
Wijkagenda 
Houtwijk 2021-2025

Jongeren (16+) kunnen prettig opgroeien in de wijk
 •  Jongeren spreken elkaar aan op overlastgevend gedrag.

•  Buurtactiviteiten waar oud en jong elkaar kunnen ont- 
moeten. Want als je elkaar kent, begrijp je elkaar beter.

•  Jongeren regelen met voetbalclubs dat zij vaker  
en langer mogen sporten op de velden.

Wie voeren het uit?     
Jongeren, jeugdwerker, gemeente, sportclubs.

 JONGEREN IN DE WIJK

Wijk waarin iedereen prettig en veilig kan wandelen
•  Met ‘Houtwijk Knapt Op’ wordt de openbare ruimte in Houtwijk 

verbeterd.

•  We berekenen de kosten voor het (achterstallig) onderhoud in de  
wijk. Dit leggen we voor aan de gemeenteraad voor extra financiën.

•  Duidelijk communiceren met de wijk over de veranderingen  
in de wijk.

•  Bewoners stimuleren om eigen tuinen goed te onderhouden.

Wie voeren het uit?
Bewoners, gemeente, Staedion en Wijkberaad Houtwijk. 

      ONDERHOUD GROEN EN STRATEN

Bewoners houden de wijk 
schoon

 •  Door het houden van schoonmaak- 
acties maken we bewoners er  
van bewust dat zij zelf kunnen  
bijdragen aan een schone wijk. 

•  We leggen aan bewoners uit hoe  
je het overlast van hondenpoep  
en afval kan melden. 

•  Scholen en de Kinderraad  
organiseren opruimacties met  
kinderen die daardoor leren hoe je 
moet omgaan met afval.

•  Er komen meer vuilnisbakken met 
klep zodat vogels niet het afval  
eruit kunnen pikken.

•  Vieze plekken in de wijk krijgen  
een actieplan met afspraken over 
het schoonhouden van de wijk  
door de buurt.

Wie voeren het uit?

Bewoners, gemeente, Kinderraad,  

basisscholen, handhaving.

    EEN SCHONE WIJK    
FASE 1: Via een online enquête hebben bewoners 
aangeven hoe tevreden ze zijn met de wijk en wat 
beter kan in hun buurt. Hieruit kwamen 10 thema’s 
die belangrijk zijn voor Houtwijk. 

FASE 2: Daarna is de wijk gevraagd uit deze 10 
thema’s de 3 belangrijkste aan te wijzen om de  
komende vier jaar op te pakken. Dit zijn de thema’s: 

Blijf op de hoogte
Volg de uitvoering van de Wijkagenda Houtwijk op 

www.wijkagendahoutwijk.nl

Meedoen of meedenken? mail dan naar: 
Loosduinen@denhaag.nl

In de Wijkagenda staat wat het belangrijkste is om in de wijk  
te verbeteren. Dit bepaalt de gemeente samen met iedereen die  
in de wijk woont, leeft of werkt. Eind 2020 tot en met het voor-
jaar 2021 hebben bewoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties samen met de gemeente Den Haag de Wijkagenda 
Houtwijk 2021-2025 opgesteld. Zij kozen drie thema’s waarmee 
de wijk de komende vier jaar aan de slag gaat.

1   Onderhoud groen en straten 
        2   Een schone wijk
                 3   Jongeren in de wijk

75% van de bewoners 
wil meehelpen om van 
Houtwijk een prettigere  
wijk te maken.

1250 bewoners 
dachten mee over een  
prettige woonomgeving.

7,5 Bewoners geven  
een 7,5 voor het 
wonen in Houtwijk


