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ZORGEN VOOR ELKAAR

Den Haag staat de komende jaren grote sociale
uitdagingen te wachten. De coronacrisis heeft grote
invloed gehad op onze stad. Inwoners in kwetsbare
situaties werden extra hard geraakt. Het is daarom
belangrijk dat we elkaar helpen; én dat de gemeente
doet wat nodig is. Dan heeft iedereen toegang tot
goede en passende zorg en hulpverlening, en kan
iedereen in de stad op voldoende inkomen rekenen.
Inkomen of opleiding mogen nooit bepalen hoe ge-
zond je bent of hoe oud je wordt. GroenLinks maakt
zich daarvoor sterk.

Menselĳke maat en vertrouwen
GroenLinks geeft in het stadsbestuur al het goede
voorbeeld. Bijvoorbeeld in de keuze voor organisa-
ties waarmee de gemeente contracten afsluit. De
menselijke maat en uitgaan van vertrouwen zijn de
standaard voor alles wat we doen rond werk, parti-
cipatie, (jeugd)zorg en gemeentelijke schuldhulpver-
lening. Dat betekent dat we de privacy van onze
inwoners respecteren, ook als zij hulp nodig hebben.
We luisterennaarervaringenenwensenvan inwoners,
zodat we samen passende oplossingen vinden. Ie-
dereen heeft namelijk recht op een goede kwaliteit
van leven.

Eerlĳk en rechtvaardig
We hebben al stappen gezet, maar hebben ook nog
werk te verrichten. Daarvoor is budget nodig. Voor
de jeugdzorg: om alle kinderen en jongeren op tijd
te kunnen helpen. Voor de WMO: om mensen goede
ondersteuning te bieden. En voor de bijstand: zodat
inwoners een toekomst kunnen bouwen die bij hen
past. Daarom maken we ons hard voor structureel
meer geld van het Rijk en vragen we iets extra’s van
onze inwoners die het kunnen missen.

Ondertussen gaat GroenLinks hard aan het werk.
We werken aan een stad waar iedereen de hulp krijgt
die nodig is.

DIT GAAN WE DOEN

GELDZORGEN BESTRĲDEN

• Armoede is het resultaat van een oneerlijke verdeling van kapitaal en inkomen. Mensen met
geldproblemen moeten altijd direct passende hulp krijgen. Maar we richten ons ook op structurele
oplossingen zoals eerlijke lonen. De gemeente moet daarom per direct een minimumloon van €
14 per uur hanteren voor de eigen medewerkers. Daarnaast stellen we dezelfde eis aan alle
organisaties waarmee de gemeente contracten aangaat.

• Een op de vijf inwoners van Den Haag is minderjarig, en ruim 20% van hen groeit op in een
minimahuishouden. Dat is onacceptabel. De gemeente steunt organisaties die bijvoorbeeld laptops
of fietsen regelen voor gezinnen, en springt in wanneer er geen (adequate) organisatie beschikbaar
is. Voor hulp bij geldproblemen betrekken we het hele gezin. Met die gezinsgerichte aanpak door-
breken we de keten van problemen die van generatie op generatie worden doorgegeven.

ZORGEN VOOR ONZE INWONERS

• Onze inwoners in de kwetsbaarste situaties krijgen de beste hulp. Eigen bijdragen moeten betaalbaar
zijn. We blijven het abonnementstarief WMO (voor bijvoorbeeld thuiszorg) daarom geheel com-
penseren voor huishoudens met inkomens tot 130% van de bijstandsnorm. En wanneer mensen
klachten hebben, moeten zij terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

• GroenLinks wil dat Den Haag stopt met aanbestedingen in de zorg en gaat inkopen naar behoefte.
Daarmee maken we passende zorg en samenwerkingen tussen zorgaanbieders eenvoudiger. Wel
stellen we hoge eisen aan kwaliteit en werkgeverschap. We geven er vertrouwen voor terug.

EERLĲK WERK EN INKOMEN

• Voor goede zorg, onderwijs en de energietransitie heeft Den Haag goed opgeleid personeel en
vakmensen nodig. We helpen werkgevers in deze drie sectoren om personeelstekorten tegen te
gaan en zoeken hierbij de samenwerking met de onderwijsinstellingen die hen op moeten leiden.
Omscholing en zij-instroom naar deze beroepen moedigen we extra aan.

