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Samenvatting

Omdat er aanhoudende en hardnekkige signalen uit de Haagse Schilderswijk kwamen over onveiligheid, 
criminaliteit en verpaupering, heeft de SP een enquête gehouden onder buurtbewoners over hun woon- en 
leefomstandigheden. De enquête is in de maanden januari en februari 2010 onder in totaal 531 bewoners 
van de Schilderswijk-West afgenomen. 

De belangrijkste resultaten zijn:
•	Bijna	één	op	de	drie	buurtbewoners	is	ontevreden	met	de	wijk	(30%);	
•	Ruim	één	op	de	drie	buurtbewoners	voelt	zich	onveilig	(35%);
•	Een	grote	meerderheid	van	de	buurtbewoners	vindt	de	wijk	onvoldoende	gemengd	(61%);	van	 
deze	buurtbewoners	zou	de	meerderheid	willen	verhuizen	naar	een	gemengde	wijk	(52%);	

•	Een	overgrote	meerderheid	van	de	buurtbewoners	vindt	de	scholen	in	de	wijk	onvoldoende	 
gemengd	(73%);	van	deze	buurtbewoners	vindt	een	meerderheid	dit	slecht	voor	de	integratie	(89%);

•	Een	meerderheid	van	de	buurtbewoners	vindt	het	ontstaan	en	bestaan	van	zwarte	en	witte	wijken	 
een	probleem	(53%);	

•	Een	meerderheid	van	de	buurtbewoners	vindt	het	ontstaan	en	bestaan	van	zwarte	en	witte	scholen	 
een	probleem	(66%).
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De belangrijkSte aanbevelingen
In Nederland heeft iedereen recht op een veilige en aangename buurt. Tweedeling en segregatie in buurten, 
op scholen en op het werk beperkt ontmoetingsmogelijkheden, gelijke kansen en daadwerkelijke integra-
tie.	Er	zijn	nooit	oplossingen	die	alles	in	één	dag	goed	maken,	maar	er	moet	wel	veel	meer	worden	gedaan	
dan nu. Onveiligheid, segregatie en gettovorming moeten actief worden bestreden.

veiligheiD
•	Er	komt	een	forse	uitbreiding	van	toezicht	en	handhaving	op	straat.	Inzet	van	meer	agenten	in	de	buurt	 
is	bittere	noodzaak	om	de	overlast	aan	te	pakken,	criminaliteit	te	bestrijden	en	de	Schilderswijk	veiliger	
te krijgen. 

•	Een	gerichte	aanpak	van	de	georganiseerde	misdaad	is	noodzakelijk.	Hiertoe	worden	speciale	
	 politie-teams	ingezet.	Dealers	worden	aangepakt	en	gestraft.
•	Omwille	van	de	rust	en	veiligheid	van	buurtbewoners	komt	er	een	stop	op	nachtvergunningen	voor	
	 koffiehuizen	en	bars.	Er	worden	geen	vergunningen	uitgegeven	voor	nieuwe	koffiehuizen	en	bars.	

Samen wonen
•	De	gemeente	Den	Haag	zorgt	er	samen	met	woningbouwcorporaties	voor	dat	er	in	wijken	die	
 voornamelijk bestaan uit koopwoningen, betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Voorbeelden 
	 zijn	de	Vogelwijk,	het	Statenkwartier	en	Benoordenhout.
•	De	gemeente	Den	Haag	stapt	uit	het	woningaanbodmodel	van	het	Stadsgewest	Haaglanden,	omdat	
sturing	in	woningtoewijzing	nodig	is.	De	gemeente	stelt	een	woonruimteverordening	op	waarin	wordt	
gestuurd op gemengde wijken en sociale samenhang binnen de wijk. Mensen behouden daarbij hun 
keuzevrijheid.	

•	Woningzoekende	autochtonen	die	reageren	op	een	woning	in	een	‘zwarte’	wijk,	krijgen	recht	op	 
een	bonus	op	de	inschrijfduur.	Hierdoor	krijgen	zij	eerder	kans	op	een	woning,	waardoor	zij	worden	 
gestimuleerd	in	een	‘zwarte’	wijk	te	gaan	wonen.	Hetzelfde	geldt	voor	migranten	die	reageren	op	een	 
woning	in	een	‘witte’	wijk.	

Samen naar School
•	De	gemeente	Den	Haag	maakt	samen	met	schoolbesturen	afspraken	voor	(meer)	gemengde	scholen.	

Ouders krijgen een goede voorlichting over het aanbod aan scholen, en de vrijwillige ouderbijdrage 
wordt beperkt.

