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DINER  

ZUIDWEST  
Woensdagavond 28 november werd in de Brede 

Buurtschool Kleuurrijk een diner gehouden dat 

werd verzorgd door Resto VanHarte. Het diner was 

een initiatief van het stadsdeel Zuidwest en het 

programma Resilient The Hague van de gemeente 

Den Haag,

Aanleiding voor het diner was een bezoek aan 

Zuidwest van een aantal Amerikaanse 

onderzoekers van de Columbia University uit New 

York afgelopen september. Zij hebben onderzoek 

gedaan naar hoe de Leyenburg Corridor, de 

metrolijn die wordt aangelegd in de toekomst, kan 

bijdragen aan een toegankelijker, aantrekkelijker 

en weerbaarder Zuidwest. Tijdens het diner 

werden de eerste resultaten van het onderzoek 

gepresenteerd en werden de bewoners in 

Zuidwest die betrokken waren bij het bezoek 

bedankt voor hun bijdrage.
Het doel van de avond was om samen met 
buurtbewoners , ambtenaren en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties te praten over de toekomst van 
Zuidwest . Met de regiodeal is er 7 ,5 miljoen 
beschikbaar gesteld door het rijk voor de 
ontwikkeling van Zuidwest . De gemeente 
Den Haag verdubbelt dit bedrag . Dit biedt 
veel kansen voor het gebied . Aan iedere tafel 
zaten daarom mensen met verschillende 
achtergronden en ervaringen om zo met 
elkaar een eerste stap te zetten naar een 
betere samenwerking in Zuidwest . Er werd 
met name gevraagd naar de ideeën van 
bewoners . Zij wonen in Zuidwest en weten 
als geen ander wat er speelt in de wijk . 
Wethouder Bert van Alphen opende de 
avond en zei : "De bewoners zijn het 
startpunt . Zonder hen geen Zuidwest ." 
Een voorbeeld van zo 'n idee is de Vreedzame 
Wijk . Voor het diner hielden Maurice Keane 
en Senne Donders van de Brede Buurtschool 
Kleurrijk een toespraak over hun project 
waarbij kinderen leren om overal waar zij 
komen op dezelfde vreedzame manier met 
conflicten om te gaan . Met deze inspiratie 
gingen vervolgens ruim 120 mensen met 
elkaar in gesprek over een sterker en 
weerbaar Zuidwest . Aan iedere tafel werden 
ervaringen , kennis , contacten , initiatieven en 
ideeën uitgewisseld . In dit rapport vindt u 
een kort overzicht van het gesprek aan alle 11 
tafels . Achterin is een lijst met alle 
initiatieven , locaties en organisaties 
toegevoegd die zijn opgeschreven tijdens 
ronde 1 . 

RESULTAAT
Er zijn ontzettend veel ideeën opgehaald. Er 

werden soms flinke discussies aan tafel 

gevoerd, maar het was inspirerend om te zien 

hoeveel mensen hart hebben voor de wijken 

en hier graag hun steentje aan bijdragen. 

Alhoewel er veel verschillende zaken zijn 

besproken, was er voor de bewoners wel een 

duidelijke wens voor Zuidwest. Meer 

samenwerking binnen de wijk en meer 

locaties waar activiteiten kunnen plaatsvinden, 

Buurtbewoners gaven aan dat veel meer 

bereikt zou kunnen worden in de wijk als 

mensen van verschillende organisaties vaker 

bij elkaar komen en activiteiten met elkaar 

afstemmen.

Om projecten , organisaties en 
initiatieven beter aan elkaar te koppelen , 
helpt het volgens de bewoners ook als er 
meer fysieke plekken in de wijken 
komen . Dit brengt initiatieven niet 
alleen samen , maar ook dichterbij de 
bewoners . Wanneer initiatieven 
plaatsvinden in je eigen wijk , verlaagt dit 
de drempel om eens binnen te lopen . 
Ook vonden de bewoners dat de 
gemeente meer gebruik zou moeten 
maken van het talent en de 
bedrijvigheid van de wijken .  Contact 
tussen de gemeente en bewoners is 
daarom erg belangrijk .
De afsluiting van Umar Mirza sloot mooi 
bij deze conclusie aan . Hij eindigde het 
diner met het aanbod voor een 
vervolgsessie waarin men samen aan de 
slag gaat met een aantal initiatieven die 
besproken zijn deze avond . 

"DE  BEWONERS  

ZIJN  HET  

STARTPUNT , "  

ALDUS  

WETHOUDER  

VAN  ALPHEN
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GESPREKSRONDES

Gespreksronde 1

Tussen de gangen van het diner door vonden twee 

gespreksrondes plaats. Deze waren bedoeld om zoveel mogelijk 

initiatieven, projecten, locaties en ideeën naar boven te krijgen 

over hoe we samen kunnen werken aan een sterker en weerbaar 

Zuidwest.