• Veel lokale ondernemers hebben tijdens de coronacrisis het werk moeten neerleggen. Horeca,
evenementen, cultuur, sekswerk en non-food winkels zijn daardoor hard geraakt. We scheppen
extra kansen voor mensen met een kwetsbare plek op de arbeidsmarkt zoals jongeren en flexwer-
kers. We zorgen ook dat inwoners en bezoekers hun weg terugvinden naar ondernemers en onze
(binnen)stad.
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VOLDOENDE EN BETAALBARE

WONINGEN

Wonen is een grondrecht. Maar dit is voor steeds
minder mensen vanzelfsprekend. Studenten kunnen
geen kamer vinden. Starters zitten vast in dure huur-
woningen en moeten op de woningmarkt concurre-
ren met beleggers. De wachtlijst voor een sociale
huurwoning is opgelopen tot meer dan zes jaar. De
woningbehoefte verandert, mensen wonen vaker
alleen, scheiden vaker en ouderen blijven langer
thuis wonen. Voor ouderen zijn er onvoldoende wo-
ningen waarin zij comfortabel en onafhankelijk oud
kunnen worden. De afgelopen jaren is er structureel
te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van sociale
huurwoningen, waardoor mensen in slechte wonin-
gen wonen, in een ongezonde leefomgeving.

Eerlĳke woningmarkt
De wooncrisis is het gevolg van jarenlang rechts
woonbeleid. Wonen is een markt geworden waar
vooral mensen met veel geld en beleggers de ruimte
hebben. De rekening wordt betaald door de mensen
met de lage- en middeninkomens. In de afgelopen
periode is met GroenLinks in het college een aantal
vooruitstrevende maatregelen genomen om de on-
gelijkheid op de woningmarkt tegen te gaan, maar
er is meer nodig.

Gemengde wĳken
GroenLinks wil dat er voor alle Hagenaren weer een
plek is in de stad. De woningmarkt mag niet langer
een bron zijn van ongelijkheid en segregatie tussen
arm en rijk. We bouwen aan mooie en gemengde
wijken met woningen voor alle inkomens. Wijken die
aantrekkelijk zijn en goed bereikbaar, met voldoende
groen, onderwijs, cultuur en openbaar vervoer. Waar
plek is voor nieuwe woonvormen zoals wooncoöpe-
raties en woongroepen waar ouderen en jongeren
op elkaar kunnen bouwen.

Regie terugpakken
GroenLinks wil dat de overheid de regie op de wo-
ningmarkt terugpakt. Dat doen we door te reguleren
waar we kunnen en te zorgen dat er overal in de stad
betaalbare woningen worden bijgebouwd. Groen-
Links wil zoveel mogelijk woningen toevoegen in de
stad, zodat we natuur behouden en de reisafstanden
beperken. We bouwen woningen voor wie de tekor-
ten het grootst zijn: sociale huur en betaalbare koop-
woningen voor starters en doorstromers, passende
woningen voor ouderen.

DIT GAAN WE DOEN

WONEN IS EEN GRONDRECHT

• Woningen mogen niet meer worden opgekocht door investeerders die ze voor veel geld verhuren
of doorverkopen. We passen de opkoopbescherming toe voor de bestaande betaalbare en
middeldure woningen in Den Haag. Op nationaal niveau pleiten we voor een zelfbewoningsplicht
voor de betaalbare en middeldure woningen.

• De gemeente moet kunnen optreden tegen misstanden in de verhuur zoals discriminatie,
overbewoning, slecht onderhoud en extreem hoge huurprijzen. GroenLinks wil daarom een
verplichte verhuurdersvergunning voor alle huurwoningen in Den Haag.

MEER BETAALBARE WONINGEN

• Om het woningtekort op te lossen zijn er veel meer woningen nodig voor de lage en middeninkomens.
GroenLinks stelt als voorwaarde dat alle nieuwbouw voor minimaal 40% uit sociale huur en voor
40% uit middeldure huur en koop bestaat. Daarmee voorkomen we dat er alleen dure woningen
worden bijgebouwd, omdat die het meest opleveren.

• Bij sloop van sociale huurwoningen eisen we dat er minstens evenveel sociale huurwoningen in
hetzelfde huursegment terugkeren en dat er een terugkeergarantie is voor bewoners.

