
Den Haag Zuidwest
“Ik zou best nog wel een keertje net als vroegah

in Moerwijk willen wonen”

Martijn Balster

Wethouder Wonen, Wijken en Welzijn



Vier wijken



Van wederopbouw tot nu



Zuidwest in cijfers

• 70.000 inwoners

• Gemiddeld inkomen is €18.000 per jaar (Den Haag: €26.000)

• 65% sociale huurwoningen

• 15% in de bijstand (Den Haag: 7%)

• 49% is laag opgeleid (Den Haag: 33%) 

• Levensverwachting is 7 jaar korter



Zuidwest verdient beter

In 2040 hebben de bewoners van Zuidwest dezelfde kansen als 

andere inwoners van Den Haag.

Zuidwest is in 2040:

• Een prettige en veilige wijk om samen te leven

• Een goede wijk om op te groeien en te ontwikkelen

• Groene stedelijke leefomgeving



Een krachtige aanpak

• 20-jaars perspectief 

• Koppeling ruimtelijke en sociaal-economische

opgaven

• 6 allianties: Wonen, Onderwijs, Veiligheid, 

Werk & Economie, Gezondheid, Sociale 

Samenhang & Participatie

• Vergelijkbaar met Nationaal Programma 

Rotterdam-Zuid

Structuurvisie



Perspectief voor de jeugd

Inhoudelijke focus: de toekomst van de jeugd

Wat is er nodig zodat kinderen en jongeren in 

Zuidwest het nu of later net zo goed hebben als 

hun leeftijdgenoten in Den Haag?



Verbond van Zuidwest

Draagvlak en betrokkenheid zijn groot. Op 8 juli is het Verbond van 

Zuidwest ondertekend door 100 partners:

• Bewoners

• Ondernemers

• Maatschappelijk veld

• Rijksoverheid

• Vastgoedpartijen, zoals Staedion, 

Haag Wonen en Vestia



Structuurvisie

De ruimtelijke component in de aanpak

• Woningen toevoegen, vernieuwen en verduurzamen

• Voorzieningen, winkels, wijkeconomie en bedrijven

• Groen, water en openbare ruimte

• Mobiliteit



Verdichten, verduurzamen

• Sloop/nieuwbouw en grootschalige renovaties

• 10.000 extra woningen

• Versterken voorzieningenclusters



Groenstructuur versterken

• Groene karakter behouden

• Gezonde groene wijken

• Duurzaam 

• Klimaatbestendig

• Energietransitie 



Bereikbaar en verbonden

• Betere OV-verbinding met stad en regio

• Stimuleren duurzame mobiliteit

• Inzet op voetganger en fietser

• Minder ruimte voor de auto

• Parkeerregulering in groter gebied



Sociaal, gezond en veilig

• Ontmoetingsplekken

• Wandelroutes, fietsroutes, rustplekken, beweegplekken 

• Sociale veiligheid



Samengevat

• Zuidwest staat voor grote opgaven

• De mensen nu en in de toekomst staan centraal

• Samen bouwen we aan een betere toekomst




