COLUMN 6 maart 2021 - Columnist: Ingrid Gyömörei

De Dreven, Gaarden en Zichten
Bij aanvang van het schrijven van deze column, wist ik niet waar ik moest beginnen. Den
Haag Zuidwest, de wijk waar ik nooit gewoond heb, maar waar ik zo’n enorm zwak voor heb.
Dus lezen van het ‘ambitiedocument Gaarden – Dreven – Zichten’. Dat roept al zoveel vragen
op, dat ik de komende vijf jaar genoeg heb voor al de columns.
Wiens ambities liggen hier eigenlijk vast? Die van Staedion, bouwer Heijmans en de
gemeente. En die plaatjes! Ál die plaatjes. En het detailniveau is werkelijk verbijsterend. Al
op pagina 10, (dat beschrijft de sociaaleconomische positie, hoofdstuk 2.3). Kopje: “De
ervaren overlast en criminaliteit in Bouwlust/Vrederust”. Cijfers uit 2015. Dat is nu wel weer
een beetje jammer. Natuurlijk hondenpoep. Staat bovenaan, maar scoort t.o.v. andere
plekken in Den Haag net aan gemiddeld.
Ook in datzelfde hoofdstuk, sociaaleconomisch: “Multiproblematiek, zich uitend in armoede,
schulden, langdurige werkloosheid, radicalisering, polarisatie, gezondheidsproblemen en
opgroeiende kansarme jongeren”. Heb sterk de indruk, dat dit allemaal met elkaar
samenhangt. Hiervan geen cijfers of plaatjes. Dat is nu wél weer een beetje jammer.
Ik lees verder op pagina 10 dat: ”De voorheen levendige buurtcentra met verschillende
voorzieningen (bibliotheek, buurtcentra, culturele voorzieningen, winkels) zijn door
demografische ontwikkelingen en verdunning van de wijk verschraald” en “Veel
voorzieningen zijn meer gericht op de sociaal zwakkere doelgroepen”. Goh, dat is gek. Ik heb
me altijd al afgevraagd waarom er geen winkels à la de PC Hooftstraat te vinden waren.
Causaal verband niet aangetoond….
Terwijl ik dit schrijf word ik kwaad. Zo ongelooflijk kwaad. Die zogenaamde verdunning is
gekomen doordat er zeker 10% sociale huurwoningen zijn gesloopt. Daarvoor kwamen
eengezinswoningen terug, bewuste verdunning. Bron: datzelfde ambitiedocument, Aanbeland
op pagina 12.
Het verdwijnen van de bieb, buurtcentra en culturele voorzieningen is een politieke keuze.
Geen natuurverschijnsel. Meer een kwestie van politieke verschraling. Gebrek aan sociale
cohesie om in termen van het ambitiedocument te blijven…
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Toen de raad nog betrokken was bij Zuidwest, werd er geknokt voor behoud van de
woningen. Er was politieke aandacht omdat er nog interesse was in het stempotentieel. De
wijkorganisatie bestond nog. Dus inspraak en participatie.
Het werd zo fantastisch toen het krachtwijkengeld kwam. De boel ging in de lift. Om na de
oplichterspraktijken van Vestia, met daar overheen de financiële - en economische crisis van
2010, totaal door de bodem te zakken.
Daarna volgde een ‘regiodeal’, een ‘woondeal’ (Revis) en een ‘tussenbrief over winkelcentrum
de Leyweg’. Ondernemers: dus De Mos. De actiepunten: een ‘hoge nood-app’, meer
verkeersborden, een deal – natuurlijk - met de ondernemer van de parkeergarage en de
halfslachtige belofte dat popevenementen in het Zuiderpark een spin-off zouden brengen. U
weet hoe dát is verlopen: De Mos is weggewerkt, en in november 2020 volgde Parkpop. Weg
uit het Zuiderpark. Causaal verband niet aangetoond….
De laatste échte participatie heeft plaatsgevonden medio 2016. Toen er input gezocht werd.
De inwoners zo bleek, hadden ándere wensen. Zaken die niet zijn meegenomen in de
‘verkenningen en vervolgstappen’ van mei 2019. De overeenkomst tussen de gemeente en
Staedion bleek al lang getekend in oktober 2018. Staedion en Heijmans hoefden geen
verkenningen. Zij hebben immers ambities.
Het is midden in de zomer van 2020. Participatie: want de wijk gaat toch niet op vakantie.
Weet u nog dat lijstje van pagina 10 - armoede, schulden, langdurige werkeloosheid? De
bewoners worden uitgenodigd voor wat zij dachten inspraak. Het eindigde voor een selecte
groep- vanwege coronamaatregelen – in het op grote afstand staren naar een maquette. Met
daarin een golf van blauw, alle te slopen woningen. Géén inspraak.
Ambities. De laatste obstakels worden beslecht: er is sprake van het opheffen van het
Beschermd stadsgezicht van de Dreven. Die bescherming was van 2004. Verder, nu al
tijdelijke antikraakbewoning, notabene in huizen die pas over vijf jaar op de nominatie staan
gesloopt te worden. Misbruik van antikraak, om de laatste sociale cohesie verder te
ondermijnen. Ultieme wraak van VVD’er Revis. We spreken juli 2020. In zijn afscheidsbrief
schrijft hij dat hij in 2019 al nadacht over zijn vertrek als wethouder. Causaal verband ook
hier niet aangetoond. Het ambitiedocument zegt te gaan werken aan een “Gemengde wijk
voor Hagenaars en Hagenezen”. Wie wonen er nu dan? Ik ben geen complotdenker. Nooit
geweest. Ook hier causaal verband alweer niet aangetoond.
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