• We maken met woningcorporaties de afspraak dat zij geen huurwoningen verkopen.
• De gemeente gaat actief grondbeleid te voeren, door grond te kopen en te verkopen. Zo zorgen

we ervoor dat er betaalbare bouwgrond vrijkomt voor wooncoöperaties, woningcorporaties of
voorzieningen.

GEZONDE WONINGEN IN AANTREKKELĲKE BUURTEN

• In alle wijken van Den Haag is er perspectief op doorstromen naar een andere woning, op onder-
wijs en op werk. Ook initiatieven zoals Pand ZuidWest en Allekanten die bijdragen aan de samenleving
en de kansen voor bewoners, verdienen structurele ondersteuning en financiering.

• Gemengde wijken met diverse woonvormen maken de stad dynamisch en brengen mensen dichter
bij elkaar.. We beschermen ontmoetingsplekken zoals bibliotheken en buurthuizen.

DUURZAAM WONEN EN BEHOUD VAN GROEN

• Op alle daken van de sociale huurwoningen komen zonnepanelen waar de huurders direct van
profiteren.

• Particuliere eigenaren in een vve kunnen meedoen met de verduurzaming door de woningcorpo-
ratie. We helpen met het maken van plannen en stellen subsidies beschikbaar.

• De gemeente maakt een plan om verhuurders in de vrije huursector te verplichten hun woningen
uiterlijk in 2030 te isoleren volgens de Standaard voor woningisolatie.
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GELĲKE KANSEN VOOR

IEDEREEN

Iedereen heeft recht op gelijke kansen om mee te
denken en mee te doen in Den Haag. We hebben
hierin al stappen gezet, maar er kan nog veel worden
verbeterd.

Onderwĳs van goede kwaliteit
Onderwijs is belangrijk voor het tegengaan van
ongelijkheid. Centraal staat dat álle Haagse kinderen
onderwijs van goede kwaliteit krijgen. We zetten ons
in om het lerarentekort tegen te gaan.We zorgen
voor onderwijs waarin voor iedereen een plek is. We
hebben hierbij oog voor een goede aansluiting op
de arbeidsmarkt.

Meebeslissen en meedoen
Om écht mee te kunnen doen en te denken, willen
we Haagse inwoners meer invloed geven dan eens
in de vier jaar bij de verkiezingen. Via burgerberaden
gaan we belangrijke onderwerpen met inwoners
bespreken en hen zo een stem geven. Ook breiden
we de deelname van kinderen uit. De deelnemende
volwassenen en kinderen zijn representatief voor de
inwoners van Den Haag.

Toegankelĳke stad
Alle Haagse inwoners moeten kunnen sporten en
genieten van het kunst- en cultuuraanbod dat Den
Haag rijk is. Zo ontmoeten en inspireren inwoners
elkaar. Daarvoor moet de toegankelijkheid van de
sport-, kunst- en cultuursector beter. Dat betekent
toegankelijke gebouwen, sportfaciliteiten en prijzen.
Dit willen we stimuleren door de bezuinigingen in
de cultuursector terug te draaien en te blijven inves-
teren. Hierbij hoort ook het bieden van ruimte aan
kunstenaars.

DIT GAAN WE DOEN

GOED ONDERWĲS VOOR IEDEREEN

• Investeren in de ontwikkeling van leerkrachten en het aantrekken van voldoende leerkrachten
voor het Haagse onderwijs is belangrijk. Daarom willen we een Haagse Lerarenbeurs invoeren. Zo
kunnen we Haagse leraren aanmoedigen om zich te blijven ontwikkelen. Ook ondersteunen we
initiatieven om het lerarentekort tegen te gaan, zoals ‘Samen voor de Haagse Klas’.

• De segregatie van verschillende sociaaleconomische groepen tussen verschillende basis- en
middelbare scholen is een belangrijke oorzaak van ongelijkheid. De gemeente onderzoekt wat ze
kan doen om de ongelijkheid tussen scholen tegen te gaan. Ook gaan we onderadvisering tegen
en moedigen we brede brugklassen aan. Daarnaast investeren we extra in scholen met veel
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. De afschaffing van de verplichte ouderbijdrage
mag niet leiden tot kansenverschillen tussen “rijke” en “arme” scholen, maar tot meer gelijkheid.

