
Evaluatie Themastemmen 
Overzicht stemmen per thema en doorwerking in coalitieakkoord  
  
In september zijn de plannen voor komende vier jaar (het coalitieakkoord) in Den 
Haag bekendgemaakt. Alle vijftien thema’s waar jij op kon stemmen tussen 17 en 
31 maart 2022 staan hierin. De uitwerkingen van de verschillende thema’s komen 
soms wel, maar soms ook niet terug in het coalitieakkoord. 
We nemen als voorbeeld het thema ‘natuur en groen’. Je kon voor 5 
mogelijkheden kiezen om tot meer groen te komen. De mogelijkheid om tegels 
weg te halen komt wel terug, maar parkeerplekken opheffen staat niet in het 
coalitieakkoord. 
 
Je kon ook aangeven welke thema’s jij het belangrijkst vond. Stemmers vonden 
het thema ‘natuur en groen’ het belangrijkst. Op plek twee kwam het thema 
‘schone wijk’ en op drie ‘verkeersveiligheid’. Bij alle de drie deze thema’s komen 
de meest gekozen antwoordmogelijkheden terug in het coalitieakkoord. 
 
In het coalitieakkoord staat ook dat de gemeente wil kijken of ze de proef met 
themastemmen verder willen invoeren. Themastemmen is een manier waarop de 
gemeente Den Haag probeert inwoners meer invloed te geven op hun plannen 
voor de stad. Uit het coalitieakkoord blijkt dat de gemeente meer wil doen op dit 
gebied. Zo staat er in het coalitieakkoord dat de gemeente dichtbij de inwoner 
moet staan. De coalitie wil de dat de gemeente aanwezig is in de wijken en zich 
richt op de problemen of bijzondere omstandigheden van de bewoners. 
 
Er wordt nu onderzoek gedaan naar de proef met themastemmen in de drie 
wijken in Den Haag. Er is al onderzocht of de uitkomsten terugkomen in het 
coalitieakkoord. Hieronder kan je kijken welke uitkomsten zijn teruggekomen in 
het coalitieakkoord en welke niet. Ook wordt er onderzocht of inwoners 
themastemmen een goede manier vinden om politiek actief te zijn en wat politici 
ervan vinden. Met dit uitkomsten van dit onderzoek wordt gekeken op welke 
punten de proef succesvol was en op welke punten het nog verbeterd kan 
worden.  



September 2022 

groen: aanbeveling/optie heeft doorwerking gevonden in het 

coalitieakkoord 

oranje: aanbeveling/optie heeft slechts beperkte doorwerking gevonden in 

het coalitieakkoord 

rood: aanbeveling/optie heeft geen doorwerking gevonden in het 

coalitieakkoord  

 
 

 

 

Thema Natuur en groen  

Meer groen in mijn wijk kan het beste door… 
Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Tegels weg te halen in (binnen)tuinen en op straat (geveltuinen) 40%   

Meer pleinen te vergroenen 30%   

Daktuinen te maken (daken met groen en moestuinen op daken) 15%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 9%   

Parkeerplekken op te heffen 6%   

   

Thema Schone wijk  

Een schone wijk kan het beste bereikt worden door… 
Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Vaker afval op te halen en op te ruimen 36%   

Meer boetes uit te delen en te handhaven (zoals camera's plaatsen 
bij containers) 28%   

Een sociale aanpak aan te moedigen (bijvoorbeeld een container 
adopteren, opruimdagen organiseren, inzet van afvalcoaches, 
containers opleuken met kunstgras en kunstbloemen) 20%   

In iedere wijk meer afvalcontainers te plaatsen 12%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 4%   

   



 
 

 

 

 

 

Thema Verkeersveiligheid  

Verkeersongelukken kunnen in mijn wijk het beste voorkomen 
worden door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

In zoveel mogelijk straten een maximumsnelheid van 30 km/u in te 
voeren 37%   

Straten anders in te richten, zodat auto's niet hard kunnen rijden 36%   

Meer te controleren (flitspalen, camera's) op verkeersovertredingen 17%   

Meer voorlichting en verkeerslessen te geven 5%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 5%   

   

   

   

   

   

Thema Woningen voor starters  

In mijn wijk kan betaalbaar wonen voor starters het beste bereikt 
worden door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Bestaande gebouwen om te bouwen in woningen voor starters 56%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 14%   

Te zorgen voor meer sociale huurwoningen voor starters 12%   

Vooral geld te besteden aan nieuwbouw van kleine woningen voor 
starters 11%   

Meer flats te bouwen voor starters (op plekken in de wijk waar dat 
mogelijk is) 7%   

   



 

 

 

 

Thema Inrichting van een veilige wijk  

De inrichting van mijn wijk kan het beste aangepast worden door… 
Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Goede bestrating, ook van stoepen en fietspaden 58%   

Te werken aan veilige hangplekken (bijvoorbeeld door nieuwe 
recreatieplekken te maken) 18%   

Meer verlichting op donkere plekken 14%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 8%   

Gevaarlijke waterkanten aan te passen 2%   

   

 

Thema Zorg en welzijn  

Ouderen en andere kwetsbare mensen kunnen in mijn wijk het beste 
geholpen worden door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Meer vrij toegankelijke voorzieningen in de wijk aan te bieden (zoals 
eten in het buurthuis, boodschappen begeleidingsdienst of een 
burenhulpcentrale) 54%   