Tijdens gespreksronde 1 werden mensen aan tafel gevraagd om alle       

                                                                                    bestaande initiatieven op                                               

                                                                                    een groene post-it te  

                                                                                    schrijven en alle nieuwe     

                                                                                    initiatieven en ideeën op  

                                                                                    een gele post-it.   

                                                                                    Vervolgens werden deze  

                                                                                    post-its op een grote kaart 

                                                                                    van Zuidwest geplakt. Er  

                                                                                    werden niet alleen namen  

                                                                                    van projecten opgeschreven.  

                                                                                    Er kwamen ook grotere ambities  

                                                                                    voorbij, zoals een wijkbrede  

                                                                                    aanpak tegen armoede.

Gespreksronde 2
Tijdens gespreksronde 2 werden een aantal initiatieven van de kaart besproken. Dit konden 

zowel nieuwe als bestaande initiatieven zijn. Wat hebben deze initiatieven nu nodig om nog 

meer positieve impact te hebben op de buurt? 

Hoe lees ik het resultaat van een tafel?

De rode cirkels staan voor gespreksronde 1. De meest voorkomende 

thema's van de initiatieven staan hierin genoemd. Ook vind je de 

meest besproken onderwerpen uit ronde 1 in de cirkels. 

In de rode blokken vind je de resultaten van gespreksronde 2. Onder 

de naam of omschrijving van het initiatief vind je de besproken 

ideeën en wat de tafelgenoten vonden dat nodig was voor het 

initiatief.  
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Op de volgende pagina's vind je een overzicht van alle tafels. 

Het kan zijn dat ronde 1 (de cirkels) en ronde 2 (de vierkanten) niet altijd perfect 

op elkaar aansluiten. Dit kan komen omdat men na gespreksronde 1 op andere 

interessante onderwerpen is gekomen en zij liever deze wilden bespreken in 

ronde 2. 
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TAFEL 1

Opknappen 

gebouwenSamenwerken 

in de wijk

Samen sporten

Zorg voor 

ouderen

Werk voor 

jongeren

Initiatief 1: Sporten voor dames

Initiatief 2: Eigen buurtcentrum

Uitbreiden sportcampus Zuiderpark naar alle wijken;

Afspraken maken met zwembaden;

Plannen op gunstige tijden voor moeders;

Helpt bij het mengen van verschillende groepen;

Nodig: sportattributen en extra publiciteit.

Begeleiding aanwezig van jongerenwerkers;

Organiseren activiteiten zoals huiswerkbegeleiding;

Samenbrengen van verschillende groepen (ook meisjes en vrouwen betrekken);

Nodig: meer ruimte in de wijk.
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TAFEL 2

Buurtbijeenkomsten

(koffiekamer & 

buurtfeest)

Betrekken van 

vrouwen en 

meisjes

Gebruik maken 

van leegstaande 

ruimte in wijk

Initiatief 1: Moerwijk up to a new lifestyle

Initiatief 2: Voetballen statushouders

Initiatief 3: Uitbreiden actieve moeders

Opknappen van woningen in de wijk;

Koppelen van kinderen in de wijk;

Nodig: meer publiciteit.

Vergroten van bereik gaat eenzaamheid tegen;

Verbetert zichtbaarheid signalen achter de voordeur;

Nodig: begeleiding voor de moeders (vanuit Stichting MOOI, PEP, Endigo, 

Stichting Yasmine & de gemeente). 

Maak van voetbalvereniging de Ster een Buurthuis van de Toekomst;

Sport verbindt verschillende groepen met elkaar;

Nodig: vervoer voor statushouders naar sportlocaties, samenwerking met 

andere initiatieven. 

5



 WEERBAAR 

ZUIDWEST

In samenwerking met :

Resto VanHarte

Brede Buurtschool Kleurrijk

TAFEL 3

Ruimte voor jongerenCreëer een 

buurtnetwerk

Koppelen van 

organisaties en 

buurtbewoners

Initiatief 1: Eenzaamheid ouderen

Initiatief 2: App voor maatschappelijke stage

Initiatief 3: de Ster Buurthuis van de Toekomst

Initiatief 4: Vreedzame wijk uitbreiden naar alle wijken Zuidwest

Benaderen ouderen voor activiteiten, verzenden wenskaarten & wijkkrant naar ouderen;

#(N)iemand heeft je nodig als reclame in de wijk;

Nodig: betrekken corporaties, politiek, professionals, vrijwilligers.