• Elke student verdient een passende stageplek. Daarom zetten we ons in voor een goede samen-
werking tussen de gemeente, mbo’s, bedrijven en organisaties, waaronder multiculturele studenten-
en jongerenverenigingen. Hierbij kijken we ook naar een goede balans tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt. We gaan discriminatie bij sollicitaties voor stageplekken actief tegen, door
scholen meer te betrekken bij de indeling van de stageplekken en door bedrijven via trainingen
bewust te maken van vooroordelen.

INWONERS BETREKKEN

• We vinden het belangrijk dat inwoners vanaf het begin van het beleidsproces een stem hebben
in hoe het gemeentegeld uitgegeven wordt. Daarom kijken we of we het gebruik van wijkbudgetten
kunnen verbeteren en uitbreiden naar andere wijken. We houden in de aanpak rekening met de
verschillen tussen wijken en hebben extra oog voor wijken waarin bewoners de gemeente minder
makkelijk zelf (kunnen) benaderen.

• Ideeën, ervaringen en klachten van inwoners worden verplicht meegenomen in alle besluitvor-
ming. We zetten ervaringsdeskundigen in bij het maken van beleid. Hun bijdrage kan praktisch of
inhoudelijk zijn. We koppelen terug hoe de bijdrage van inwoners bij het maken van het beleid is
gebruikt.

HET BELANG VAN CULTUUR EN SPORT

• Het Haagse kunst- en cultuuraanbod is een trots voor de stad. Daarom brengen we het subsidie-
budget op peil en investeren we minstens 75 miljoen euro per jaar in kunst en cultuur.

• Alle inwoners van Den Haag hebben toegang tot kunst, cultuur en sport. Als bezoeker of als
deelnemer. Daarom behouden we de Ooievaarspas en komen er meer cultuurcoaches om kinderen
te helpen kennismaken met het cultuuraanbod. We willen cultuuronderwijs een vast onderdeel
maken van het onderwijs op basis- en middelbare scholen. Daarom breiden we het initiatief
‘Cultuuronderwijs op z’n Haags’ voor het basisonderwijs uit naar speciaal en voortgezet onderwijs.
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IEDEREEN KAN ZICHZELF ZĲN

De diversiteit van Den Haag is een kracht. GroenLinks
is pas tevreden als iedereen zich in Den Haag wel-
kom, veilig en gewaardeerd voelt, en gelijkwaardig
en passend mee kan doen.

Uitsluiting is onacceptabel
Maar elke dag krijgen Haagse inwoners te maken
met allerlei vormen van discriminatie. Huidskleur,
geloof, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, achter-
grond of handicap worden tegen mensen gebruikt.
Elke vorm van uitsluiting is onacceptabel en pakken
we keihard aan. Het voorkomen van discriminatie is
ook belangrijk, dus we zetten in op bewustwording
en verbinding.

Afspiegeling bevolking
Discriminatie en racisme moet stoppen. GroenLinks
wil dat de gemeente niet meer samenwerkt met
instellingen en bedrijven die discrimineren. Ook
zorgen we ervoor dat de gemeente zelf werknemers
werft onder alle inwoners van Den Haag. Het perso-
neel van de gemeente moet in alle functies een goede
afspiegeling zijn van de Haagse bevolking.

Veilige straten
Op straat moet het veilig zijn. Je moet veilig hand in
hand kunnen lopen met je geliefde, ook ’s avonds
alleen over straat kunnen gaan, en zonder aarzelen
kunnen dragen wat je wilt. We vangen mensen op,
die geen veilig thuis meer hebben. We zorgen ervoor
dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis voelen.

Zorgvuldig met privacy
Veiligheid mag nooit ten koste gaan van privacy. We
gaan zorgvuldig om met gegevens van mensen. Ook
zijn we kritisch op het opvragen en gebruiken van
gegevens en het digitaal maken van informatie vanuit
de gemeente.

DIT GAAN WE DOEN

OOG VOOR VEILIGHEID EN PRIVACY

• We breiden het aantal wijkagenten uit en maken we voor elke wijk een wijkveiligheidsplan. Alle
bus- en tramhaltes worden transparant en in het donker goed verlicht. Ook maken we meer gebruik
van buurtouders en jongeren die elkaar aanspreken op hinderlijk gedrag op straat. BOA’s bewa-
penen we niet.