Inwoners te helpen zelf of via hun netwerk zorg te regelen 17%   

Zorgvoorzieningen gratis te maken (zoals een scootmobiel of 
huishoudelijke hulp) 15%   

Een eigen bijdrage te vragen bij het gebruik van zorgvoorzieningen 
(zoals een scootmobiel of huishoudelijke hulp) 10%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 4%   

   

 

Thema Luchtvervuiling  

Uitstoot van uitlaatgassen kan in mijn wijk het beste voorkomen 
worden door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Beter openbaar vervoer, deelmobiliteit en elektrisch vervoer aan te 
moedigen 38%   

De maximumsnelheid op wegen te verlagen (zoals 30 km/u zones) 29%   

Fietsen en wandelen aan te moedigen, door meer en betere 
fietspaden en stoepen te maken  22%   

De wijk autoluw te maken (bijvoorbeeld door minder 
parkeerplekken te maken) 6%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 5%   



   

Thema Overlast verkeersgeluid  

Geluidsoverlast van verkeer kan in mijn wijk het beste voorkomen 
worden door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Speciale routes voor zwaarder verkeer buiten de bewoonde 
gebieden 29%   

Betere controle en handhaving 24%   

Lagere maximumsnelheid op wegen 22%   

Milieuzones uit te breiden (vrachtverkeer en scooters verbieden) 19%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 6%   

 

 

Thema Wateroverlast (klimaat)  

In mijn wijk kan wateroverlast het beste voorkomen worden door… 
Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Meer ruimte voor bloemen en planten te maken (die het water 
kunnen opvangen) 45%   

Te zorgen dat het water goed weg kan stromen van de wegen (door 
verbeterde riolering) 31%   

Te zorgen voor ander waterdoorlatend materiaal (zoals grind, 
schelpen, boomschors of grasbetontegels) 15%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 6%   

Geld voor gebouweigenaren vrij te maken om hun kelders 
waterdicht te maken 3%   

   

 

Thema Armoedebestrijding  

Armoede in mijn wijk kan het beste tegengegaan worden door… 
Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Inwoners te helpen om van bijstand naar een baan te komen 38%   

Te zorgen dat iedereen de vaste (woon)lasten kan betalen (denk 
bijvoorbeeld aan de hoge energieprijzen) 29%   

Beter voorlichting te geven over regelingen van de gemeente (denk 
aan bijzondere bijstand) 15%   

Bestaande armoederegelingen en hulpmogelijkheden uit te breiden, 
zoals de Ooievaarspas 11%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 7%   

   



 

Thema Betrokkenheid (participatie)  

De gemeente kan wijkbewoners beter betrekken bij keuzes, door… 
Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Aan georganiseerde bewonersgroepen (bijvoorbeeld 
bewonersorganisaties) te vragen om mee te denken 40%   

Wijkbegrotingen (inwoners hebben invloed op de besteding van 
budgetten in hun wijk) 26%   

Een gelote groep bewoners namens de wijk keuzes te laten maken 
of de politiek te adviseren. 18%   

Zelf actief mee te doen in de wijk (bijvoorbeeld door meer 
buurtpreventieteams en andere initiatieven mogelijk te maken) 12%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 4%   

   

Thema Sociale contacten  

Meer contact met wijkgenoten kan het beste bereikt worden door… 
Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Meer sociale initiatieven aan bewoners te stimuleren en 
ondersteunen 38%   

Meer ontmoetingsplekken te maken, zoals bankjes in de openbare 
ruimte 22%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 18%   

Meer projecten voor groepswonen mogelijk te maken 12%   

Een buddyproject op te zetten waarbij wijkgenoten aan elkaar 
gekoppeld worden 10%   

   
   

Thema Bouwen  

Het aantal inwoners in Den Haag groeit. Voldoende woningen in 
mijn wijk kunnen er komen door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Bestaande gebouwen om te bouwen naar andere functies (zoals 
woningen maken van kantoren) 82%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 8%   

Extra flats te bouwen (hoogbouw) 7%   

Vooral in te zetten op flexibel en snel bouwen (tijdelijke 
oplossingen) 3%   

Te bouwen op plekken waar nu groen is 0%   

   



 

 

Thema Kunst en cultuur  

Actief meedoen aan kunst en cultuur kan in mijn wijk het beste 
bereikt worden door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

In elke wijk een vaste plek te hebben voor cultuur, dat noemen we 
ook wel cultuurankers 31%   

Te zorgen voor meer activiteiten van culturele organisaties in de 
wijk 26%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 21%   

Te zorgen voor meer ruimte voor kunst in de openbare ruimte 17%   

Inwoners geld te geven om zelf meer culturele activiteiten te 
organiseren 5%   

   

 

Thema Sport  

Sport en lichaamsbeweging kan in mijn wijk het beste bevorderd 
worden door… 

Percentage 
stemmen 

Coalitie- 
akkoord 

Sport voor mensen met weinig geld mogelijk te maken 33%   

Niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen 24%   

Meer sportmogelijkheden (zoals basketbalpalen en voetbalgoaltjes 
op pleintjes) op te zetten 20%   

Meer buurtsportcoaches die sportactiviteiten in de openbare ruimte 
organiseren 16%   

Meer sportverenigingen en clubs 7%   

 