Samen werken
•	Er	komen	meer	mogelijkheden	voor	banen	en	stages	voor	jongeren.	Er	komt	een	einde	aan	versnipperde,	
losse	projecten	zonder	duidelijke	doelstelling.	Voorwaarde	voor	subsidie	voor	integratie	moet	zijn	dat	
deze	bijdragen	aan	banen,	stages,	leerwerkplekken	en	jongerenwerkers.	Iedere	jongere	met	meerdere	
problemen	krijgt	één	vaste	begeleider.	
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inleiDing 
Wie in Den Haag woont, kent de aanhoudende en hardnekkige signalen over onveiligheid, criminaliteit en 
verpaupering uit de Schilderswijk. De SP besloot daarop een enquête te houden onder buurtbewoners. 
De	SP	wil	op	deze	manier	de	bewoners	van	de	Schilderswijk	aan	het	woord	laten.	

Ruim	vijfhonderd	bewoners	van	de	Schilderswijk-West	zijn	ondervraagd.	Op	basis	van	de	resultaten,	
en gesprekken met tientallen buurtbewoners en ondernemers wordt er een aantal voorstellen gedaan. 
Net als de bewoners vinden wij dat de Schilderswijk weer een veilige, aangename buurt moet worden. 
Om	in	te	wonen,	te	werken,	te	leren	en	te	spelen.	En	dat	kan.	Maar	dan	moet	er	wel	geluisterd	worden	
naar de bewoners. Zij weten als geen ander hoe het anders kan. 

Wij	realiseren	ons	dat	deze	voorstellen	niet	in	één	dag,	week,	maand	of	jaar	gerealiseerd	kunnen	worden.	
Maar een betere en mooiere Schilderswijk is wel mogelijk. Samen met bewoners en een actieve overheid, 
met de buurt als schaal voor de toekomst. Want ondanks alle problemen en achterstanden is dat de wens 
van	het	overgrote	deel	van	de	buurtbewoners.	Zij	wensen	een	betere	toekomst	voor	zichzelf	en	voor	de	
kinderen in de buurt. 

De SchilDerSwijk 
De	Schilderswijk	in	Den	Haag	is	een	wijk	waar	migranten	zich	in	de	loop	der	tijd	gevestigd	hebben.	
Autochtonen	met	een	goede	sociaal-economische	positie	zijn	weggetrokken	en	kansarmen	bleven	 
achter.	Het	is	een	wijk	waar	Nederlands	nauwelijks	meer	de	voertaal	is,	waar	de	scholen	‘zwart’	zijn	
en waar sprake is van achterstanden en criminaliteit. 

De	gemeente	Den	Haag	telt	in	totaal	42	wijken,	475.680	inwoners,	waarvan	33%	met	een	niet-westerse	
achtergrond.	De	Schilderswijk	is	slechts	één	van	deze	wijken	en	bestrijkt	1.5%	van	de	totale	oppervlakte	
van	de	gemeente	Den	Haag.	Van	de	Hagenezen	woont	ongeveer	7%	in	de	Schilderswijk.	

In	2008	telde	de	Schilderswijk	32.560	bewoners,	waarvan	86%	met	een	niet-westerse	achtergrond.	Vier	
van	de	vijf	woningen	zijn	huurwoningen.	Het	gemiddeld	besteedbaar	jaarinkomen	per	inwoner	in	de	
Schilderswijk	is	met	8200	euro	bijzonder	laag	te	noemen.	Iets	meer	dan	de	helft	van	de	bewoners	van	de	
Schilderswijk	(55%)	heeft	een	laag	inkomen	en	een	derde	leeft	van	een	uitkering	(32%).	Bijna	de	helft	van	
de	bewoners	in	de	Schilderswijk	is	jonger	dan	25	jaar	(42%).
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reSultaten van De enquête
In januari en februari 2010 heeft de SP 531 bewoners van de Schilderswijk-West geënquêteerd. De meer-
derheid	van	de	geënquêteerden	bestaat	uit	mannen	(53%).	De	meeste	geënquêteerden	zijn	geboren	in	het	
buitenland	maar	wonen	al	tientallen	jaren	in	Nederland	(74%).	Van	deze	mensen	zijn	de	meesten	afkomstig	
uit	Turkije,	Marokko	en	Suriname	(56%),	wonen	de	meesten	in	een	huurwoning	(74%)	en	hebben	de	mees-
ten	een	baan	(55%).	

1 op de 3 buurtbewoners is ontevreden over de eigen buurt
Het	onveiligheidsgevoel	blijkt	een	belangrijke	veroorzaker	van	de	ontevredenheid	met	de	buurt.	Lastige	
jongeren	zijn	een	groot	probleem.	Er	worden	ruiten	ingegooid	en	er	is	sprake	van	intimidatie.	Buurtbewo-
ners	zijn	ook	ontevreden	over	hun	woningen,	de	parkeermogelijkheden	en	beperkte	speelvoorzieningen	
in	de	buurt.	Verder	hebben	buurtbewoners	die	al	vijfentwintig	jaar	in	de	Schilderswijk	wonen	hun	wijk	zien	
verpauperen. Zij vinden dat er veel allochtonen in de wijk wonen en er bijna geen Nederlandse winkels 
meer	zijn.	Vroeger	was	het	volgens	hen	leuker	wonen	in	de	wijk.	

