BEZUIDENHOUT LEEFBAAR VOOR IEDEREEN
nu en in de toekomst!
Het Central Innovation District (CID) wordt het economisch hart van Den Haag. Het CID heeft de
nodige gevolgen voor een groot deel van de wijk Bezuidenhout. Uit de planvorming van het CID blijkt
dat het aantal inwoners en het aantal woningen in de wijk verdubbeld. Van 17.000 inwoners en
10.000 woningen nu naar in totaal 37.000 inwoners en 20.000 woningen in de toekomst.
De inwoners van Bezuidenhout houden van hun wijk en volgen ontwikkelingen als deze met
interesse. Zij staan open voor doorontwikkeling en verdichting van de wijk ook als onderdeel van de
CID-plannen. Een goede balans met de leefbaarheid en voldoende (sociale) basisvoorzieningen, zoals
onderwijs, zorg, OV, parkeerruimte en openbaar groen, zijn daarvoor van belang. Niet alleen voor de
huidige Bezuidenhouter, maar ook voor die van de toekomst.
De druk op bestaande sociale basisvoorziening is op dit moment al hoog. Bij de planvorming rondom
CID is echter nauwelijks tot geen aandacht voor de impact van de groei en verdichting van de wijk
Bezuidenhout op de leefbaarheid. Zowel de politiek als het ambtelijk apparaat van de gemeente Den
Haag lijken de urgentie niet in te zien.
Waar wij om vragen
Bezuidenhout is een prettige wijk om te wonen. Dit willen wij graag behouden. Niet alleen voor de
huidige bewoners, maar ook voor hen die er in de toekomst bij gaan komen. Ons standpunt is
daarom dat bij de planvorming van het CID nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan een serieuze
invulling van de leefbaarheid van onze wijk. Als het aan ons ligt begint dit bij een onafhankelijk
onderzoek naar de impact van de groeiplannen op de leefbaarheid van Bezuidenhout. Daarnaast
verwachten wij in de CID plannen een samenhangende aanpak en budget voor leefbaarheid.
Wat wij bieden
Bezuidenhout stelt zich graag op als een serieuze en betrokken gesprekspartner. Wij trekken graag
samen met de gemeente en andere partijen op om op constructieve wijze verder te komen in de
planvorming van het CID met oog voor de leefbaarheid van onze wijk.
De komende weken zullen wij op verschillende manieren aandacht vragen voor onze standpunten.
Voor meer informatie
www.bezuidenhout.nl/leefbaar
of neem contact op met Jacob Snijders (06 23 880468 / Jacob.snijders@Bezuidenhout.nl), Voorzitter
Wijkberaad Bezuidenhout

