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Subsidieregeling Duurzame Wijkactie Den Haag
Impact projecten 2019

De Buurtschuur – doen we samen met de wijk (fotocredits Wido van Drecht)

“De drempel om iets ondernemen in de buurt is door dit project voor mij enorm verlaagd. Ik probeer
ik ook anderen aan te moedigen of te inspireren om vaker samen iets te doen.”

December 2019
GreenWish – Ineke van Zanten en Rinske van Noortwijk
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De subsidieregeling Duurzame Wijkactie Den Haag is een subsidie, waarmee bewoners worden
gestimuleerd om duurzaamheidsinitiatieven in hun wijk te ontplooien. Er kan maximaal 5.000 euro
worden aangevraagd. Daarvan is (maximaal) de helft bedoeld voor proceskosten. Aanvragers kunnen
advies inhuren om hun project te versterken. Het overige deel (ook maximaal 50%) kan worden
gebruikt voor andere doeleinden van het project.
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Inleiding

De subsidieregeling “Duurzame Wijkactie Den Haag” heeft al verschillende vormen gehad en
initiatiefnemers gekend. Het biedt een vloer voor initiatieven die nog ontplooid, ontwikkeld en
uitgevoerd moeten worden, of die een nieuwe fase ingaan. Het gaat over duurzaamheid, en hoe we
dat in ons eigen leefgebied een plek kunnen geven. Vanuit alle hoeken van de stad komen hier ideeën
samen over duurzaamheid in de eigen buurt. Het zijn projecten over duurzame energie, minder gebruik
van fossiele brandstoffen, auto’s delen met buurtbewoners, groene daken, het tegengaan van
voedselverspilling, natuurspeeltuinen en bovenal om samen met de buurt of de vereniging de boel aan
te pakken en levendig te houden voor nu en voor later. In 2019 was er ruimte voor 20 projecten.
Aan het eind van 2019 hebben we de aanvragers van dit jaar een online vragenlijst gestuurd, met de
vraag deze in te vullen en waar mogelijk ook deelnemers aan hun activiteiten te stimuleren dat te
doen. Er kwamen 42 reacties. Ook in 2018 en 2017 is een enquête gehouden onder de aanvragers.
Aanvragers en deelnemers ontvingen dezelfde vragenlijst. Via de eerste vraag (“was je aanvrager of
niet”) kwamen ze bij verschillende vragenlijsten terecht. Daarmee deden respondenten uitspraken
over:
-

-

Bijdrage aan duurzaamheid door de projecten;
De olievlekwerking (alleen aanvragers):
o organisaties met wie ze samenwerkten
o aantallen mensen dat meedeed aan hun project
Hoe bekendheid werd gegeven aan het project (alleen aanvragers)
Verandering in gedrag (alleen deelnemers)
Of mensen zelf een duurzaam wijkproject willen starten (alleen deelnemers)
Suggesties voor de subsidieregeling

Op basis van de antwoorden leest u in dit verslag een korte impressie van de impact van de projecten.
De resultaten zijn ook weergegeven in een infographic. Hieronder staan de namen van de projecten
die in 2019 zijn toegekend.
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Resultaten van de enquête

2.1

Bijdrage van de projecten aan duurzaamheid

Deze vraag is beantwoord door zowel deelnemers als aanvragers. De infographic geeft een overzicht
van de bijdrage aan duurzaamheid zoals mensen deze zelf inschatten. Uiteraard kun je de mate van
impact niet los zien van het type project. De variatie daarin was in 2019 groot. De projecten gingen
over groen, verminderen van hittestress, duurzame energie, auto’s delen, het tegengaan van
voedselverspilling, verduurzamen van sportverenigingen etc. Nog niet alle projecten waren in 2019
helemaal uitgevoerd. Voor sommigen zijn de beginstappen gezet en vinden in 2020 nog activiteiten
plaats.
‘Bewustwording van duurzaamheid’ (84%) en ‘elkaar beter leren kennen’ (62%) scoorden verreweg
het hoogst. Dat betekent dat de projecten die ondersteund zijn met een duurzaamheidssubsidie ook
een sterk positieve impact hebben op sociale cohesie en daarmee op sociale duurzaamheid!
Duurzaamheid en sociaal gaan hand in hand.
Mede om deze reden is op 25 september in Hou van je Huis (Escamplaan) een bijeenkomst
georganiseerd over dit onderwerp. Deze werd bijgewoond door een groot deel van de aanvragers uit
de editie van dit jaar, maar ook van eerdere jaren en belangstellenden. Zo’n vijftig mensen waren erbij.

