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oog voor nieuwe trends en

ontwikkelingen gericht op volgende generaties
meerjarige integraliteit

teamspirit onder de partners
goed monitoren van de voortgang, elkaar daarop aanspreken

sturen op waarden
aantrekkelijk voor blijvers, doorstromers en nieuwkomers

integere publiek-private constructie als basis

liefde, lef en avontuur
stadsvernieuwing 3.0: samenleving in opbouw

kern

intelligente alliantie

wederopbouw 2.0

intense support

frontlijn

zelfbewust burgerschap

het goede leven

emotie

waarden als basis

transitieavontuur

echt gezien worden

onvoorwaardelijk samen werken

je weg in de wereld

ontspannen stedelijkheid

functie

integrale samenlevingsopbouw

sociaal en ruimtelijk

confrontatie én steun

alerte en professionele 1e lijn

leren, trainen en ontwikkelen

vitale gemeenschap

streven

besluitvaardig en slagkracht

plek van vooruitgang

bondgenootschap

focus op aanpakken

mijn individualiteit

sense of belonging

Alliantie Den Haag ZuidWest: alles voor een vitaal stedelijk leven
DOELGROEPEN
DOORSTROMERS EN TERUGKEERDERS

opgewerkt, status, kennen wederopbouw,
hoogwaardig & bling

JONGE IDEALISTEN EN ONTPLOOIERS

solidair, creatief, ontwerpend, culturele status,
duurzaam

MODERNE BURGERIJ

gezin en familie, langs de lijn, middenklasse,
warm en veilig, basis op orde

LOK ALE ONDERNEMERS EN CREATIEVEN

non-conform, conceptueel, experiment,
ook studenten, cultureel

Den Haag ZuidWest ligt met 30.000
woningen en 70.000 inwoners aan
de rand van de stad, grenzend aan
Westland en Rijswijk. Het ontwerp
van Dudok is groen met een ruime
heldere open opzet van lanen,
singels, parken en pleinen. Het is
een schoolvoorbeeld van de naoorlogse wederopbouw, een optimistische tijd waarin maakbaarheid
vanzelfsprekend was en het doel
eigenlijk niets minder was dan de
bouw van een ideale samenleving.
Meer nog dan ruimtelijke, waren
sociaal maatschappelijke aspecten
uitgangspunt. Streven was de
wijk als een emancipatieplatform
waarin mensen van alle gezindten,
leeftijden en leefstijlen tot ontplooiing konden komen.
Een variëteit aan woningen,
winkels, buurthuizen, scholen,
sportverenigingen en andere
voorzieningen droegen daar vanzelfsprekend aan bij. ZuidWest is
toen speciaal ontworpen voor de
middenklasse, de verpleegkundige, taxichauffeur, leraar en agent.
Dit concept werkte echt, mensen
trokken tegelijk de nieuwbouw
in en vonden daar huizen van
een veel hogere kwaliteit dan ze
gewend waren. Het stadsdeel
ZuidWest ontwikkelde zich tot de
schaal van Delft, een levendige
gemeenschap van mensen met
een vergelijkbare levenshouding en
in dezelfde (gezins-)fase van hun
leven. Veel bewoners van die eerste
periode praten daar met veel enthousiasme en weemoed over: ‘Wij
zagen elkaar en werden gezien.’ De
wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk boden licht,
lucht en ruimte in een stedelijk
ontwerp met veel groen.
In de laatste decennia is daarin
flink verandering gekomen. Door

demografische ontwikkelingen,
veranderingen in toewijzing en
de instroom van andere culturen
raakte de wijk haar vanzelfsprekende gemeenschap kwijt en
kwam in een neerwaartse spiraal
terecht. Nu zijn er veel problemen
zoals anonimiteit, armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, gezondheidsproblemen en
onveiligheid. Daardoor is ook het
draagvlak voor winkels en voorzieningen afgekalfd. Bovendien
zijn de woningen grotendeels
verouderd waardoor grootschalige
renovatie en vernieuwing nodig is.
Er ligt dus een grote opgave voor
een ‘tweede wederopbouw’, het
herontwerpen van de wijk tot een
nieuw en hedendaags emancipatieplatform waar mensen individueel weer ontplooiingskansen
krijgen en nieuwe vitale gemeenschappen kunnen ontstaan.

