
Stemwijzer
Alstublieft, hierbij ontvangt u de stem-
wijzer waarmee u kunt stemmen op de 
thema’s die volgens u de komende vier 
jaar in Houtwijk door de wijk en de ge-
meente Den Haag met voorrang moeten 
worden opgepakt. Iedereen die woont of 
onderneemt in Houtwijk mag stemmen 
voor deze Wijkagenda Houtwijk. 
Met de drie meest gekozen thema’s gaat 
de gemeente het eerst aan de slag.



Stemwijzer

Stemmen kan met dit stembiljet of via de  
website: www.wijkagendahoutwijk.nl 

Bewoners, ondernemers, wijkpartners en de gemeente 
bepalen samen de Wijkagenda Houtwijk 2021-2024.  
De Wijkagenda is een actieplan met thema’s die de  
komende vier jaar als eerst opgepakt worden om van  
Houtwijk een nog prettigere buurt te maken.  
Uw stem is daarbij erg belangrijk, want niemand weet  
zo goed wat kan worden verbeterd in de wijk als u! 

Kiezen uit tien thema’s
In deze stemwijzer staan tien thema’s die te maken  
hebben met prettig wonen in Houtwijk. Deze thema’s  
zijn de uitkomst van een enquête die door bewoners  
uit Houtwijk is ingevuld. 

De thema’s op volgorde zetten
Op de pagina hiernaast ziet u de 10 thema’s op een rijtje. 
U kunt aangeven welke thema’s voor u het meeste priori- 
teit hebben om opgepakt te worden in de wijk, door bij elk 
thema in het vakje  een nummer te zetten. 

Vindt u een thema het allerbelangrijkste? Zet dan een 1 in  
het vakje. Het thema wat u het minst belangrijk vindt krijgt 
een 10. Zo zet u alle thema’s op volgorde van belangrijk- 
heid, waardoor u aangeeft welke thema’s voor u prioriteit 
hebben om het eerst te worden opgepakt. 

Top 3
Niet alle onderwerpen kunnen tegelijkertijd opgepakt  
worden. Daarom begint de gemeente samen met de  
wijk met de drie thema’s die het meest zijn gekozen. 
Hierbij geldt dat er altijd 1 sociaal thema wordt op- 
genomen in de wijkagenda.

Iedereen die woont en onderneemt in Houtwijk 
wordt uitgenodigd om zijn stem uit te brengen.

Hoe werkt het?
   Bekijk de tien thema’s en zet ze in volgorde van belang-
rijkheid door ze te nummeren, waarbij 1 uw belangrijkste 
thema is en 10 het minst belangrijk.

   Geef in het kader in het kort aan welke specifieke  
aandachtspunten, uitdagingen en/of oplossingen  
u ziet voor dit thema.

   Lever het biljet in bij een van de stemlocaties of stem  
via de website: www.wijkagendahoutwijk.nl

   Wanneer u kiest voor stemmen via de website vragen 
we u om een aantal gegevens; zoals straat, leeftijd en 
samenstelling huishouden. Deze informatie wordt uit-
sluitend voor het stemmen gebruikt. 

Waar kunt u het biljet inleveren?
U kunt u stembiljet inleveren in de stembussen die u kunt 
vinden bij de onderstaande locaties in Houtwijk.
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  THEMA    Parkeren

  THEMA    Verkeersveiligheid

  THEMA    Onderhoud groen en straten

  THEMA    Schoon

  THEMA    Aandacht voor jongeren 12+

  THEMA    Elkaar leren kennen

  THEMA    Zelfredzaamheid

  THEMA    Winkelcentrum Houtwijk

  THEMA    Veiligheid

  THEMA    Duurzaamheid

Zet de thema’s 
op volgorde van 
belangrijkheid 
(1 t/m 10) 

Geef in het kort uw toelichting over dit thema.



Parkeren 
In Houtwijk hebben veel mensen een of meerdere  
auto’s. Er zijn veel meer auto’s dan in de meeste  
andere wijken van Den Haag. Bewoners ervaren  
vaak overlast van verkeerd geparkeerde auto’s en  
hebben soms moeite om dichtbij een parkeerplek  
voor zichzelf of voor hun bezoek te vinden. 

Zet dit thema in uw top 3 wanneer:
U het belangrijk vindt dat het parkeren van uw auto 
een prioriteit is en er oplossingen gezocht moeten 
worden voor de problemen rondom het parkeren in  
de wijk. Geef aan welke aandachtspunten u ziet,  
wanneer en waar precies en ook welke mogelijke  
oplossingen er zijn.

Verkeersveiligheid
Houtwijk is een woonwijk uit de jaren 70 met veel 
woonerven die bedoeld zijn om ruimte te geven aan 
spelende kinderen. Op deze erven mag je niet harder 
rijden dan 30km per uur. Toch geven veel mensen aan 
dat er vaak te hard wordt gereden. 

Zet dit thema in uw top 3 wanneer:
U het belangrijk vindt dat er meer maatregelen ge- 
nomen moeten worden om de snelheid op de erven  
van auto’s, scooters en motoren af te remmen. Geef  
aan welke aandachtspunten u ziet, wanneer en waar 
precies en ook welke mogelijke oplossingen er zijn.

