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Algemene kenmerken

Thema vragenlijst: landing van het nieuwe coalitieakkoord

Meetperiode: 21 t/m 26 september 2022

Benaderd: 2750 panelleden

Respondenten: 1280 (47%)

In de steekproef waren jongeren tot 29 jaar ondervertegenwoordigd. Dit is 

gecorrigeerd door hun antwoorden met iets meer gewicht in de analyse mee te 

nemen. Na deze herweging zijn de uitkomsten representatief op de kenmerken 

sexe, leeftijd en stadsdeel. Wel geldt een algemene foutmarge van ±3%. Stel als 

uitkomst ‘80% is tevreden’, dan ligt dit werkelijkheid tussen 77% en 83%. 

Inhoud

Deze rapportage toont de uitkomsten op hoofdlijnen voor de thema’s:

• Bekendheid en leesbereik van het nieuwe coalitieakkoord

• Welke opgaven vindt men belangrijk?

• Andere onderwerpen

• Bijlage: bekendheid en leesbereik per subgroep

In de vragenlijst konden panelleden op diverse plekken een tekstuele toelichting 

geven. Deze antwoorden zijn deels in deze rapport verwerkt en als geheel als 

aparte bijlage aan de opdrachtgever verstrekt. 

Respondenten: 1280

Het panel als zodanig bestaat uit een groep relatief 

hoog opgeleide en betrokken burgers die bereid is 

om zonder beloning enkele keren per jaar hun 

mening te delen. Voor de eventuele bias die komt 

omdat het in algemene zin een betrokken groep 

betreft is lastig te corrigeren. Dit ter nuance bij het 

interpreteren van de uitkomsten.
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Het is bij 63% van de panelleden bekend dat er een nieuw coalitieakkoord is gepresenteerd. Van deze 

groep heeft 20% het gelezen, dit is 13% van alle panelleden.
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Wist u dat er een nieuw coalitieakkoord is
gepresenteerd?

Indien bekend: Heeft u het gelezen?

Vorige week presenteerden de onderhandelaars een nieuw coalitieakkoord voor de 
gemeente Den Haag, met de titel ‘Coalitieakkoord Den Haag 2022-2026. Voor een 
stad die tegen een stootje kan’.

De bekendheid van het nieuw e coalitieakkoord is hoger bij mannen dan vrouwen, bij 

hogere leeftijdsgroepen en bij hoger opgeleiden. Het leesbereik (bekendheid én 

gelezen) is het laagst bij vrouw en en lager/middelhoog opgeleiden. 
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In het coalitieakkoord staan verschillende opgaven waar het nieuwe stadsbestuur mee aan de 

slag wil. Hiervan vindt het panel de opgave ‘schoon, veilig, leefbaar’ de meest belangrijke.

‘Basis op orde’

+ Bij ieder loket van de gemeente zit je goed. Waar je ook aanklopt.

+ Jongeren en jongvolw assenen praten mee over de toekomst van de stad.

+ Een sterke en gezonde f inanciële basis voor Den Haag.

'Duurzaamheid’

+ Alle nieuw e huizen van het gas en w erken naar compleet duurzame energie in de stad.

+ 10.000 w oningen p/j isoleren. Voorrang voor de 100.000 minst energiezuinige w oningen.

+ In 2030 Den Haag klimaatneutraal.

‘Bestaanszekerheid en kansengelijkheid’ 

+ Iedereen doet mee. Taal, w erk en gezondheid maken het verschil. 

+ Ondersteuning voor bew oners die nu het hardst geraakt w orden. 

+ Een veilige plek voor kw etsbare jeugd en dak- en thuislozen.

‘Een schone, veilige en leefbare stad’ 

+ Schone en veilige straten, w aar je ook w oont. Afvaloverlast wordt sneller aangepakt. 

+ Meer handhavingsacties, aanpakken van criminaliteit en versterken digitale veiligheid. 

+ Meer groen, minder stenen.

‘Een verantw oorde ontwikkeling van de stad’ 

+ Zoveel mogelijk betaalbaar bouw en en aanpakken verhuur- en w oonoverlast. 

+ Vlot en veilig van A naar B in de stad. 