“Buurthuis Haags Hopje is getroffen door bezuinigingen.  
Zij organiseerden vroeger veel activiteiten, nu kan dat niet meer.”

ruim 1 op de 3 buurtbewoners voelt zich onveilig 
De	onveiligheid	wordt	vooral	veroorzaakt	door	(hang)jongeren,	drugsdealers	en	drugsverslaafden.	De	
buurtbewoners	vinden	dat	jongeren	veel	herrie	maken	en	wanneer	zij	er	iets	van	zeggen	worden	ze	uitge-
scholden.	Ook	is	er	sprake	van	vandalisme,	dealen,	berovingen	en	veel	inbraken.	Buurtbewoners	voelen	
zich	geïntimideerd,	er	heerst	angst.	Vooral	vrouwen	durven	’s	avonds	niet	over	straat	te	gaan.	Ook	durft	
men	niet	altijd	aangifte	te	doen	of	men	ziet	het	nut	van	aangifte	doen	niet	meer	in.	Omdat	er	toch	niets	mee	
gebeurt	en	daders	zo	weer	vrij	gelaten	worden.	Volgens	jongeren	in	de	buurt	krijgen	zij	nodeloze	boetes	
die	zij	toch	niet	kunnen	betalen.	Ook	vertellen	ze	dat	geen	enkele	school	hen	wil	hebben.

“Ik ben hier geboren en getogen dus ik ben niet anders gewend.” 

“ Er wordt veel ingebroken. Er zijn veel junks. Op sommige plekken  
wonen twintig mensen in een gewoon woonhuis.”

De grootste problemen zijn overlast van (hang)jongeren die de wijk onveilig  
maken door herrie en agressie, en de vele auto- en woninginbraken. 
Naast de jongeren en inbraken vinden buurtbewoners dat de gebruikersruimte veel overlast geeft.  
Hierdoor	kunnen	kinderen	niet	veilig	buiten	spelen.	De	speeltuin	zit	nog	geen	honderd	meter	van	de	 
gebruikersruimte af. Sommige ouders laten hun kinderen uit angst niet buiten spelen. Andere bronnen van 
overlast	zijn	volgens	buurtbewoners	drugsdealers	en	-gebruikers	die	zich	in	de	portiek	of	flat	ophouden.	
Ook	zijn	er	parkeerproblemen.	Volgens	de	buurtbewoners	komt	dit	vooral	door	de	vele	koffiehuizen	en	bars	
in de wijk. Die trekken verkeer aan en dit leidt tot parkeeroverlast. 

“ Er wonen hier jongens in de buurt die inbreken in woningen en auto’s. Een aantal zijn bekend.  
De politie doet er niets tegen. Ik sta dagelijks oog in oog met die jongen die heeft ingebroken bij 
mijn buurvrouw. Die jongen woont een paar blokken verderop, de inbraaksporen zijn zichtbaar op 
de deur van de buurvrouw.”

“Er kan soms wel sprake zijn van vier inbraken per jaar.”

“Ik stuur mijn kinderen niet naar de speeltuin in de buurt maar neem hen mee naar het Zuiderpark.”
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“Jonge kinderen zijn soms heel erg vervelend. Ruiten ingooien, lawaai maken, ze luisteren  
niet als je ze waarschuwt. Vooral 31 december was vervelend; vuurwerk in de brievenbussen  
en de intercom kapot.”

“Er zijn vaak rare mensen op straat. Mensen van de drie bars hier in de buurt, die dronken  
op straat lopen, lawaai maken en mensen aanspreken.”

De problemen kunnen volgens de buurtbewoners het beste opgelost worden  
door meer toezicht, meer politie, camera’s en opvoeding door ouders. 
Er	moeten	volgens	de	buurtbewoners	meer	politieagenten	komen,	met	meer	bevoegdheden	om	op	 
te	treden.	De	politie	moet	niet	in	de	auto	blijven	zitten	maar	zichtbaar	op	straat	lopen.	Het	politiebureau	 
moet	vierentwintig	uur	per	dag	open	zijn.	

“Er was vroeger een vaste wijkagent. De buurtbewoners kenden hem en konden hem aanspreken. 
Hij had buurtpreventie opgezet en dat was een succes totdat de gemeente er geen geld meer voor 
uittrok. Sindsdien is het weer slechter gegaan met de buurt. Mede omdat er steeds verschillende 
wijkagenten zijn die niemand kent en weinig gezag hebben.”
 
