Stadslab Duidelijk Duindorp
Actieonderzoek 2017-2019

Publieke Dialoog Wonen, Veiligheidsbeleving en Gunnen & Vergunnen
In de periode 2017-2019 vond binnen het stadslab Duidelijk Duindorp onderzoek plaats door onderzoekers
van De Haagse Hogeschool. Zij werkten samen met verschillende partners waaronder het Wijkberaad en de
gemeente Den Haag.

Bijgaand treft u drie factsheets over de volgende onderzoeken: Wonen, Veiligheidsbeleving en
Gunnen & Vergunnen.
Werkwijze stadslab Duidelijk Duindorp
De werkwijze van het stadslab Duidelijk Duindorp is methodisch verantwoord en gericht op het praktisch vormgeven van een betere omgang met
weerbarstige kwesties (controversen) in Duindorp. Dat doen we op een inclusieve, innovatieve en transformatieve wijze.
Inclusief: We hebben een democratische aanpak. Bewoners, ondernemers, ambtenaren, professionals en onderzoekers hebben een gelijkwaardige
(maar niet gelijksoortige) rol.
Innovatief: We zijn gericht op het vormgeven van een radicaal andere aanpak van weerbarstige kwesties. Dit doen we vanuit de verwachting dat
de gevestigde opvattingen over wat er aan de hand is en waar het heen moet met een kwestie niet op voorhand vaststaat, maar onderwerp is van
onderzoek en verandering.
Transformatief: In de aanpak van een kwestie wordt ingezet op het realiseren van een praktische en structurele verandering: we richten ons niet
alleen op het vormgeven en aanreiken van kennis of ideeën, maar ook op de toepassing ervan in de ambtelijke en stedelijke praktijk.

FACTSHEET ACTIEONDERZOEK WOONRUIMTEVERDELING

De Haagse Hogeschool - Robert Duiveman

Onderzoeksthema: betere omgang
met woonruimteverdeling
Deze deelstudie gaat over woonruimteverdeling in Duindorp. Net als
in andere delen van Den Haag is betaalbare woonruimte in Duindorp
schaars. De vraag naar sociale huurwoningen is groter dan het
aanbod. Dit betekent dat lang niet iedereen een woning in de wijk
kan krijgen. Met name bewoners met een bescheiden inkomen die
al meerdere generaties aan de wijk zijn verbonden ervaren dit als
een groot probleem. Vanuit het stadslab Duidelijk Duindorp is met
actieonderzoek ingegaan op de vraag hoe je tegen de achtergrond
van maatschappelijke spanningen kunt komen tot een benadering die
waardevol is voor alle betrokken partijen.

Onderzoeksaanpak
Om bovenstaande vraag te beantwoorden zijn gesprekken gevoerd
met bewoners, professionals van maatschappelijke instellingen en met
ondernemers in de wijk. Hiermee zijn de heersende opvattingen die ten
grondslag liggen aan het omgaan met de schaarste aan woonruimte
verkend. Voor medewerkers van woningcorporatie en gemeente – zo
blijkt – gaat het primair om rechtmatigheid en voor de gevestigde
bewoners om rechtvaardigheid. Deze opvattingen zijn over en weer

expliciet gemaakt en betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld
elkaar hierover te bevragen. Vervolgens is getracht om in een Publieke
Dialoog bestaande opvattingen te vertalen naar andere acties: kun je
zo omgaan met woonruimteverdeling dat het zowel rechtvaardig als
rechtmatig is?
De term ‘(on)rechtvaardigheid’ geeft uitdrukking aan de wijze waarop
bewoners (en professionals) aankijken tegen (samen)leven in de
wijk. Dat geldt ook voor woonruimteverdeling. Dat er sprake is van
schaarste die tot gevolg heeft dat (gevestigde) bewoners niet, of
slechts moeizaam, in de wijk kunnen blijven wonen, wordt gezien
als onrechtvaardig. Een goede verdeling van woonruimte is voor de
woningcorporatie vooral een kwestie van rechtmatigheid: problemen
rondom huisvesting volgen uit onbegrip voor het systeem of
opvattingen die niet stroken met de regels.

