaald parkeren wordt pas ingevoerd, als er draagvlak onder de bevolking 
is. 

10. Meer schone lucht graag. De gemeente moet meer haar best doen Haagse stadslucht schoner te krijgen. 
Innovatieve manieren om de lucht te reinigen worden toegepast en zo nodig wordt de milieuzone in het 
centrum van Den Haag uitgebreid. 

 
 
  



De ChristenUnie/SGP wil dat iedereen in Den Haag zinvol aan het werk kan. Het hebben van werk is veel meer dan 
het verdienen van geld. Werken zorgt voor verbinding, ontplooiing, zelfstandigheid en het kunnen leveren van 
een bijdrage aan de maatschappij. De ChristenUnie/SGP wil dat iedereen zo'n bijdrage kan en gaat leveren in Den 
Haag. Of het nu gaat om een betaalde baan, vrijwilligerswerk of mantelzorg, in Den Haag werken we niet alleen 
voor onszelf, maar ook voor elkaar. Daarom richten we ons op het activeren van mensen in de bijstand en bieden 
we jongeren met gouden handen kansen door ruimte te geven aan (sociaal) ondernemers, startups en de 
Scheveningse haven. Er is werk voor iedereen! 

1. Ruimte om te ondernemen. Er komt specifiek aandacht voor het terugdringen van regels die 
ondernemers belemmeren, zoals de rigide regels voor winkeluitstallingen. Daarnaast komt er één sterk 
ondernemersloket. Ruimte zien we ook door de fysieke bril: er moet meer bedrijfsruimte beschikbaar 
komen voor het mkb. 

2. Geen verplichte zondagsopenstelling. Ondernemers mogen niet (contractueel) gedwongen worden om op 
zondag hun winkel te openen. Er komt geen (verplichte) zondagsopenstelling op de Haagse Markt. 
Ondernemers die kiezen voor rust ondersteunen we juist.  

3. Er komt een financiële impuls voor wijkwinkelcentra. Straten, gevels en etalages krijgen in samenspraak 
met ondernemers en bewoners een opknapbeurt. 

4. Diploma voor eerder verworven competenties. Veel jongeren, maar ook ouderen die lange tijd dezelfde 
baan gehad hebben, beschikken niet over diploma’s. Dat doet geen recht aan de competenties die ze in 
hun werkzame leven hebben opgebouwd. Deze mensen kunnen via een speciaal traject hier een officieel 
diploma voor krijgen. 

5. Startups op de kaart. De formules Impact City en Impact Economy worden een Haags exportproduct. We 
gaan voor een wereldwijd netwerk van Impact Cities. Startups en scale-ups zijn ook goed voor de 
economie. De Binckhorst blijft dé plek voor Haagse startups. Er komt een betere ontsluiting van de 
Binckhorst door OV en bewegwijzering om de Haagse startupzone op de kaart te zetten. 

6. Toeristenstad Den Haag. We zetten in op hoogwaardig toerisme met oog voor kleinschaligheid. De 
koninklijke hotspots zoals paleis Noordeinde en de koninklijke stallen worden vaker opengesteld voor 
publiek. Er komt een meldpunt overlast van Airbnb-verhuurplekken te melden en er worden afspraken 
gemaakt met Airbnb over het afdragen van toeristenbelasting.  

7. Sociaal ondernemen. Ruim baan voor ondernemers die vanuit hun hart werken. Er komt een betere 
match tussen de verschillende doelgroepen en ondernemers. We zetten in op meer leerwerkbedrijven 
die jongeren en andere kwetsbaren op de arbeidsmarkt en het onderwijs aan de slag krijgen.  

8. Een congres, dat houd je in Den Haag. In Den Haag vinden steeds meer congressen plaats. Dat is een 
goede ontwikkeling die wij willen versterken. 

9. Mensen in de bijstand krijgen meer regie. We introduceren een Persoonlijk Re-integratieBudget,  
waarmee mensen in de bijstand zelf voorstellen kunnen doen voor het volgen van een opleiding of het 
leren van vaardigheden, om zo duurzaam uit de bijstand te raken. Vrijwilligerswerk doen wordt 
makkelijker gemaakt voor mensen in de bijstand.  

10. Scheveningen haven, echt haven. In de haven moet meer ruimte worden gegeven aan havengebonden 
bedrijvigheid. Er komen daarom minder woningen, geen hotels en geen brug over de Pijp. Ook een 
popmuseum, theater of casino horen hier niet thuis. 

 
  



 
 

De ChristenUnie/SGP voor uw wijk 
 
De ChristenUnie/SGP doet in haar verkiezingsprogramma ook tal van concrete voorstellen om de situatie in uw 
wijk te verbeteren.  Op onze website vindt u alle voorstellen: https://denhaag.christenunie.nl/vooruwwijk  
 
Investeren in een Den Haag voor elkaar 
Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP zit financieel degelijk in elkaar. Zonder de lasten voor 
burgers en bedrijven te verhogen, zien we kans de komende jaren flink te investeren in betaalbaar wonen (€50 
mln), zorg voor kwetsbaren (€58 mln), in een groenere en duurzamere stad (€77 mln), in een fietsvriendelijke stad 
met goed OV en een betere doorstroming (€45 mln), in een veilige stad waar iedereen inburgert (€24 mln) en in 
werk voor iedereen (€15 mln). 
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