“Er werd in mijn zaak ingebroken. Ik had daar videobeelden van. Met de videobeelden ben ik naar 
de politie gegaan. Ze namen me niet serieus en ik heb nooit meer wat van mijn aangifte gehoord. 
Wat moet ik dan? Voor eigen rechter gaan spelen?”

“Ik kijk wel uit met aangifte te doen. Ik heb kinderen. Ik wil niet dat zij of mijn vrouw lastig  
gevallen worden of mijn auto bekrast wordt.”

Buurtbewoners	vinden	dat	jongeren	beter	opgevoed	moeten	worden.	Ouders	moeten	hun	kinderen	niet	tot	
in	de	nacht	op	straat	laten	hangen.	Er	moeten	voorzieningen	zijn	voor	jongeren	in	de	wijk,	bijvoorbeeld	een	
jongerencentrum.	Er	moet	ook	perspectief	aan	jongeren	geboden	worden.	Ze	moeten	naar	school	of	gaan	
werken. De jongeren moeten worden aangesproken en indien nodig harder aangepakt worden.

Buurtbewoners	vinden	dat	de	gebruikersruimte	en	de	cafés	gesloten	moeten	worden.	Er	moet	een	 
parkeergarage komen om de parkeerproblemen op te lossen en het parkeerbeleid moet overal gelijk  
getrokken worden. 

Buurtbewoners	moeten	bij	elkaar	gebracht	worden	zodat	ze	elkaar	leren	kennen.	Veel	buurtbewoners	 
spreken	niet	dezelfde	taal	en	dit	leidt	tot	eilandjes,	wrijving	en	ruzies.	

“Meer spreiding van de bevolking zou goed zijn. Er zijn nu te veel allochtonen in dezelfde buurt.” 

“De gemeente moet echt ingrijpen. Die investeert een miljoen in groen op het pleintje in  
plaats van zieke ouderen te helpen. Ik durf in de zomer niet naar buiten.”

een meerderheid van de buurtbewoners vindt het ontstaan  
en bestaan van zwarte en witte wijken een probleem
Buurtbewoners	vinden	het	bestaan	van	witte	en	zwarte	een	belemmering	voor	de	integratie.	Vooral	 
omdat	het	slecht	is	voor	de	taalontwikkeling.	Het	bestaan	van	witte	en	zwarte	wijken	zorgt	volgens	hen	
voor	spanningen	in	de	samenleving	en	versterkt	de	wederzijdse	vooroordelen.	Terwijl	gemengde	wijken	
zouden	zorgen	voor	wederzijds	begrip,	tolerantie	en	anti-discriminatie.	

“Hoe moeten buitenlanders integreren als er geen Nederlander in de buurt woont?”

Een	grote	meerderheid	van	de	buurtbewoners	vindt	de	wijk	onvoldoende	gemengd,	namelijk	te	zwart	
Buurtbewoners	vertellen	dat	hun	buurt	wel	bestaat	uit	mensen	van	verschillende	afkomst	maar	dat	 
Nederlanders ontbreken. Zij vinden het vervelend dat er weinig autochtonen in de buurt wonen. 
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“Bij mij wonen er in de hele straat maar drie Nederlanders.”

“Kun je de weggetrokken Nederlanders ongelijk geven? Niemand wil in de Schilderswijk blijven 
wonen als het niet hoeft. De buurt is een rommeltje.”

“Er is een te grote instroom van armen en migranten.”

De meerderheid van de buurtbewoners die de wijk onvoldoende  
gemengd vindt, zou willen verhuizen naar een gemengde wijk 
De buurtbewoners willen dit vooral door slechte leefomstandigheden in de wijk. Vooral kindonvriendelijk-
heid	is	een	veel	genoemd	motief.	Een	voorwaarde	voor	verhuizing	is	dat	er	voldoende	voorzieningen	in	
de	buurt	zijn.	Een	andere	voorwaarde	voor	verhuizing	is	dat	het	echt	een	gemengde	wijk	moet	zijn.	Buurt-
bewoners	vinden	het	belangrijk	dat	zij	geaccepteerd	worden	in	die	wijk.	Zij	kennen	namelijk	mensen	die	
verhuizen	naar	een	andere	wijk	maar	later	toch	terugkomen	naar	de	Schilderswijk,	omdat	zij	elders	niet	
geaccepteerd worden. 

“Ik wil mijn kind niet in deze wijk laten opgroeien want vooral jongeren zijn kneedbaar.”

“Ik wil verhuizen omdat mijn kinderen niet alleen buiten mogen spelen.”