Woonruimteverdeling, hoe zit het nou
precies?
Voortbouwend op de gedeelde constatering van bewoners en
instellingen dat er veel onduidelijkheid heerst in de wijk over
woonruimteverdeling en dat deze onduidelijkheid vermoedelijk
bijdraagt aan de onvrede, hebben onderzoekers van De Haagse
Hogeschool op basis van inzichten, gesprekken en bijeenkomsten

met bewoners aangegeven welke vragen en zorgen er precies
leven. Gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers bespraken
deze vragen en leverden de relevante gegevens aan. De uitkomst
hiervan is samengevat in een spreadsheet die in het najaar van 2018
gepubliceerd is in de wijkkrant onder de titel ‘Woonruimteverdeling in
Duindorp, hoe zit het nou precies?’.

Ontwerp van Publieke dialoog
Op basis van de inzichten uit de voorbespreking is een Publieke
Dialoog ontworpen die is gericht op het vinden van een congruente
benadering van woonruimteverdeling in de wijk. Belangrijke
ontwerpprincipes hierbij waren:
● Duidelijkheid en vertrouwen. Als je als wijk en stad tot een (meer)
gezamenlijke omgang wilt komen met woonruimteverdeling, is het
scheppen van voorwaarden om met elkaar in gesprek te kunnen
gaan essentieel. Dit is een veilige gesprekssituatie waarin men
elkaar kan leren kennen en wantrouwen wordt weggenomen.
● Gedeelde blik vooruit. De bewoners stellen voor dat de
vertegenwoordigers van de corporatie en de gemeente zich
uitspreken over hun visie voor de wijk. Niet alleen wat de regels
zijn, maar ook welke plannen men heeft voor de toekomst van de
wijk.
● Luister en vergelijk. Met name bij bewoners leeft het gevoel niet
gehoord te worden: het gevoel een ‘speelbal’ te zijn. Dat geeft
voeding aan veel onvrede. De dialoog moet daarom gelegenheid
bieden aan bewoners – maar ook medewerkers van instellingen –
om hun verhaal te kunnen doen.

● Concentratie van kwetsbare bewoners. De gesignaleerde zorgen
over de opeenstapeling van zogeheten probleemgevallen zijn
niet uit de lucht gegrepen. Niet alleen bevestigen hulpverleners
de concentraties van (oud-)patiënten in bepaalde straten en
complexen, de corporatie beaamt ook dat jarenlang plaatsen van
doelgroepen met een GGZ-achtergrond inderdaad kan leiden tot
zogeheten accumulaties.

Doorwerking & Impact: de
herontwikkeling van het oude
schoolgebouw De Zeezwaluw
Een concrete, gezamenlijke vorm van doorwerking (met de bewoners,
de gemeente, de corporatie en De Haagse Hogeschool) is de
actuele planvorming rondom een voormalig schoolgebouw aan de
Zeezwaluwstraat. Bij de uitwerking van de bestuurlijke opdracht
‘betaalbare woningen bouwen’ werken bewoners, ambtenaren en
professionals aan de herinrichting van het gebouw die bijdraagt aan
‘Hou Duindorp Duindorps’. Bewoners zijn gevraagd expliciet te maken
wat precies ‘Duindorps’ is, om dit vervolgens te vertalen naar de
vormgeving van het gebouw.
1)

Opgedane inzichten naar aanleiding
van de dialoog
Het vinden van de mogelijkheden om zo goed mogelijk om te
gaan met woonruimte in de wijk wordt bemoeilijkt door de grote,
onderlinge verschillen in beeldvorming. Medewerkers van instellingen
kunnen we beter begrijpen door hun optreden te zien in het licht
van rechtmatigheid; de handelingen van bewoners kunnen we beter
begrijpen als we ze zien in het licht van rechtvaardigheid. Vanuit deze
verschillende opvattingen bezien wordt duidelijk dat de partijen andere
beelden en verhalen betekenisvol vinden en voor iedere partij andere
feiten relevant zijn. Het verloop van de Publieke Dialoogbijeenkomst
die in november 2018 werd gehouden geeft aanvullende inzichten
over de opstelling van de corporatiemedewerkers en laat zien dat de
betrokken bewoners openstaan om zich anders op te stellen: ‘Hou
Duindorp Duindorps’ in plaats van ‘Duindorp voor de Duindorpers’.
Tevens komen andere inzichten naar voren zoals:
● De onverwerkte pijn van het verleden. De dialoog laat ook zien dat
sloop en nieuwbouw, de herstructurering die eind jaren negentig
is ingezet, na vele jaren nog steeds een bron van onduidelijkheid
en onvrede is. Zolang dit onderwerp geen verdere aandacht krijgt,
blijft het steeds weer opspelen en wordt ieder volgend gesprek
over woonruimte opnieuw belast met dit onverwerkte verleden.
● Verdringing van betaalbare woningen. Bewoners die afhankelijk
zijn van sociale huurwoningen of ‘betaalbare koop’ in Duindorp
vrezen verdringing. Die angst heeft een grond. De cijfers maken
duidelijk dat het aandeel sociale huurwoningen afneemt en
de doorstroom vertraagt. Bovendien worden de beschikbare
koopwoningen (en vrijemarkthuurwoningen) steeds duurder.

