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Bewoners die de enquête hebben ingevuld zijn 
trots op: saamhorigheid, behulpzaamheid, strand, 
zee, groen, haven, vuurtoren, boulevard, historie, 
tradities, gezelligheid, sfeer, diversiteit, authentieke 
huizen en de kinderboerderij.

Wijkagenda

7,6

Meedoen of meedenken? Mail naar 
wijkagendasscheveningen@denhaag.nl 
www.scheveningendorp.nl/wijkagenda

Deze wijkagenda is gemaakt met de input van bewoners, WijkOverleg 
Scheveningen-Dorp, welzijns- en culturele organisaties, ondernemers, de 
gemeente Den Haag en andere samenwerkingspartners. Voor de wijkagenda 
gaven ruim 550 bewoners hun prioriteiten aan via een vragenlijst. Op de 
wijkagenda staan vier thema’s waar wij de komende vier jaar samen aan 
werken. Met regelmaat informeren wij over de voortgang van deze agenda. 

Wist je dat?  
Bewoners die de enquête 
hebben ingevuld geven 
Scheveningen-Dorp 
gemiddeld een

EEN SCHONE EN  
GROENE WIJK 

WELZIJN 

Geïnformeerd zijn is van groot belang als 
het gaat om prettig wonen in een wijk. 
Bewoners praten mee en zijn nauw(er) 
betrokken bij hun wijk. 

Acties:
• Versterken en vitaliseren van de 

bewonersorganisatie en de bekend-
heid ervan in de wijk vergroten.

• Structurele communicatie naar de  
wijk, informatie ophalen uit de wijk  
en de dialoog aangaan met de wijk. 

• Lief & Leedstraatjes onder de  
aandacht brengen. 

Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg Scheveningen-
Dorp, Lief & Leed Den Haag, gemeente Den Haag

BURGERPARTICIPATIE EN 
INFORMATIE 

WINKELGEBIED 

Een goede winkelstraat is belangrijk voor 
de levendigheid van een buurt en het 
maakt de buurt gezellig. Het is belangrijk 
voor sociale contacten in de wijk.

Acties:
• Herinrichten Badhuisstraat: meer 

ruimte voor groen, voetgangers en 
fietsers. 

• Herinrichting openbare ruimte kop 
Keizerstraat met aansluiting 
boulevard. 

• Verdere verkenning economische 
versterking van de Keizerstraat. 

• Waterbeheersing Keizerstraat: 
aanpak voor opvang en afvoer van 
overtollig regenwater. 

Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg Scheveningen-
Dorp, Vereniging BIZ Keizerstraat en Vereniging 
BIZ Badhuisstraat, gemeente Den Haag

Een schone en mooie omgeving, groen in 
de wijk, speeltuinen en goede voetpaden 
dragen bij aan plezierig wonen in de wijk.

Acties:
• Informatie verstrekken over het doen 

van een melding openbare ruimte. 

• Samen met bewoners overlast van 
hondenpoep tegengaan. 

• Samen met bewoners zoeken naar 
mogelijkheden voor meer groen  
in de wijk. 

Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg Scheveningen-
Dorp, diverse bewoners die zich bezighouden met 
groen in de wijk, gemeente Den Haag

Prettig wonen in een wijk heeft onder 
andere te maken met aandacht die er is 
voor lichamelijke, financiële, emotionele  
en sociale gezondheid. 

Acties:
• Structureel informatie verstrekken  

over het welzijnsaanbod. 

• Meer inzetten op een laagdrempelige 
wijze (een-op-een benadering) om 
bewoners te informeren over het 
welzijnsaanbod. 

• Blijvend werken aan een divers en 
structureel activiteitenaanbod. 

Wie zijn er betrokken: Wijk Overleg Scheveningen-
Dorp, Welzijn Scheveningen, gemeente Den Haag 
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