Bestemming ZuidWest, Visiedocument Haagse Tafel Wonen en
Haagse Waarden worden plannen
gepresenteerd vanuit de sectoren
en specialismes maar steeds onder
nadrukkelijke verwijzing naar
de noodzaak van integratie en
samenwerking tussen de verschillende actoren. En daar zit ook wel
bezorgdheid, de partijen roepen
elkaar op tot het vormen van intelligente allianties met slagkracht.
In het realiseren daarvan zit nu de
kernvraag.

Als voorbeelden voor de gewenste
samenwerking is gekeken naar
Rotterdam Zuid (NPRZ) en naar
Brainport. Net als in NPRZ gaat
het hier gaan om integrale doelstelling waarbij de fysieke aanpak
volgend is aan het ontwikkelen
van perspectief voor mensen en
de gemeenschap. Om die integraliteit te realiseren moeten
professionele processen worden
gecoördineerd en methoden van
monitoring en verantwoording,
die bij de organisaties sterk verschillen, op elkaar worden aangesloten. Doel is om het integrale
proces te baseren op scherpe
doelstellingen waarop smart
wordt aangestuurd. Ervaringen
in de beide voorbeeld projecten
leren dat het voor de partners
vooral een belangrijke stap is om
de alliantie te zien als een echt
nieuwe eigenstandige partij met
een eigen governancestructuur
en juridische entiteit. Vooral de
verbinding met het hoger gezag
van de deelnemende partijen,
Daarvoor is een meerjarige groot- denk aan gemeenteraad of aandeelhouders, vraagt fijnzinnige
scheepse en vooral integrale
afstemming, verantwoordingsafaanpak nodig die verbetering
spraken en mandatering. Dit stelt
van de huizen en woonomgeook eisen aan het langere termijn
ving koppelt aan verbeteringen
commitment van de personen die
in onderwijs, gezondheid, zorg,
deelnemen namens de partijen,
werk, inkomen en veiligheid. De
veel wisselingen kunnen allianties
betrokken organisaties zijn zich
daar inhoudelijk overigens sterk van heel instabiel maken. Dit vraagt
bewust. In hun beleidsdocumenten overigens om mensen met gezag
en uithoudingsvermogen, zeker in
als Agenda Ruimte voor de stad,
de beginfase kan werken in allianWoonvisie, Woonagenda, Haagse
ties heel taai zijn.
Mobiliteits-agenda, Schaalsprong
OV, Agenda Groen, Verkenning
groen blauwe structuren, Ambities
Energietransitie, Regiodeal,