dehaagsehogeschool.nl

2)

3)

Systeemontwikkeling (organisatie of praktijk)
● Slim handelen of wijs optreden? Kwesties waar je als
professional, zoals een ambtenaar, niet direct invloed op hebt
van de gespreksagenda afhouden (slim handelen) kan leiden
tot groeiende frustratie onder burgers. In dit onderzoek kwam
naar voren dat partijen bereid zijn om ook over onderwerpen
in gesprek te gaan waar niet direct verandering mogelijk lijkt.
Zo kan een goed gesprek ontstaan over zorgen en wellicht
nieuwe oplossingsrichtingen (wijs optreden).
● Depolariserend optreden. Depolariseren kan door zorgvuldig
samen te werken aan concrete, alledaagse kwesties. Het
gaat erom dat je op inclusieve wijze een publiek vormt dat
gezamenlijk toewerkt naar de best mogelijke omgang met een
kwestie die hen allen aangaat.
Persoonsontwikkeling (professies en/of bewoner)
● Leren als oplossingsrichting. Werken aan Publieke Dialogen
met onderzoekers, bewoners en professionals creëert de
gelegenheid voor beleidsmakers en bewoner om elkaar
beter te leren kennen en vergroot daarmee de mogelijkheid
succesvol argumenten uit te wisselen.
Kennisontwikkeling (nieuwe inzichten)
● Werken aan de omgang met de kwestie. Door opvattingen
te achterhalen en te bespreken, is gewerkt aan gedeelde
inzichten die een betere omgang met de kwestie mogelijk
maken.
● Verschillende partijen gelijk benaderen. Bij een multistakeholderbenadering dienen in eerste instantie alle partijen
te worden beschreven en geanalyseerd in dezelfde termen/
met behulp van dezelfde begrippen.

FACTSHEET ACTIEONDERZOEK VEILIGHEIDSBELEVING
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Doelstelling
Het in samenspraak met de wijk vormgeven van
maatschappelijke waarden in een participatiesamenleving
vereist een omslag. Het succes van deze omslag is afhankelijk
van de manier waarop wijsheid, relaties en leerprocessen in
nieuwe netwerken georganiseerd en gedistribueerd worden.
Dit publieke leren stond centraal in dit onderzoek naar
veiligheidsbeleving in Duindorp. Aanleiding voor dit onderzoek
waren zorgen bij de gemeente Den Haag over het imago
van en het samenleven in Duindorp. Een zorg die door veel
bewoners werd onderschreven.
Het publiek leren is verkend aan de hand van een interventie.
Deze interventie bestond uit een probleemverkenning en
een Publieke Dialoog over veiligheidsbeleving. Vervolgens is
de doorwerking van deze interventie gemonitord. Vanwege
de verschillen in veiligheidspercepties tussen bewoners
onderling, tussen de bewoners en de professionals en
vanwege de beeldvorming over de bewoners in Duindorp is de
ontmoeting tussen deze verschillende groepen als vertrekpunt
genomen voor de interventie. Bij dit onderzoek waren diverse
partijen betrokken. Dit waren bewoners, ondernemers en
professionals die werken in Duindorp in het veiligheidsdomein,
het sociaal domein of gemeentelijk beleid maken dat de
Duindorpers raakt als het gaat om veiligheidsbeleving,
bijvoorbeeld politie, handhaving, zorg en welzijn, parkeren en
beveiliging. Ook waren het Wijkberaad Duindorp en stichting
Bemiddeling & Mediation als zelforganisaties betrokken bij het
onderzoek.