• We blijven kritisch op het plaatsen van camera’s en het gebruik van drones in de stad om de
veiligheid op straat te verbeteren. Camera’s mogen alleen ingezet worden als tijdelijke maatregel
voor specifieke problemen in een bepaalde buurt of wijk. Daarom evalueren we de inzet van
veiligheidscamera’s ieder jaar.

• We blijven strijden tegen etnisch profileren door de politie én alle andere organisaties die zich hier
schuldig aan maken. Er komt een concreet actieplan, geformuleerd door de Haagse politie en de
gemeenteraad, om het etnisch profileren aan te pakken. We verhogen de controle op de handel
en kwaliteit van drugs. We zorgen voor een betere spreiding van coffeeshops over onze stad. Op
populaire uitgaansplekken in de stad worden voorlichting en tests aangeboden. Op bezit van kleine
hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik wordt niet gehandhaafd. Bij de voorlichting gaan
we specifiek in op het gebruik van lachgas. Ook gaan we met verkopers van lachgas in gesprek
hoe we het afval zoals lachgaspatronen en ballonnen kunnen terugdringen.

INCLUSIEVE STAD

• Mensen, bedrijven, organisaties, werkgevers, overheidsinstellingen, uitzendbureaus en andere
instellingen die discrimineren, worden opgespoord en strafrechtelijk vervolgd. Ook moedigen we
aangifte doen van discriminatie aan en zorgen we ervoor dat er altijd wordt teruggekoppeld wat
er met de aangifte is gebeurd.

• De gemeente werkt niet samen met bedrijven, organisaties, instellingen of personen die discrimineren
of mensenrechten schenden. Dit geldt ook voor inkoop door de gemeente.



EEN GROENE STAD VOOR

IEDEREEN

We zien grote verschillen in de stad. Niet in alle
buurten bevindt groen zich op loopafstand. Terwijl
groen goed is voor onze gezondheid en welzijn.

Groen is nodig nu ons klimaat steeds sneller veran-
dert. De stad wordt warmer. De zeespiegel stijgt.
Den Haag is gevoelig voor klimaatverandering. En
klimaatverandering treft kwetsbare mensen het
hardst.

De komende jaren zijn cruciaal om met alle inwoners
Den Haag in een hoger tempo te verduurzamen en
te vergroenen. Dit doen we om onze stad bestendig
te maken tegen extreem weer. Om nieuwe groene
banen te creëren; en om een gezondere leefomge-
ving voor alle Hagenaars te maken.
GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen met
verduurzamen en vergroenen en dat iedereen pro-
fiteert.

Klimaatneutraal
In 2030 is Den Haag klimaatneutraal. We versnellen
de energietransitie door minder energie te gebruiken
en meer duurzame energie op te wekken. We gaan
alle woningen in Den Haag isoleren en leggen op
alle beschikbare daken zonnepanelen. Den Haag
wordt internationale kennis- en praktijkhoofdstad
voor aardwarmte. We verminderen de uitstoot van
schadelijke stoffen.

Groene stad
We vergroenen onze stad en beschermen natuurge-
bieden, parken, stranden en duinen. Onze unieke
natuur willen we in stand houden en toegankelijk
maken. We planten meer bomen. We pakken de
overlast van afval aan en zorgen voor schone, groene
en leefbare straten.

Leefbaar en bereikbaar
We maken onze wijken leefbaar en onze straten
toegankelijk om te spelen, te leven en elkaar te ont-
moeten. Slechts 40% van volwassenen in Den Haag
heeft een auto. Maar de straten staan vol met gepar-
keerde auto’s. De negatieve impact van auto’s op
onze leefomgeving is enorm. Dit moet anders. Alter-
natief vervoer maken we veiliger, betaalbaarder en
aantrekkelijker. We investeren in de fiets, het open-
baar vervoer en elektrisch deelvervoer.
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DIT GAAN WE DOEN

GROENE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN

• Voor iedere nieuwe Hagenaar planten we een boom, door dit te doen komen er de komende
raadsperiode tienduizend bomen bij. Per wijk stellen we een minimumaantal bomen vast. We
laten bomen in onze stad oud worden. We kappen alleen bomen als het aantoonbaar echt niet
anders kan. Daar waar een boom plaats moeten maken, komt zo dicht mogelijk in de buurt een
zo groot mogelijke boom terug. We houden rekening met biodiversiteit en planten bij voorkeur
inheemse boomsoorten. Groene bermen worden zo min mogelijk gemaaid en vlindervriendelijk
beheerd. We versterken de groene verbindingen tussen onze natuurgebieden, verdrievoudigen
het aantal groene daken in de stad en vervangen versteende oevers voor groene oevers. We
betrekken onze inwoners—en in het bijzonder onze jongste Hagenaars—bij het vergroenen van
onze wijken.