Sommige	buurtbewoners	zouden	wel	willen	verhuizen,	maar	hun	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	
is	te	beperkt.	Om	deze	reden	zouden	zij	toch	niet	kunnen	communiceren	met	autochtonen.	Als	zij	het	
Nederlands	zouden	beheersen,	zouden	zij	graag	willen	verhuizen.	

“Vroeger had ik graag willen verhuizen naar een gemengde wijk want toen sprak ik Nederlands.  
Inmiddels is mijn Nederlands achteruit gegaan omdat ik bijna geen Nederlands hoef te spreken. 
Voor mij is het dan ook te laat.”

een overgrote meerderheid van de buurtbewoners vindt het  
bestaan van witte en zwarte scholen een probleem 
Buurtbewoners	vinden	dat	kinderen	met	elkaar	moeten	omgaan	om	de	integratie	te	bevorderen.	Ook	zijn	
gemengde scholen essentieel om taalachterstanden in te lopen. Sommige buurtbewoners vinden dat er 
op	zwarte	scholen	te	weinig	bevoegde	docenten	werken.	Een	aantal	buurtbewoners	brengt	hun	kinderen	
dagelijks	naar	een	school	kilometers	verderop	opdat	ze	samen	met	autochtone	kinderen	naar	school	gaan.	

“De enige niet allochtoon in de klas is de juf.”

“Zwarte scholen veroorzaken taalproblemen. In de pauzes spreken de kinderen allemaal hun eigen taal 
en geen Nederlands. Ook staat ieder groepje kinderen apart en spreken ze hun eigen taal.”

een overgrote meerderheid van de buurtbewoners vindt de scholen in de wijk 
onvoldoende gemengd, bijna 9 van de 10 ondervraagden vindt dit een slechte zaak 
Buurtbewoners	vinden	zwarte	en	witte	scholen	een	slechte	zaak	omdat	kinderen	opgroeien	in	een	kans-
loze	situatie.	Het	belemmert	de	ontwikkeling	van	kinderen,	met	name	door	de	taalproblemen.	De	samen-
stelling van een school moet volgens de buurtbewoners meer aansluiten bij de maatschappij. 

“Het is een uitzondering als er een autochtoon tussen zit.”

“De scheiding in de hele maatschappij wordt doorgetrokken door gescheiden onderwijs.”

“Taalontwikkeling voor migrantenkinderen op zwarte scholen is een probleem. Vroeger hadden wij 
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ook Nederlandse vrienden. Maar de kinderen die hier zijn geboren, de nieuwe generaties niet.”

“Turkse en Marokkaanse kinderen worden uit de klas gehaald voor extra lessen taal/cultuur van 
moederland. Terwijl ze juist de Nederlandse taal en cultuur zouden moeten leren. Sommige borden 
zijn in het arabisch.”

“Ik wil het liefst een school buiten de wijk voor mijn kinderen. Dan verzeker ik mezelf dat er goed 
onderwijs is voor mijn kinderen en dat mijn kinderen goed Nederlands leren.”

concluSieS en aanbevelingen
Veel	bewoners	voelen	zich	in	de	steek	gelaten	door	de	overheid.	Een	derde	van	de	buurtbewoners	is	onte-
vreden	met	de	buurt	en	voelt	zich	onveilig.	De	resultaten	van	de	enquête	en	onze	gesprekken	met	buurt-
bewoners	geven	een	ontluisterend	beeld	van	de	veiligheid	in	de	buurt.	Inbraak	in	auto’s	en	woningen	is	
schering en inslag. Drugshandel, drugsgebruik en dealen op straat behoren in sommige delen van de buurt 
tot	het	dagelijks	straatbeeld.	Ook	jeugdoverlast	blijkt	een	groot	probleem	te	zijn.	Sommige	bewoners	spre-
ken	over	kinderprostitutie	en	inzet	van	kinderen	voor	drugshandel.	Onder	deze	omstandigheden	is	het	niet	
gek dat buurtbewoners hun kinderen niet alleen buiten durven te laten spelen. Anderen spreken uit geen 
aangifte	te	willen	of	durven	doen.	Omdat	zij	teleurgesteld	zijn	of	zich	geïntimideerd	voelen.	Weer	anderen	
zijn	redelijk	apathisch	geworden	en	gewend	geraakt	aan	de	onveilige	situatie.	

Veiligheid voorop
In de Schilderswijk lijken de wetten van de straat in plaats van de wetten van de staat te gelden. Voor de 
SP	zijn	dit	ernstige	signalen	en	onacceptabele	praktijken.	Veiligheid	is	een	primaire	voorwaarde	voor	een	
normaal functioneren. De overheid is er om bewoners te beschermen, criminelen aan te pakken en rust en 
orde	te	bewaren.	Juist	ook	in	de	buurten	die	in	de	volksmond	‘zwarte’	of	‘arme’	buurten	worden	genoemd.	
Een	primaire	voorwaarde	om	de	gettovorming	en	segregatie	te	kunnen	doorbreken	is	een	veilige	buurt	
waar mensen graag willen wonen.