De aanpak
De doelstelling van de probleemverkenning was meer zicht
te krijgen in de veiligheidsbeleving in Duindorp vanuit het
perspectief van de bewoners in interactie met professionals

om daarbij zowel het perspectief in Duindorp als de wereld
daarbuiten in beeld te brengen. Uit de probleemverkenning
(gehouden in februari 2019) kwam naar voren dat de
perceptie van veiligheid binnen Duindorp verschilt van het
perspectief van buitenstaanders. Dit is een gedeeld beeld
van zowel professionals als bewoners. Op basis van een
probleemverkenning met zowel bewoners als professionals
en op basis van de contacttheorie is een kader geschetst
voor vormgeving van de Publieke Dialoog met bewoners en
professionals. De CityGame is daarbij als bewonersgerichte
spelmethodiek ingezet om een laagdrempelige en interactieve
dialoog te faciliteren. Ook kwamen er zes centrale thema’s
naar voren in de probleemverkenning. Deze zes thema’s zijn
nader verkend in de Publieke Dialoog Veiligheidsbeleving
(maart 2019) en zijn:
1. Drugs in Duindorp
2. Elkaar aanspreken
3. Verkeersveiligheid op de Nieboerweg en bij de scholen
4. Veiligheid in je eigen straat
5. Angst en onbegrip
6. Controle en Toezicht
In de bijlage is per thema de opbrengst tijdens de bijeenkomst
en de doorwerking na de bijeenkomst weergegeven.
Conclusies en aanbevelingen
De doorwerking van de (leer)ervaringen zijn na de
dialoogbijeenkomst gemonitord. Deze monitoring had tot doel
om vanuit gezamenlijk inzicht tot een betere aanpak van de
veiligheid in de wijk te komen. Op basis van de interventie en
de monitoring kunnen er vijf conclusies in het licht van publiek
leren getrokken worden:
1

Management van verwachtingen

In een stadslab verloopt de samenwerking organisch en
vervagen de grenzen tussen enerzijds het onderzoek naar
publiek leren en anderzijds de inzet van professionals en

bewoners om samen doelen in de wijk te realiseren. Het
hanteren van verwachtingen kan dan uitdagend zijn. Wat
opvalt is dat verwachtingen soms verder strekken dan de
oorspronkelijk geconstateerde knelpunten, omdat gaandeweg
bijvoorbeeld blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn. De
uiteindelijke oplossing wordt dan niet als een resultaat ervaren.
Aanbeveling: relateer de behaalde resultaten aan de
oorspronkelijke behoeften, ook als de uiteindelijke verkenning
van mogelijkheden breder is. Zo kan een goed evenwicht
gecreëerd worden tussen resultaat en verwachtingen.
2

Sociale relaties en de contactheorie

Faciliteren van een interventie zoals een Publiek Dialoog
draagt bij aan publiek leren. Verschillende stakeholders leren
in dit proces de perspectieven van andere stakeholders beter
begrijpen. Dit zorgt dat hun perceptie van en hun positie
ten opzichte van het probleem verschuift. Voorbeelden
hiervan zijn een veiligere omgeving bij het halen en brengen
van kinderen, de communicatie over drugsgebruik, elkaar
aanspreken en wederzijdse angst en onbegrip. Een opvolging
geven aan dergelijke verschuivingen is een zoektocht. Om
van een Publieke Dialoog naar publiek leren te komen, is het
noodzakelijk om blijvend te investeren in sociale relaties.
Schakelpunten voor deze sociale relaties zijn binnen de
culturele context ook netwerken in de wijk.
Aanbeveling: benut bestaande netwerken in de wijk om de
sociale relaties te versterken vanuit de culturele context van
de wijk en de vergroting van de voorspelbaarheid van het
handelingsrepertoire van professionals.
3
Andere vaardigheden aanleren: van persoonsontwikkeling
naar systeemontwikkeling

Publiek leren vereist dat betrokken partijen andere
vaardigheden aanleren. Dit geldt zowel voor bewoners en
zelforganisaties als voor professionals die zich daartoe
verhouden.
In andere steden zowel in Nederland als daarbuiten (Utrecht en
Bristol) bieden hogescholen en universiteiten de mogelijkheid
aan zelforganisaties en andere bewonersnetwerken om deze

nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook is de afgelopen periode
landelijk het werken in wijknetwerken via het A&O fonds
Gemeenten gestimuleerd en gefaciliteerd.
Aanbeveling: verken met kennisinstellingen in Den Haag,
zoals De Haagse Hogeschool, op welke wijze in Den Haag een
programma kan ontstaan om de competenties van bewoners
en professionals bij participatie en co-creatie te ontwikkelen.
Een voorbeeld hiervan is een leergemeenschap.
4