“We zorgen voor het gebruik van een groene plek die nu verwaarloosd wordt.”
“Ons project bestrijdt de hittestress”
“Wij organiseren informatie avonden voor bewoners, zoals over zonnepanelen, warmtepompen,
waterzijdig inregelen, isoleren, infraroodverwarming, energiecoaches, waterstof, nul op de meter,
energy party, toepassing collectieve zonnepanelen.”
“De autodeelcoöperatie Coper Deelt stimuleert het delen van elektrische auto’s in de buurt,
vermindert de druk op de openbare ruimte voor parkeerplaatsen en vergroot de onderlinge sociale
samenhang.”
“Mensen verbouwen een deel van hen dagelijkse voedsel in de eigen buurt.”
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2.2

De olievlekwerking

Via de projecten die –soms geheel, soms deels- zijn gefinancierd zijn veel mensen en organisaties
bereikt. Er is onderling samengewerkt, mensen hebben actief meegedaan of bezochten de activiteiten.
Bijna alle aanvragers (96%) werkte samen met een of meerdere organisaties en bedrijven in Den Haag.
Een deel van de aanvragers (12%) werkte zelfs met meer dan 10 organisaties samen! De regeling heeft
dus niet alleen een impact op duurzaamheid en sociale cohesie, maar ook op samenwerking binnen
de stad.
De samenwerkingsrelaties zijn divers. Natuurlijk de gemeente, Duurzaam Den Haag en Fonds 1818,
maar er is ook samengewerkt met bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen,
onderwijs (alle niveaus), restaurants en andere initiatieven. Er is samengewerkt met verschillende
afdelingen van de gemeente (zoals Mobiliteit en Stadslandbouw en diverse stadsdelen). De subsidie
verbindt formele organisaties met informelere vormen, zoals bewonersorganisaties en andere
initiatieven. In dat opzicht past het heel goed in deze tijd, waarin de verantwoordelijkheden en de zorg
voor lokale leefbaarheid aan het verschuiven zijn. Geef de bewoners de mogelijkheid voor initiatief,
en wees vanuit de formele organisaties daar dienstbaar aan.

Er is samengewerkt met….
Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Bestuur HGC en leden, Duurzaam Den Haag, Coöperatie Moerwijk, Made in Moerwijk,
Bewoners Zeehelden, Stichting bewonersvereniging Zeeheldenkwartier de Groene Eland, Bestuur TAC'90 en leden, bewoners
Trompstraat, Spiegelschool, projectontwikkelaar nieuwbouw en investeerder Anna & Co, Operatie steenbreek, Smaak voor
Groen, kweker van biologisch-dynamische planten Agriton, Haagse Zwam, Vestia, Wijkplatform Morgenstond,
bewonerspandje Sterrenoord 81a, Stichting MOOI, Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/Spuikwartier, AVN, Haagse
Hogeschool, ROC Mondriaan, Leiden University Green Office, Haagse Hogeschool, Stichting United Artist Movement,
European Students Network The Hague, Provincie Zuid- Holland, TrashUre hunt, Afvalbioscoop, Stichting Aardewerk,
Hindoestaanse vereniging Laak, Groene Regentes, Hou van je Huis, Museon Het Nutshuis, Stadsoase Spinozahof, werkgroep
Grachten, Eetbaar park Zuiderpark, Pep Den Haag; mbo Kijkduin….
…..en met nog veel meer mensen en organisaties