THEMA  Parkeren

THEMA  Verkeersveiligheid



Onderhoud groen en straten 
Houtwijk is een groene en rustige wijk. Veel mensen 
vinden het een fijne plek om te wonen. Maar het  
onderhoud van het groen, straten en pleintjes kan 
beter, vinden veel bewoners. 

Zet dit thema in uw top 3 wanneer:
U het belangrijk vindt dat het groen en de wegen  
beter onderhouden worden. Bijvoorbeeld door de 
vervanging van te grote of zieke bomen en door het 
opnieuw bestraten van stoepen die scheef zijn door 
wortelgroei. 
Geef aan welke aandachtspunten u ziet, waar precies 
en ook welke mogelijke oplossingen er zijn.

Schoon
Houtwijk is over het algemeen een schone wijk.  
Toch geven veel mensen in de enquête aan last te  
hebben van hondenpoep, zwerfafval en afvalzakken 
naast de container. 

Zet dit thema in uw top 3 wanneer:
U het belangrijk vindt dat de wijk schoner wordt,  
bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtactie 
om de overlast van hondenpoep op te lossen. 
Geef aan welke aandachtspunten u ziet, waar  
precies en ook welke mogelijke oplossingen er zijn.

THEMA  Schoon

THEMA  Onderhoud groen



THEMA  Jongeren (12+)

Meer aandacht voor Jongeren (12+)
Houtwijk is een echte gezinswijk. Veel mensen met 
kinderen verhuizen naar Houtwijk omdat je hier nog 
betaalbare gezinswoningen hebt en er fijn kan wonen. 
Maar jongeren van 12 tot en met 18 geven ook aan  
dat er weinig te doen is voor hen.

Zet dit sociale thema in uw top 3 wanneer: 
U vindt dat er meer georganiseerd kan worden voor 
jongeren of vindt dat er meer ontmoetingsplekken 
voor jongeren moeten komen. 
Geef aan welke kansen en oplossingen u ziet voor  
ontmoetingsplekken en activiteiten voor jongeren.

THEMA  Ontmoeten

Elkaar leren kennen
Houtwijk is een gezellige wijk waar buren elkaar 
kennen maar er zijn ook bewoners die zich eenzaam 
voelen. Veel mensen geven aan dat ze meer dingen  
samen met buurtgenoten willen organiseren en ook 
de eenzaamheid in de wijk willen terugdringen.  

Zet dit sociale thema in uw top 3 wanneer: 
U het belangrijk vindt dat er meer georganiseerd 
wordt voor buurtgenoten of wanneer u eenzaam- 
heid tegen wil gaan. Geef aan welke kansen en  
aandachtspunten u ziet om de ontmoeting tussen  
bewoners van Houtwijk te stimuleren.



THEMA  Zelfredzaamheid

Kwetsbare bewoners kunnen zich beter redden
Houtwijk is een wijk waar veel mensen zelf hun zaakjes 
regelen. Maar er zijn ook bewoners die daar moeite mee 
hebben. Bijvoorbeeld omdat zaken digitaal moeten, ze 
hun financiën niet op orde hebben en de maatschappij 
ingewikkeld vinden. 

Zet dit sociale thema in uw top 3 wanneer: 
U vindt dat er extra aandacht moet komen voor mensen 
in de wijk met mentale of fysieke problemen.  
Geef aan welke aandachtspunten u ziet bij de zelf- 
redzaamheid van kwetsbare bewoners en welke  
mogelijke oplossingen er zijn.

THEMA  Winkelcentrum 

Winkelcentrum Houtwijk
Houtwijk heeft een winkelcentrum aan de Hildo  
Kroplaan. De meeste bewoners van Houtwijk doen 
hier hun boodschappen en winkelen hier. Maar het 
winkelcentrum wordt niet aantrekkelijk gevonden,  
het kreeg van de bewoners het cijfer 5.

Zet dit thema in uw top 3 wanneer:
U een bruisend, schoon en gezellig ‘winkelcentrum’ 
belangrijk vindt.
Geef aan welke aandachtspunten u ziet en wat u be-
langrijk vindt voor verbetering van het winkelcentrum. 



Veiligheid
Houtwijk is een veilige wijk. Maar er zijn plekken die 
sommige mensen vermijden, zeker ’s avonds. 

Zet dit thema in uw top 3 wanneer:
U vindt dat er extra aandacht moet komen voor de  
veiligheid op straat. Het kan bijvoorbeeld gaan om  
inbraakpreventie en het vergroten van de veiligheid  
op straat en in de parken. 
Geef aan welke aandachtspunten u ziet, wanneer  
en waar precies en ook welke mogelijke oplossingen  
er zijn.

Duurzaamheid
Veel mensen hebben al zonnepanelen op het dak,  
en ook zie je af en toe een deelauto. Duurzaamheid  
is de toekomst en hoe kan Houtwijk hierin meegaan? 

Zet dit thema in uw top 3 wanneer:
U vindt dat er meer aandacht in de wijk nodig is voor 
schone energie, deelauto’s of dat er bijvoorbeeld  
meer plekken moeten komen voor afvalscheiding. 
Geef aan welke aandachtspunten u ziet, waar precies 
en ook welke mogelijke oplossingen er zijn.

THEMA  Veiligheid

THEMA  Duurzaamheid