Policy Windows en participatie opbrengsten

Een participatieve spelmethodiek, zoals de Citygame, kan
helpen inzicht te krijgen in de daadwerkelijke behoeften en
voorkeuren van bewoners. Daarmee kunnen inspanningen van
professionals in de wijk en daarbuiten beter afgestemd worden
op de bestaande behoeften. Voor daadwerkelijke aansluiting
bij de behoeften die uit een participatietraject naar voren
komen, is het essentieel de policy windows die zich voordoen
te benutten. Zo is bijvoorbeeld het wijkplan (voorheen
wijkagenda) voor Duindorp voor de periode 2020-2024 in
voorbereiding. De opgedane inzichten over veiligheidsbeleving
en in breder perspectief imago en samenleven kunnen via het
wijkplan de prioritering en invulling van de speerpunten voor
Duindorp voor een langere periode medebepalen.
Aanbeveling: benut policy windows om behoeften van
bewoners en beleidsbepaling aan elkaar te koppelen,
bijvoorbeeld als het gaat om de opbrengst uit de Publieke
Dialoog Veiligheidsbeleving.
5

Georganiseerde toegang en de werking van de methodiek

Een punt voor nader onderzoek bij bewonersgerichte
methodieken is het krijgen van meer inzicht in de relatie
tussen de gerealiseerde toegang tot de stakeholders en de
werking van de methodiek. Is het de gebruikte methode of de
georganiseerde toegang die maakt dat de methodiek werkt en
hoe zijn ze gekoppeld?
Aanbeveling: verken in eventueel vervolgonderzoek op welke
wijze de toegang tot de stakeholders en de gehanteerde
methodiek met elkaar samenhangen.

Bijlage bij factsheet actieonderzoek veiligheidsbeleving
Thema tijdens Publieke Dialoog

Doorwerking na de dialoogbijeenkomst

1 Drugs in Duindorp

(I) De gemeente onderzoekt in meerdere wijken in Den Haag aard en omvang van het middelengebruik en zoekt naar
mogelijkheden om het drugsgebruik tegen te gaan. Mede door de dialoogbijeenkomst start de uitvoering van dit onderzoek in
Duindorp eerder. Ook wil de gemeente leren van ervaringen in een soortgelijk gebied in Nederland: de aanpak van drugs in Katwijk
aan Zee.

I. Bewoners in Duindorp vinden het
tegengaan van drugsgebruik en
drugshandel in Duindorp belangrijk.
II. Voorlichting voor kinderen is belangrijk
en al op jonge leeftijd gewenst.
III. Wat je precies kunt melden via Meld
Misdaad Anoniem is onduidelijk.
2 Elkaar aanspreken #doeslief
I. Aanspreken is lastig; het goede moment
is belangrijk. Elkaar helpen met
aanspreken is nodig.
II. Geef initiatieven om elkaar aan te
spreken een kans.

(II) De gemeente heeft samen met het welzijnswerk en de schooldirecties in juni 2019 een drugsvoorlichtingsbijeenkomst
gehouden voor kinderen in groep 7 en 8. De ouders hadden geen behoefte aan een voorlichtingsbijeenkomst.
(III) Het informeren van de bewoners over de mogelijkheden van melden is opgepakt door de community builder en de politie. Er
is een bijeenkomst georganiseerd. Hierover is breed gecommuniceerd via diverse kanalen (Facebook, flyers et cetera). Echter, er
kwamen slechts vijf bewoners naar deze bijeenkomst. Ook is het voornemen om in de wijkkrant De Duindorper een factsheet te
plaatsen van de politie over anoniem melden en de rol die de politie en afdeling handhaving hierbij spelen.
(I) De mogelijkheden van bemiddeling bij burenoverlast is via de wijkkrant De Duindorper gecommuniceerd. Er is geconstateerd
dat er moed voor nodig is om een ander aan te spreken en dat de grootste ‘hufters’ juist niet worden aangesproken. Bij het vervolg
van de werkwijze Buurt Bestuurt is de inzet daarom: 1) samen met bewoners en ondernemers prioriteit geven aan de aanpak van
‘hufterig’ gedrag en 2) bewoners handvatten bieden om een andere bewoner aan te (leren) spreken.
(II) Om bewoners echt te betrekken is het van belang hun leefwereld als vertrekpunt te nemen. Dat was een belangrijk inzicht
na de bijeenkomst. Voor de start van het project Positive Behavior System betekende dit een werkvorm gebruiken die past bij
de ouders zodat ze betrokken zijn en de opzet waarderen. Een verkenning door welzijnswerk samen met de wijkmanager en de
schooldirecties leverde op dat het spel Bingo aansluit bij de Duindorpse leefwereld. Deze spelvorm als middel benutten werkte
goed. Er werden bij de startbijeenkomst veertig mensen verwacht en er kwamen tachtig mensen (II).