Geeft jongeren overzicht van het aanbod aan stages;

Hulpmiddel voor het uitbreiden van het netwerk van stagebedrijven;

Geeft een gezicht aan de jongerenraad;

Nodig: webdesigners voor het ontwikkelen van de app (evt. met studenten).

De Ster heeft ruimte beschikbaar overdag en kan deze delen met andere initiatieven;

Statushouders betrekken bij activiteiten.

Project voor burgerschap, bewustwording en voorlichting;

Nodig: realisatie vreedzame scholen & samenwerking met buurtmoeders.
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TAFEL 4

Ontmoetings-

plekken 

(scholen & kerken)
Buurtinitiatieven

(BIT & Buurtouders)

Ervaring uit de wijk
Jeugdraad

Initiatief 1: Jeugdraad

De jeugdraad vertegenwoordigt de jongeren in de wijk;

Nodig: extra trainingen (tijdens het gesprek aangeboden door Onzichtbaar Den Haag)  

en een ruimte (tijdens het gesprek aangeboden door de Brede Buurtsschool Kleurrijk).
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TAFEL 5

Politie & 

veiligheidWerken aan 

woningaanbod

Verborgen 

armoede

Onderwijs & 

werkgelegenheid

jongeren
Ondersteunen 

ouderen

Initiatief 1: Sporten in de buitenlucht
 

Sportaccommodaties zijn er wel, maar worden soms onvoldoende benut;

Het organiseren van sportactiviteiten kan werkgelegenheid creëren voor jongeren;

Ouders worden betrokken door sporten te combineren met naschoolse opvang;

Zonder apparatuur blijft het laagdrempelig;

Nodig: contact met sportaccomodaties.
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TAFEL 6

Infrastructuur: 

fietspaden & 

tramhalteBetaald parkeren

Jongeren

Werkgelegenheid

Initiatief 1: Armoedebestrijding

Armoede & 

schulden

Initiatief 2: Werkgelegenheid jongeren

Nodig: Ondernemingskracht in plaats van subsidies – voorbeelden zoals inloophuizen, 

weggeefwinkel en Made in Moerwijk en meer aandacht voor mensen met schulden, 

biedt hen een luisterend oor (zoals Onzichtbaar Den Haag).

 

Nodig: Meer begeleiding tijdens het zoeken van werk door projecten als STiP banen en 

Startupyourlife.
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TAFEL 7

VeiligheidOndernemen

 in de wijk

Contact in 

de wijk

Ontwikkeling 

kinderen & 

jongeren

Initiatief 1: Actieve burgerparticipatie (door social media)

Taalbarrières

Initiatief 2: Voortzetten Multicultureel JongerenGeluid

Het is belangrijk om mensen meer met elkaar in contact te brengen in de wijk, kan 

eventueel met een gezamenlijk diner;

Jongeren kunnen ouderen helpen met social media;

Nodig: aanmaken van buurtgroepen, betrekken van moeders, organiseren activiteiten.

 

Biedt de mogelijkheid om politie en jeugd met elkaar in gesprek te laten gaan;

Nodig: budget, hulp van jongerenorganisaties en een fysieke ruimte waar jongeren al 

binding mee hebben.
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TAFEL 8

Geldzaken & 

armoede

Bekend maken 

van activiteiten

Sociaal 

ondernemen

 

Buurtcentra

Initiatief 1: Het uitbreiden van Jong Morgenstond

Jongeren

Initiatief 2: Verzamelplaats sociale activiteiten

Het is de stem van jongeren in de wijk;

Ze willen een groter gebied en meer jongeren bereiken;

Nodig: een eigen ruimte om bijeenkomsten te organiseren.

 

Nodig om activiteiten bekend te maken bij buurtbewoners;

Geeft ook erkenning aan de initiatiefnemer;

Nodig: traditionele communicatie zoals affiches, kaartje op prikbord of een bericht in 

buurtkrant met innovatieve communicatie zoals een app of website, waarop men op 

basis van kenmerken kan zoeken naar initiatieven.
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TAFEL 9

Regelgeving voor 

initiatieven

Betrokkenheid in 

de wijk

Sociaal 

ondernemen

 

Moestuinen

Initiatief 1: Regelvrij zone

Werkgelegenheid 

jeugd

Initiatief 2: Buurtmoeders & buurtvaders

Versoepeling van de regels voor wijkinitiatieven (geef meer vertrouwen in burgers);

Nodig: gesprekken met de gemeente in de wijk, pitchgroep en platform voor ideeën en 

voorbeelden van andere steden die ook regelvrije zones hebben.