Segregatie is onwenselijk
Het	merendeel	van	de	buurtbewoners	is	migrant	of	kind	van	een	migrant.	Veel	autochtone	bewoners	zijn	
weggetrokken	en	allochtone	bewoners	bleven	achter.	Van	een	autochtoon,	jong	stel	hoorden	wij	zelfs	dat	
hen	geadviseerd	wordt	om	niet	in	de	Schilderswijk	te	gaan	wonen.	Omdat	er	zoveel	overlast	en	onveilig-
heid	is	in	de	wijk	en	vanwege	de	eenzijdige	bevolkingssamenstelling.	Dit	is	niet	alleen	een	klap	in	het	ge-
zicht	van	de	bewoners	maar	vooral	een	teken	van	de	vergaande	tweedeling	en	uitzichtloosheid.	Het	gevolg	
van	dit	alles	is	dat	tweede	en	derde	generatie-kinderen	van	migranten	onderwijs	krijgen	op	zwarte	scholen.	
Scholen	waar	kinderen	met	taalachterstanden	gezamenlijk	naar	school	gaan	en	geen	wit	kind	ontmoeten.	
Waar kinderen niet samen maar apart, gescheiden naar afkomst, en inkomen, naar school gaan. Dit alles 
gaat	zeer	tegen	de	wens	van	een	meerderheid	van	de	buurtbewoners	in.	

De	resultaten	wijzen	uit	dat	een	grote	meerderheid	van	de	bewoners	en	ouders	dit	een	onwenselijke	situ-
atie	vindt.	Bewoners	vragen	zich	ook	hardop	af,	hoe	kan	je	integreren	als	er	geen	enkele	autochtoon	in	
de	buurt	woont?	Van	autochtone	bewoners	in	de	buurt	horen	wij	dat	zij	zienderogen	hun	wijk	hebben	zien	
veranderen en verpauperen. 
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het moet anders
Deze	situatie	is	niet	alleen	onwenselijk	maar	ook	een	voedingsbodem	voor	criminaliteit,	radicalisering,	
tweedeling	en	het	ontstaan	van	parallelle	samenlevingen.	De	SP	legt	zich	net	zoals	een	merendeel	van	de	
bewoners	niet	neer	bij	deze	situatie.	Een	gedeelde	toekomst	begint	met	een	veilige	buurt,	samen	wonen,	
samen werken en samen naar school gaan. Niet apart maar samen. Geen verdeelde maar een gedeelde 
toekomst	is	ons	adagium.	Onze	bevindingen	zijn	vermoedelijk	het	topje	van	de	ijsberg.	Het	is	slechts	een	
begin van het doorbreken van de stilte over de urgente toestand in de Schilderswijk. 

aanbevelingen

Veiligheid in de Schilderswijk
Veiligheid is een primaire voorwaarde voor een normaal functioneren. De problemen van de Schilderswijk 
kunnen	niet	worden	opgelost	zonder	dat	mensen	er	veilig	kunnen	wonen.
•	Er	dient	een	forse	uitbreiding	te	komen	van	toezicht	en	handhaving	op	straat.	Inzet	van	meer	agenten	in	
de	buurt	is	bittere	noodzaak	om	de	overlast	aan	te	pakken,	criminaliteit	te	bestrijden	en	de	Schilderswijk	
veilig te krijgen. 

•	Er	moet	een	gerichte	aanpak	van	de	georganiseerde	misdaad	komen,	hiertoe	wordt	een	speciaal	 
politie-team	ingezet.	Dealers	moeten	worden	aangepakt	en	gestraft.

•	Aangiften	worden	altijd	in	behandeling	genomen,	mensen	worden	op	de	hoogte	gehouden	van	de	 
voortgang en anoniem aangifte doen wordt mogelijk gemaakt.

•	Ouders	van	kinderen	die	zich	misdragen	worden	hierop	aangesproken	door	de	politie.	Als	er	signalen	zijn	
dat	er	meer	aan	de	hand	is	in	het	gezin	kan	het	gezin	opvoedingsondersteuning	worden	aangeboden.	

•	Notoire	overlastgevers	kunnen	een	gebiedsverbod	krijgen.	Zo	kan	een	dealer	of	de	informele	leider	van	
een groep overlastgevende hangjongeren een poosje worden geweerd uit de buurt.