+ Het hele jaar door bedrijvige Haagse binnenstad en stranden.
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Een verantwoorde
ontwikkeling van de stad

Duurzaamheid

Een schone, veilige en
leefbare stad

Welke van deze opgaven vindt u het belangrijkst voor de stad 
Den Haag en haar inwoners? (Max 2 antwoorden mogelijk)



15 november 2022

Andere onderwerpen die men belangrijk vindt
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Bijna de helft van de panelleden noemt ook een ander onderwerp waar het stadsbestuur volgens 

hen direct mee aan de slag zou moeten gaan. De grafiek toont de top 20, de gehele lijst is 

separaat aan de opdrachtgever verstrekt.
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Particpatie, inspraak, beter luisteren naar de burger

Aanpak van overlast op straat

Ouderenzorg

Zorg voor mensen met een dementie

Overlast daklozen

Hart voor Den Haag niet meer negeren

Sportstimulering

Parkeerplekken

Niet zo veel wegen tegelijk opbreken in de stad

De financiele huishouding van de gemeente

Bereikbaarheid

Fietsvriendelijkheid en fietsveiligheid

Participatie, inspraak, dialoog met burgers

Woningbouw

Beperking immigratie

Afval opruimen in de straten

Armoedebestrijding

Een schonere stad

Verkeersveiligheid

Een betrouwbare eerlijke overheid, integer bestuur

Is er een ander onderwerp waar het stadsbestuur volgens u direct mee aan de slag zou moeten 
gaan? Top 20 (hierin zijn 250 van in totaal 570 gegeven toelichtingen gevat)
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Inhoudelijke tips

(varia thema's)
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uitstraling

Doe wat je belooft Veel succes en

wijsheid!

Zorg voor duidelijke

communicatie

Welke tips wilt u het nieuwe stadsbestuur geven voor de komende collegeperiode? 
(400 verwerkte toelichtingen van in totaal 850 bijdragen)
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De meeste tips die panelleden geven zijn waarden-/cultuurgericht, waarvan ‘luisteren naar 

inwoners’ en ‘samenwerken en geen partijpolitiek bedrijven’ de meest genoemde zijn.
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Welk discours zien we bij de waarden-/cultuurgerichte tips? Random selectie van 3 uitspraken per thema.

Werken samen, stad boven het partijbelang.

• "Ga aan het werk en werk samen. En luister ook naar die grote 

groep die niet vertegenwoordigd wordt in dit college."

• "Werk samen voor de stad. Stop met het interne gekibbel. 

Het heeft al zes maanden geduurt (red. geduurd), Het is nu tijd om door te 

pakken!"

• "Denk aan het belang voor de stad en zijn inwoners en niet aan het eigen 

partijbelang"

Dialoog, luister naar inwoners, ga de wijk in

• "Geen ingrepen in de buurt zonder overleg. Nu worden bv 

parkeerplaatsen en eenrichtingsverkeer zonder dat de buurt 

hierom vraagt en zonder inspraak gewijzigd. Tegen de 

zin van bewoners. Zo ga je niet met ingezetenen om."

• "Ga de stad in. Niet alleen met spreekuren, maar ook op 

een andere manier bv tijdens evenementen. En praat dan 

ook met de mensen en luister naar de argumenten waarom 

bewoners van Den Haag ontevreden zijn."

• "Ga veel langs in de wijken en sta open voor ALLE input. 

Niet alleen van een paar zelfbenoemde 

wijkvertegenwoordigers die vervolgens vooral voor eigen 

parochie preken"

Cultuur/ interne organisatie algemeen

• "Toon lef, luister niet alleen naar wijkberaden en nimbys. 

De stad moet verder, en niet blijven stagneren zoals de 

afgelopen 8 jaar"

• "Eigen koers varen. Niet laten gijzelen door populisten en 

boze boeren en burgers."

• "Denk niet als een ambtenaar, maar als een bedrijf; 

luister naar je mensen (inwoners) denk na, bekijk de 

mogelijkheden en controleer ze zodat je niet van te voren 

al een melkkoe wordt van bijvoorbeeld projectontwikkelaars"
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Meer informatie? 

Wat zijn de mogelijkheden van Stadspanel Den Haag voor uw onderzoeksvraag? 
Neem dan contact op met de coördinator of kijk op www.stadspaneldenhaag.nl

De coördinatie van Stadspanel Den Haag gebeurt door de afdeling Communicatie & Citybranding. 

De algemene contactpersoon is dhr. O. Larcin (Özkan). 

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan s.v.p. naar newsroom@denhaag.nl. 