Bijlage bij factsheet actieonderzoek veiligheidsbeleving
Thema tijdens Publieke Dialoog

Doorwerking na de dialoogbijeenkomst

3 V
 erkeersveiligheid op de Nieboerweg
& veiligheid bij de school

(I) Het vraagstuk van meer parkeerruimte is een lastige uitdaging waar het Wijkberaad Duindorp in samenwerking met de
gemeente al een tijdje mee aan de slag is. Zo is bij bewoners een enquête uitgezet over betaald parkeren. De Nieboerweg is nu aan
het vergunningsgebied Duindorp toegevoegd en de venstertijden zijn uitgebreid, vanwege de veelgehoorde klacht dat bewoners
overdag last hebben van auto’s van (strand)bezoekers en/of mensen die in de directe omgeving werken.

I. Meer parkeerruimte creëren, onder
andere door uitbreiding van het
parkeergebied met de Nieboerweg.
II. Een veiligere Nieboerweg creëren door
het aanleggen van een zebrapad en
drempels.
III. Een veiligere situatie bij de scholen
aan de Tesselsestraat creëren door het
maken van een kiss & ride-zone.
4 Veiligheid in je eigen straat
I. Ogen en oren van actieve Duindorpers
verbinden. Samen zorgen dat nieuwe
bewoners zich welkom voelen en de
‘regels, gewoonten en gebruiken’ in
Duindorp kennen.
III. Er zijn goede ervaringen met het project
Buurt Bestuurt. Als vervolg op dit
project is er behoefte aan extra budget
van het stadsdeel.
5 Angst en onbegrip
I. De media leggen ons steeds onder
een vergrootglas. Er zijn uitvergrote
beelden over negatieve gebeurtenissen
in Duindorp. Vaker positieve verhalen
delen is van belang.
II. Onderliggende problemen aanpakken
samen met sleutelfiguren in de wijk.

(II) De aanleg van snelheidsbeperkende drempels is een maatregel die al in voorbereiding was. Tijdens de dialoogbijeenkomst is
bevestigd dat deze behoefte sterk leeft bij bewoners.
(III) De verkeersonveilige situatie bij de scholen aan de Tesselsestraat is verder verkend in een vervolgbijeenkomst. Dit leverde het
inzicht dat een kiss & ride-plek de ouders die hun kind met de auto brengen juist beloont en dat werkt averechts. Door studenten
van De Haagse Hogeschool zijn twintig tot dertig schetsen gemaakt van mogelijke oplossingen om tot een verkeersveiligere
situatie en herinrichting van het gebied te komen. De oorspronkelijke behoefte was om een verkeersveiligere situatie te realiseren
wanneer ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Het plaatsen van een verkeersbord om bij de school te kunnen
handhaven wanneer ouders de verkeersregels overtreden biedt hiervoor een oplossing. Uiteindelijk is een verdergaande
interventie voor de herinrichting van het gebied om de verkeerveiligheid en de leefbaarheid te vergroten niet vormgegeven.
(I) Het structureel betrekken van meer bewoners bij initiatieven, zoals de straatvertegenwoordiging en het buurtpreventieteam,
vereist een aanpak gericht op het anders verbinden van diverse sleutelpersonen en sleutelorganisaties in de wijk. De community
builder gaat samen met onder andere het Wijkberaad Duindorp op bezoek bij de wijkorganisatie in Bezuidenhout. Het is hen
gelukt hun organisatie te transformeren naar een kernorganisatie met een schil van vijfhonderd vrijwilligers. De bedoeling van het
bezoek is te leren van de aanpak van deze wijkorganisatie.
(II) Uit de bijeenkomst kwam sterk naar voren dat er behoefte is aan een vervolg van het succesvolle project Buurt Bestuurt. Mede
door de input van bewoners tijdens de dialoogbijeenkomst is het project vervolgd in de periode november 2019 tot en met februari
2020. Dit zijn de donkere dagen in het jaar wanneer er behoefte is aan extra ondersteuning.