•	Vergunningen	van	koffiehuizen	en	bars	die	voor	overlast	zorgen	worden	ingetrokken.	
•	Nachtvergunningen	van	koffiehuizen	en	bars	worden	omwille	van	de	rust	en	veiligheid	van	buurt- 

bewoners niet meer verstrekt.
•	Er	komt	geen	enkel	koffiehuis	of	bar	meer	bij,	er	worden	geen	nieuwe	vergunningen	meer	verleend.

Samen wonen
Helaas	raakt	een	wijk	als	de	Schilderswijk	niet	uit	zichzelf	weer	gemengd.	Daarvoor	is	begeleiding	nodig	
van de gemeente. De SP doet de volgende voorstellen:
•	De	gemeente	Den	Haag	zorgt	er	samen	met	de	woningbouwcorporaties	voor	dat	er	in	wijken	die	 
voornamelijk	bestaan	uit	koopwoningen,	betaalbare	huurwoningen	worden	gebouwd.	Voorbeelden	zijn	
de	Vogelwijk,	het	Statenkwartier	en	Benoordenhout.

•	De	gemeente	Den	Haag	stapt	uit	het	woningaanbodmodel	van	het	Stadsgewest	Haaglanden,	omdat	
sturing	in	woningtoewijzing	nodig	is.	De	gemeente	stelt	een	woonruimteverordening	op	waarin	wordt	
gestuurd op gemengde wijken en sociale samenhang binnen de wijk. Mensen behouden daarbij hun 
keuzevrijheid.	

•	Woningzoekende	autochtonen	die	reageren	op	een	woning	in	een	‘zwarte’	wijk,	krijgen	recht	op	een	
bonus	op	de	inschrijfduur.	Hierdoor	krijgen	zij	eerder	kans	op	een	woning,	waardoor	zij	worden	 
gestimuleerd	in	een	‘zwarte’	wijk	te	gaan	wonen.	Hetzelfde	geldt	voor	migranten	die	reageren	op	een	
woning	in	een	‘witte’	wijk.	

•	Autochtonen	die	zich	inschrijven	als	woningzoekende	krijgen	een	intakegesprek,	waarin	zij	worden	
geïnformeerd	over	hun	keuzemogelijkheden,	met	inbegrip	van	het	wonen	in	‘zwarte’	wijken.	Migranten	
worden	tijdens	een	intakegesprek	geïnformeerd	over	woonmogelijkheden	in	‘witte’	wijken.	

Samen naar School
Zwarte	en	witte	scholen	dragen	niet	bij	aan	integratie,	noch	geeft	het	alle	kinderen	dezelfde	kansen.	 
Om	deze	scholen	te	mengen	doet	de	SP	de	volgende	voorstellen:
•	De	gemeente	Den	Haag	maakt	samen	met	schoolbesturen	afspraken	om	te	komen	tot	(meer)	gemengde	
scholen.	Scholen	die	erin	slagen	om	gemengd	te	worden	krijgen	een	financiële	bonus.	Ouders	krijgen	
een goede voorlichting over het aanbod aan scholen en de vrijwillige ouderbijdrage wordt beperkt.
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•	 Iedere	basisschool	hanteert	twee	wachtlijsten:	één	voor	leerlingen	met	een	achterstand	en	één	voor	leer-
lingen	zonder	achterstand.	Er	komt	een	vast	inschrijfmoment	voor	leerlingen	opdat	gewerkt	kan	worden	
aan een optimale verdeling van kansarme en kansrijke kinderen over de scholen.  

Samen werken
Wie werkt of naar school gaat, staat niet op straat. Werk en opleiding is een voorwaarde voor jongeren om 
het beste uit het leven te halen. De SP doet het volgende voorstel: 
•	Er	komen	meer	mogelijkheden	voor	banen	en	stages	voor	jongeren.	Er	komt	een	einde	aan	versnipperde,	
losse	projecten	zonder	duidelijke	doelstelling.	Voorwaarde	voor	subsidies	voor	integratie	moeten	zijn	dat	
deze	bijdragen	aan	banen,	stages,	leerwerkplekken	en	jongerenwerkers.	Iedere	jongere	met	meerdere	
problemen	krijgt	één	vaste	begeleider.	
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bijlage 1 enquête
Afdeling: ……………………………………………

Wijk/buurt: …………………………………………

1. hoe tevreden bent u met uw wijk/buurt?
0	zeer	tevreden	 0	tevreden	 0	neutraal	
0	ontevreden	 0	zeer	ontevreden	 0	geen	mening

2. indien ontevreden, waarom?

3. Voelt u zich veilig in uw wijk/buurt?
0 ja 0 neutraal 0 nee 
0 weet niet     0 anders, namelijk …………………….

Indien nee …………………………………………………………………………………………

4. waarom en wie veroorzaken onveiligheid?

………………………………………………………………………………………………………………………

5. wat is het grootste probleem wat betreft veiligheid?

………………………………………………………………………………………………………………………

6. hoe kan het beter?