• We gaan uit van de strenge normen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor luchtkwaliteit. We
blijven pleiten voor een vuurwerkverbod in onze stad en zetten ons in voor meer rookvrije zones.

• De gemeente zorgt ervoor dat er geen plastic en zo weinig mogelijk verontreiniging uit de stad in
zee belandt.

EEN EERLĲKE ENERGIETRANSITIE

• Het gemeentebestuur brengt in samenhang met de ideeën van bewoners- en wijkinitiatieven
beschikbare warmtebronnen in beeld en welke combinaties daarvan voor wijken het snelst, met
efficiënt en sociaal leiden tot klimaatneutraliteit. Deze beelden worden afgestemd met alle betrokken
partijen. De gemeente besluit de beste combinatie.

• In 2030 is de hele woningvoorraad van Den Haag geïsoleerd. De gemeente ondersteunt inwoners
actief bij het isoleren van hun huizen, ook financieel.

DUURZAAM VERPLAATSEN IN EEN GROENE STAD

• We bevorderen de bereikbaarheid van Den Haag per trein, tram, bus en fiets. We verduurzamen
het auto-, bus- en vrachtverkeer in en rondom de stad.

• We stimuleren mensen die nog niet fietsen om de fiets te pakken. Fietsen is gezond, goed voor
het milieu en belangrijk in de aanpak van verkeersarmoede. Snorfietsen, brommers en scooters
rijden voortaan met een helm op de rijbaan. Zo maken we meer ruimte op het fietspad. Bij
wegwerkzaamheden en bouwplaatsen krijgen fietsers voorrang en zorgen we dat zij met zo min
mogelijk hinder hun weg kunnen vervolgen. Bouwwerkzaamheden mogen pas starten als er een
duidelijke en veilige alternatieve fietsroute is.

• We hanteren strengere normen voor parkeervergunningen en maken ze duurder. Zeer zware en/of
grote auto’s gaan fors meer betalen. Voor een tweede parkeervergunning worden aanvullende
eisen gesteld. We stoppen met het uitgeven van extra parkeervergunningen en voeren in de hele
stad betaald parkeren in.



VERANTWOORDING EN

DANKWOORD

Dit programma is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van mensen binnen en buiten GroenLinks Den
Haag. We schreven het programma in een tijd waarin we niet altijd even makkelijk fysiek bij elkaar konden
komen; toch wisten velen van jullie ons te vinden. Er werd gemaild, gebeld, gevideobeld: zo hebben we een
reeks inspirerende gesprekken met jullie mogen voeren over onze stad.

De afgelopen periode spraken we met mensen die al jaren belangrijke bijdragen leveren aan Den Haag. We
spraken organisaties en dienstverleners die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van zoveel van
onze stadsgenoten. Uiteenlopende bijdragers die toch iets gemeenschappelijk hadden: een hart voor Den
Haag en een scherpe kijk op wat de stad nog beter maakt.

Dit programma is er ook dankzij de leden van GroenLinks Den Haag; allereerst de leden van de werkgroepen
sociaal, inclusief, groen en wonen, en internationaal. We bedanken hen voor hun betrokkenheid en kennis.
Maar ook willen we alle andere leden bedanken die ons wisten te bereiken met hun ideeën over onze stad
en haar buurten: die hun zorgen en ideeën deelden via vragenlijsten, mails, ledenvergaderingen, reflectie-
sessies en themabijeenkomsten.

COLOFON

Programmacommissie
Ali al Hadaui (voorzitter), Serpil Ates, Marlou Grobben, Daan Kegelaar, Annemarie Rullens, Lieke van Son,
Zoë Visser, Emma van Wezenbeek.

Met medewerking van
Hella Prins

Eindredactie
Quirine Reijman (De Zagerij)

Opmaak
Robin Berghuijs

In opdracht en onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van GroenLinks Den Haag.
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