(I) In de periode van het onderzoek (medio 2017-medio 2019) hebben verschillende partijen activiteiten georganiseerd (positieve
verhalen). Dit betrof onder andere:
•
een film over het dagelijks leven van Duindorpers en een presentatie daarvan aan bewoners in de Pnielkerk. Bewoners
spraken in een videozuil in wat ze trots maakt op Duindorp;
•
een rap van kinderen in Duindorp over Duindorp die het landelijke NOS Journaal haalde;
•
een fotorapportage van honden en hun baasjes in Duindorp;
•
een muurschildering bij de voetbalvereniging door KABK-studenten en de onthulling daarvan;
•
uitvoering van een onderdeel van het programma van de landelijke ‘Dag van de stad’ in Duindorp. Daar konden
deelnemers het vraagstuk ‘imago en beeldvorming’ ervaren;
•
een tentoonstelling in het gemeentemuseum waar ook kunstenaars uit Duindorp een podium kregen.
Er is met bewoners ook geprobeerd een redactieraad te vormen om meer verhalen over Duindorp te delen in positieve zin.
Dat initiatief is gestrand. Naar aanleiding van de dialoogbijeenkomst is voor het onderdeel ‘angst & onbegrip’ met een van de
deelnemende bewoners wel afgesproken dat zij als linking pin fungeert voor het vinden van positieve verhalen in de wijk. Zo
kunnen er artikelen gepubliceerd worden met positieve verhalen door een journalist die Duindorp kent en binnen een landelijk
netwerk actief is.
(II) Bewoners zijn betrokken bij een theatervoorstelling over Duindorp, ‘De wereld volgens John’, uitgevoerd in de Koninklijke
Schouwburg. In deze voorstelling stond imago en wederzijdse beeldvorming centraal. Bewoners uit Duindorp zijn samen met
enkele professionals met de bus naar deze theatervoorstelling gegaan. In de bus en na afloop was er gelegenheid om, onder
begeleiding van de theatermakers, met elkaar in gesprek te gaan. De invulling van die gesprekken is tot stand gekomen met input
van de onderzoekers. Na de theatervoorstelling is er door een van de onderzoekers in samenwerking met de acteurs een goed
gesprek georganiseerd om onder andere het thema ‘angst en onbegrip’ verder te verdiepen.

6 Controle en toezicht in Duindorp
I. Een eigen plek voor en door jongeren in
Duindorp.
II. Onbekend maakt onbemind. Herstel
van vertrouwen van ouderen in jongeren
door gezamenlijke activiteiten te
organiseren.
III. Camera’s op het Tesselsplein helpen.
Die moeten we houden.

(I) De jongeren hebben nu een tijdelijke plek in een oude keet. Dat was vroeger een ontmoetingsplaats voor oud-vissers. Dit is een
soort proef. Zowel de jongeren als politie en handhaving kunnen op deze plek uitproberen hoe een open ontmoetingsplaats voor
jongeren in de praktijk uitpakt. De behoefte aan een eigen plek in de buurt voor jongeren is door de onderzoekers ook ingebracht
tijdens de verkenning voor de Haagse Wijktafel. Dit is een verkenning van de gemeente om welzijnswerk op een andere manier in
te richten.
(II) Activiteiten afspreken die de jongeren kunnen organiseren voor ouderen en andere jongeren leeft al langer in de buurt. Het is
belangrijk te weten aan welke soort activiteiten behoefte is. De community builder heeft daarvoor in de zomer een rondje in de
wijk georganiseerd met een pop-up terras.
(III) Gezien de huidige onrust op het plein is de inzet van camera’s op het plein verlengd.
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FACTSHEET ACTIEONDERZOEK GUNNEN & VERGUNNEN