het openbaar vervoer als noodzakelijke voorwaarde voor een goede
ontsluiting en verdichting. We
gaan op diverse, ook experimentele, manieren werken aan werk en
bedrijvigheid voor DHZW. Kinderen
met onderwijsachterstand krijgen
intensieve extra support en er komt
weer een school voor HAVO/VWO.
Er komt veel aandacht voor sport
als aanjager van sociale cohesie
en vitaliteit, de sportaccommodaties bieden ook dagbesteding en
welzijnsactiviteiten. Er komt een
uitgebreid integraal programma
ter voorkoming van gezondheidsproblemen. 500 multi-probleem
Er zijn in den Haag veel mensen op gezinnen krijgen intensieve begezoek naar een woning. Als starters leiding, met bijzondere aandacht
voor schulden en armoede. We
op de woningmarkt of om door
zijn partner van innovatieve en
te groeien, bijvoorbeeld in een
duurzame initiatieven en zetten
koopwoning. Niet iedereen past
vanzelf in het hierboven geschetste ons in om deze te realiseren. Wij
avontuur van de tweede wederop- werken al in een vroeg stadium aan
bouw. Maar er zijn ook mensen die placemaking, waardoor mensen
aan de nieuwe stijl van de plek
zich daar juist wel in thuis voelen
en er voordelen in zien. Dan kan het kunnen wennen en de plek tot
leven komt.
bijvoorbeeld gaan over studenten
en jonge idealisten, doorstromers
en terugkeerders, moderne burgerij,
ouderen met speciale woonwensen en lokale ondernemers. Om
deze gentrification goed te laten
verlopen is het voor de corporaties
belangrijk passend toe te (mogen)
wijzen, d.w.z. oog te hebben voor
de samenstelling van gemeenschapjes in portieken en straten.
Voor iedere organisatie, publiek
De samenvatting van beleidsvoor- of privaat, is het verleidelijk om
nemens en daarmee beloften die
top-down te denken maar onde partners inmiddels hebben
gelooflijk belangrijk om juist in
vastgelegd is ronduit indrukintensief contact met doelgroepen
wekkend: We investeren in een
behoeften en mogelijkheden te
grootscheeps programma van
verkennen. Zeker in de situatie
nieuwbouw en renovatie in kwavan DHZW, waar bewoners nu
litatief hoogwaardige woningen
weinig vertrouwen hebben in welke
met veel aandacht voor energieinstitutie dan ook, moet dat contact
voorziening, duurzaamheid en een meer zijn dan de klassieke vormen
gezonde woonomgeving. We gaan van inspraak of marktonderzoek.
voor verdichten, transformeren,
Dat pleit voor het opzetten van een
herstructureren, vergroenen en ver- actieve groep van huidige en toeduurzamen. We gaan voor een sterk komstige bewoners, om samen mee
en inclusief stadsdeel, betaalbaar te onderzoeken en te ontwerpen.
en toegankelijk voor iedereen die
Dit kan gaan over woningen, platdat wil. We gaan voor gevarieerde tegronden en gemeenschappelijke
gebieden waar mensen kunnen
buitenruimten, maar ook over alle
wonen, werken en recreëren. We
andere, hierboven genoemde actiinvesteren in de verbetering van
viteiten van de alliantie.
en vormgeving van deze te realiseren voorzieningen het gewenste
aspiratieniveau van de toekomstige wijken laat zien. Ook andere
zichtbare verrassend positieve
projecten, zoals bijvoorbeeld een
fontein, vooruit schuiven kan als
startschot veel betekenen.

De beoogde integraliteit kent drie
lagen. Op het hoogste niveau gaat
om een verbond van bestuurders
ondersteund door sectorale boegbeelden. Zij stellen de aanpak vast,
promoten het concept, verzorgen
lobby, zetten hun netwerk in en onderhouden de relaties met relevante
stakeholders als ministeries en
andere overheden. Ook richten zij
een stevige uitvoeringsorganisatie
(projectbureau) op die de projecten
aanstuurt en monitort. Op het
eerste lijn uitvoeringsniveau is de
complexiteit groot. Hier gaat het per
wijk om intensieve samenwerkingen
tussen professionals van corporaties, bouwers, maatschappelijk
werk, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, politie, schuldhulpverlening etc. Samen vormen zij de
verbindingen tussen bewoners en
de transitie van hun wijk.

Vertrouwen in de aanpak en in de
instituties er achter wordt via hen
opgebouwd of verspeeld. Er onvoorwaardelijk zijn voor mensen,
niemand laten zitten, ook niet als
het buiten je directe verantwoordelijkheid ligt is voorwaarde. Dit
vraagt om goede voorbereiding en
training van deze eerste lijn professionals. Een goede en aantrekkelijk
gemeenschappelijke voorziening
per wijk, met de mogelijkheid van
spreekuren, inloop en bijeenkomsten, wordt daarvoor als onontbeerlijk gezien. Realisatie van deze
voorzieningen vroeg in het proces
zal werken als een belangrijke
markering dat de beloofde verbeteringen nu echt beginnen. Het is
daarbij belangrijk dat de kwaliteit