2.3

Bereik van de projecten onder bewoners

De meeste projecten bereikten tussen de 50 en 100 mensen. Het totaal aantal mensen dat in aanraking
kwam met de activiteiten wordt geschat op ongeveer 4.000 mensen. Op verschillende manieren zijn
deze betrokken geraakt. Als hulp bij de organisatie, of als deelnemer aan een van de activiteiten.
Omdat nog niet alle projecten volledig zijn uitgevoerd is de verwachting dat dat aantal hoger zal komen
te liggen.
Projecten werden vooral bekend gemaakt via Facebook, flyers en een eigen website. Ongeveer een
derde van de projecten maakte daar gebruik van. Een op vijf projecten stuurde persberichten of kreeg
aandacht van lokale radio en tv. Naast Facebook werden ook andere sociale media kanalen ingezet:
Twitter (7%) en Instagram (19%). Daarnaast is en wordt ‘mond tot mond’ geworven.
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“We hebben op onze maandelijkse wijkavonden "Vuur en Soep" de wijkbewoners ingelicht over de
voortgang van de actie.”
“Mond tot mond om zo laagdrempelige mogelijk te zijn: de meeste inwoners in Molenwijk zijn niet
handig met digitaal.”

2.4

Impact op duurzaam gedrag

“Ik spreek vaker mensen aan en neem vaker initiatief om met buren een activiteit te organiseren die
een verbetering in de buurt als doel heeft.”
Een van de vragen van de enquête ging over de impact op het gedrag. Deze vraag is alleen gevraagd
aan deelnemers aan de activiteiten. Uiteraard is daardoor het aantal responses gering, maar het geeft
toch een indicatie dat mensen door deelname aan het project gestimuleerd worden en actief andere
keuzes maken (zie infographic). Minder spullen kopen, meer delen en letten op plastic verpakkingen
werden het meest genoemd als gedragsverandering.
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Conclusies

Er is een aantoonbare impact op duurzaamheid en op de duurzaamheidsbeleving in Den Haag. Dat was
de conclusie uit de enquêtes die in de twee voorgaande jaren is uitgevoerd onder de aanvragers van
de duurzaamheid subsidie. De resultaten van 2019 volgen deze lijn.
•

•

•

•

•

Er is een duidelijke positieve impact op duurzame doelstellingen van de gemeente op
meerdere fronten. Mensen werken actief aan duurzaamheid, op hun eigen manier, en nemen
daarin andere mensen en organisaties mee. Informele netwerken en instituties werken
samen.
De impact op sociale cohesie, participatie en verbinding is groot. Er ontstaan nieuwe
contacten, meer verbinding, meer participatie. Dit is een mooi bijeffect van de regeling. Er
wordt steeds vaker lijkt het, een link gelegd tussen duurzaam en sociaal. Bijvoorbeeld:
voedselverspilling tegen gaan en armoedebestrijding, sociale cohesie door deelprojecten en
het verminderen van autobezit etc. Duurzame initiatieven dragen bij aan de veerkracht van
mensen. Duurzaam initiatief geeft je de kans om talenten in te zetten, deel uit te maken van
een netwerk, en ook geld te besparen en te verdienen.
Er gaat een olievlekwerking uit van de regeling. Er is samengewerkt met tientallen Haagse
bedrijven en organisaties. Dat past in deze tijd, waarin grenzen tussen organisaties en mensen
“vervagen”. De initiatieven boren door de regeling ook externe financieringsbronnen aan,
waardoor er per saldo meer wordt geïnvesteerd in de stad.
Er worden veel mensen bereikt die anders buiten het zicht van de gemeentelijke organisatie
zouden blijven. Nieuwe doelgroepen, waarvan deelname aan het project ook leidt tot actief
duurzamere keuzes in hun gedrag.
De projecten die (deels) gefinancierd zijn met de subsidieregeling werken inspirerend. Alleen
al onder de respondenten van de deelnemers enquête geeft 40% aan wel een eigen project te
willen starten, bijvoorbeeld aanleggen van bijenlinten en pluktuinen in de stad of het
verbeteren van het straatleven. Er staat een groot potentieel aan nieuwe initiatiefrijke,
duurzame doeners klaar. Of zoals een van de respondenten het zegt: “Er is nog zoveel te
doen!”
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