Wijkmoeders en wijkvaders in contact met wijkagenten;

Nodig: platform in het wijknetoverleg, organiseren van koffieochtenden.
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TAFEL 10

Activiteiten in de 

buurtKinderen

Veiligheid (politie 

in contact met 

de bewoners)

Voedselvoorziening 

(kinderontbijt & 

voedselbank)

Initiatief 1: Meer politie op straat (in Moerwijk Oost)

Locaties voor 

initiatieven

Initiatief 2: Een jeugd BIT (Buurt Interventie Team) voor Vrederust

Bewoners voel zich onveilig en durven minder naar buiten;

Eventueel leuke buitenactiviteiten organiseren, zodat men de straat op gaat;

Nodig: ontmoetingsplek, budget en extra nazorg van de politie voor vrouwen 

met ernstige problemen.

Jongeren krijgen grotere rol in de wijk;

Vragen stellen aan jongeren: waar vind je ze en wat willen zij?;

Geeft meer vertrouwen aan jongeren en de wijkbewoners;

Nodig: budget, trainingen voor de jongeren, locatie, samenwerking met de politie.
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TAFEL 11

Armoede & 

schulden 

problematiek

Opknappen 

gebouwen

Samenwerken

 in de wijk

Financiering 

vanuit gemeente

Initiatief 1: Centrale ontmoetingsplek

Jongeren 

betrekken

Initiatief 2: Samenwerking in de wijk

Ontmoetingsplekken zorgen voor verbinding, acceptatie en begrip tussen groepen;

Wijkcentra worden nu meer gebruikt als servicepunt dan als plek om te verblijven;

Nodig: fysieke plekken, aandacht voor verblijfsfunctie en jongerenwerkers.

Veel initiatieven hebben dezelfde belangen en doelen;

Afstemming in de wijk moet efficiënter;

Nodig: meer contact tussen initiatiefnemers.
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Lijst initiatieven Zuidwest
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# (N) Iemand heeft je nodig

Active Moeders

Activiteitencentrum (Jan Luykenlaan 77)

Aishel

Al Masar Voorlichting

Amazing Women's Centre

Anna's gedoe

Beatstad Zuidwest

Bewonersbedrijf Pandje 4

Bij Betje

Bondgenoten

Brede Buurtsschool Kleurrijk

Bureau MHR

Buurt Interventie Team (BIT)

Buurtkamer Vrederust

Buurtmoeders Vrederust

Buurtvaders

Crownies

de Kleine Beurs

de Pit van Moerwijk

Escamp University

Geloven in Moerwijk

Gezonde Voeding Voetbalclubs

Gezondheidsdag

Haags Hopje

Hart van Moerwijk

Helpdesk Geldzaken

Jeugd Wijkraad

Keu's genoeg

Kids op dreef

Kinderwinkel

Kom in de kas

Kookboek voor minimumloon

Kracht van het Verschil

Kracht van Ieder1

Leerlokaal

Leerwerkmakelaar

Leven in Zuidwest

Lucas Stichting

Made in Moerwijk

Marcuskerk

Marcustuin

Meidenkamer in Morgenstond

Mijn wijk verbindt

Mirtekerk

Mobiel Media Lab

Moerwijk Academie

Moerwijk Up to a New Lifestyle

Moestuinen Erasmusweg

Nebokerk

Onzichtbaar Den Haag

Pimp je Portiek

Politiekids

Project Achter de Voordeur

Project Braderie op de dreef

Project Multicultureel Jongeren Geluid

Project Sport voor ouderen 55activiteiten

Religieus Platform Moerwijk

Resto VanHarte

Servicepunt XL

Single Super Mom

Sociale Supermarkt

Sportcampus Zuiderpark

Stadslandbouw Zuiderpark

Stichting Lotje

Stichting Make a Way

Stichting Solidair

Stichting To the Point

Stichting Zuiderpark

Taalplatform Moerwijk

Team Heeswijk

Team Moerwijk

Theater Dakota

Trefpunt

Verborgen Armoede aanpak

Vier de Natuur

Vreedzame School

Vreedzame Wijk

Weggeefwinkel

Wijkdiner



Wij bedanken alle aanwezigen 

hartelijk voor hun aanwezigheid 

en inbreng tijdens het diner!
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Contact & Informatie

Emailadres

 

weerbaarzuidwest@denhaag.nl

 

Stadsdeelkantoor

 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/escamp.htm

 

Resilient the Hague

 

https://resilientthehague.nl/

https://www.100resilientcities.org/cities/the-hague/

https://futureproofthehague.com/

 

Rapport Colombia Accelerator

 

https://resilientthehague.nl/site/assets/files/1/181115_hague_sm.pdf 

 

 