De Haagse Hogeschool - Elke Müller

In dit onderzoek waren er twee thema’s:
1.   De jaarlijkse braderie en de moeizaam lopende
vergunningaanvraag
● De aanvrager (het Wijkberaad) ervaart onduidelijkheden in de
communicatie met de Haagse gemeenteafdeling Incidentele
en Private Markten waar vergunningaanvragen voor braderieën
worden beoordeeld. De aanvraag door het Wijkberaad
wordt vaak maanden van tevoren gedaan. De daadwerkelijke
beschikking volgt vaak pas een paar dagen tot een dag voor
de braderie zelf. Bovendien verneemt het Wijkberaad vaak in
de laatste weken tot aan enkele dagen voorafgaand aan de
braderie nieuwe veiligheidseisen van de gemeente, waardoor er
van een vlot afhandelingstraject geen sprake is.
● Bij veel Duindorpers heerst een gevoel: ‘Er wordt ons geen
feestje vieren gegund’. Sommigen hebben het idee dat de in hun
ogen niet soepel verlopende vergunningaanvraag een ‘straf’ is
van de gemeente om bewoners doelbewust te ‘pesten’ in het
verkrijgen van een vergunning.
2. Het vieren van feesten in Duindorp in relatie tot drankgebruik
● In Duindorp is Artikel 35 van kracht. Dit betreft een alcohol- en
blowverbod in de openbare ruimte. Specifiek gaat het om het
Tesselseplein, met een straal van 500 meter daaromheen. Het is
mogelijk om in het geval van een braderie of evenement bij de
gemeente een alcoholverbodsontheffing voor één dag aan te
vragen. Zo’n ontheffing wordt vergund aan een ondernemer; het
staat dus los van de vergunningsaanvraag van de braderie.
● Heeft het zin om een tijdelijke alcoholverbodsontheffing aan
te vragen, voor een beperkt gebied zoals het terras van de
viswinkel aan het Tesselseplein? Wat als mensen met hun
biertje verderop gaan staan? En wat te doen met het illegale
en overmatige drankgebruik? Er heerst een beeld in de
buitenwereld, bij de gemeente en de media, dat de sociale en
fysieke veiligheid van de braderie door overmatig en illegaal
alcohol- (en drugs)gebruik in het geding is. De vraag is dan hoe
je een goede balans kunt vinden tussen het vieren van een leuk
en veilig feest voor iedereen en het handhaven op illegaal en
overmatig drankgebruik.
Aanpak van het onderzoek
● Interviews, bronnen van de gemeente en bronnen op internet.

dehaagsehogeschool.nl

● Twee Publieke Dialogen in juni en in september 2019 waarbij
gesprekken zijn geweest over thema 1 en 2 met bewoners
uit Duindorp, de gemeente, professionals, ondernemers en
onderzoekers van De Haagse Hogeschool.
● Het tussen partijen benoemen en onderscheiden van feiten,
emoties, belevingen en vooroordelen.
● Het bouwen van nieuwe vertrouwensrelaties tussen aanvragers
van vergunningen en de gemeente Den Haag en professionals.
● Het onderzoeken van oplossingen om de vergunningaanvraag
van de braderie soepeler te laten verlopen.
● Het verkennen van het tijdelijk legaliseren of gedogen van
alcoholgebruik (bij de braderie, maar ook bij andere feesten in
Duindorp).
De belangrijkste uitkomsten van thema 1
De gemeente (afdeling Incidentele en Private Markten) heeft aan de
aanvrager van de vergunning en bewoners verduidelijkt waarom de
vergunningverlening kort vooraf plaatsvindt. Een beschikking wordt
pas maximaal een maand van tevoren afgegeven, omdat de gemeente
ervan uitgaat dat zich nog onvoorziene situaties/onverwachte
omstandigheden kunnen voordoen in de wijk die dusdanig ernstig of
van belang zijn met betrekking tot de veiligheid, dat deze eerst in kaart
moeten worden gebracht. De gemeente heeft toegezegd dat een
contactpersoon (van de afdeling Incidentele en Private Markten) zal
zorgdragen voor het tussentijds informeren van en communiceren met
het Wijkberaad over de vergunningaanvraag van de jaarlijkse braderie.
De belangrijkste uitkomsten van thema 2
Er zijn in de loop der jaren tal van informele afspraken en constructieve
samenwerkingsverbanden gevormd tussen het Wijkberaad, enkele
ondernemers en de organisatoren van het vreugdevuur om de sociale
en fysieke veiligheid tijdens de braderie te garanderen. Deze afspraken
vormen een mooie aanvulling op wettelijke kaders, handhavingsregels
en gemeentelijke procedures om veiligheid bij illegaal en overmatig
alcoholgebruik te kunnen garanderen. Het actief samengaan van
informele afspraken uit de wijk en procedurele afspraken door de
overheid noemen we ‘gedogen’. Gedogen is dus geen wegkijken.
De wijkmanager en de ambtenaren gaan naar aanleiding van dit
onderzoek verder in kaart brengen hoe ze beter kunnen gedogen,
dat wil zeggen beter kunnen samenwerken met het Wijkberaad, de
ondernemers en de organisatoren van het vreugdevuur in Duindorp.