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Vindt u in het algemeen het ontstaan en bestaan van  
zogenaamde witte en zwart wijken een probleem?
0 ja  0 nee 0 anders, namelijk ……..……………………………………… 
0 weet niet 

Toelichting: …………………………………………………………………………………………………………

8. Vindt u uw wijk/buurt voldoende gemengd?
0	ja	 0	nee,	namelijk………………(te	‘zwart/wit’,	etc.)	
0 weet niet

Indien nee …………………………………………………………………………………………………………
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9. Zou u willen verhuizen naar een meer gemengde wijk/buurt?
0 ja, als…………………..………………………………………………………………………
0 nee 0 weet niet 0 anders, namelijk………

Toelichting: ………………………………………………………………………………………

10. Vindt u in het algemeen het bestaan en ontstaan van  
zogenaamde witte en zwarte scholen een probleem?
0 ja 0 nee 0 weet niet
0 anders, namelijk….……………………………………………………………………………

Toelichting: ………………………………………………………………………………………

11. Vindt u de scholen in uw wijk/buurt voldoende gemengd?
0	ja	 0	nee,	te	‘zwart’	 0	weet	niet	 	 	
0 anders, namelijk………………………..……………………………………………………

Toelichting: ………………………………………………………………………………………

Indien nee ………………………………………………………………………………………

12. wat vindt u daarvan?
0 goed 0 neutraal 0 slecht, omdat ……………………..……………………………
0 weet niet  0 anders, namelijk ……………………..…………………………

Gegevens geënquêteerde 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………

Geboorteland …………………………………………………………………………………………………

Indien	niet	in	NL	geboren,	hoe	lang	woont	u	in	NL?…………………………………………………………

Leeftijd	…………………	Man	/	vrouw

Rijtjeshuis	/	portiekwoning		 Koopwoning	/	huurwoning	
Werk / uitkering / geen werk en geen uitkering

Mogen wij indien nodig contact met u opnemen? ja/nee

Naam
……………………………………………………………………………………………………………………

Adres en postcode
……………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon
……………………………………………………………………………………………………………………

E-mail
……………………………………………………………………………………………………………………
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bijlage 2 reSultaten
tabel 1: hoe tevreden bent u met uw wijk/buurt?
Zeer	tevreden	 46	 9%
Tevreden	 270	 52%
Neutraal	 46	 9%
Ontevreden	 111	 21%
Zeer	ontevreden	 49	 9%

tabel 2: Voelt u zich veilig in uw wijk/buurt?
Ja			 288	 55%
Neutraal	 35	 7%
Nee	 185	 35%
Anders*	 14	 3%
* Bij het antwoord ‘anders’ wordt door geënquêteerde vooral  
aangegeven dat zij zich soms wel en soms niet veilig voelen.

tabel 3: Vindt u in het algemeen het ontstaan en bestaan  
van zogenaamde witte en zwarte wijken een probleem?
Ja			 252	 53%
Nee	 217	 45%
Anders*	 8	 2%
* Bij het antwoord ‘anders’ nemen de geënquêteerden vooral een neutrale standpunt in. 

tabel 4: Vindt u uw wijk/buurt voldoende gemengd?
Ja			 191	 39%
Nee	 295	 61%

tabel 5: indien nee, zou u willen verhuizen naar een gemengde wijk/buurt?
Ja			 135	 52%
Nee	 126	 48%
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tabel 6: Vindt u in het algemeen het ontstaan en bestaan  
van zogenaamde witte en zwarte scholen een probleem?
Ja			 264	 66%
Nee	 133	 33%
Anders*	 3	 1%
* Bij het antwoord ‘anders’ nemen de geënquêteerden een neutrale standpunt in. 

tabel 7: Vindt u de scholen in uw wijk/buurt voldoende gemengd?
Ja			 91	 27%
Nee,	te	‘zwart’	 244	 73%

tabel 8: indien nee, wat vindt u daarvan?
Goed	 3	 1%
Neutraal	 22	 9%
Slecht*	 207	 89%
Anders**	 2	 1%
*  Bij het antwoord ‘slecht’ geven de geënquêteerden vooral aan dat het  

slecht is voor de integratie en voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. 
** Bij het antwoord ‘anders’ vindt een geënquêteerde dat menging de  

integratie bevordert en de andere geënquêteerde heeft er geen ervaring mee.  

oppervlakte gemeente Den haag is 98,20 km2, de Schilderswijk 1,49 km2.

het stedelijke gemiddelde ziet er als volgt uit: 
•	 lage	inkomens,	38%
•	aantal	uitkeringsontvangers,	18%
•	aantal	uitkeringsontvangers	jonger	dan	25	jaar,	30%
(bron:	CBS)
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2500 EA Den Haag
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