
  Aangenomen Raad 8-11-2012 

Amendement kindvriendelijke wijken 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2012, ter 

bespreking van de Begroting 2013-2016 (rv93; RIS 251740).  

 Besluit om: 

 

- De dotatie aan het Cofinancieringsfonds in de begroting 2013-2016 te verlagen met 

€ 250.000. 
- De vrijvallende € 250.000 in te zetten voor het bevorderen van kindvriendelijke 

wijken door in ieder stadsdeel een kindvriendelijk plein en een bouwspeelplaats op 

braakliggende terreinen te realiseren. 

 

Toelichting  

 

In de loop der jaren zijn er heel wat gezinnen vertrokken uit Den Haag. Het is van belang om 

deze trend te keren door te investeren in kindvriendelijke wijk. En daarom heeft de raad in 

het kader van de nota Jeugd en Gezin de bevordering van kindvriendelijke wijken als actie 

vastgesteld. Door de aanleg van speelplekken en bouwspeelplaatsen in de wijken en de 

kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte kunnen wij een gezinsvriendelijk klimaat 

realiseren en daarmee gezinnen en kinderen behouden voor onze stad.  

In ieder stadsdeel komt minimaal één kindvriendelijk plein en één bouwspeelplaats. Bij het 

beheer en inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met de 

wensen van gezinnen in de omgeving. Het college dient bij het inzetten van de € 250.000 er 

voor zorg te dragen dat de ouders, buurt en organisaties participeren, bij voorkeur door 

zelfbeheer. Hierdoor ontstaan locaties die kindvriendelijk zijn en waar tevens ouders de 

verantwoordelijkheid nemen voor een verantwoord gebruik.        

De ervaringen in de twee proefgebieden Kraayensteijn en Rivierenbuurt waar tal van locaties 

met kinderen en ouders zijn besproken en waar concrete maatregelen zijn getroffen gericht 

op veiligheid, sport en spelen, dienen hierbij te worden meegenomen. 

 

 In de begroting is een dotatie opgenomen van €3,5 mln. aan het cofinancieringsfonds. 

Hiermee zou het nog beschikbare vrij besteedbare bedrag uitkomen op €7,1 miljoen. Er is 

benodigd € 5 mln. Dit dient ter dekking van Europese subsidieaanvragen 2012/2013, 

technische bijstand bij de uitvoering van EFRO/Kansen voor West en ontwikkelingen in The 

Hague Security Delta. Bij een lagere dotatie kan er een deel van de € 2,1 mln. worden 

aangewend ter dekking van dit amendement. 
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