Wie wil er nou in de Schilderswijk wonen?
De Schilderswijk: werkloosheid, gebrekkige integratie, vervallen woningen en
jongerenoverlast, de wijk waar bewoners zich niet altijd even veilig voelen.
De wijk ís echter niet zo eenzijdig – zo grimmig – als uw krant soms doet
geloven. Dat weet je als je er woont, dat weet je als je er dagelijks werkt.
Daarom hier ons antwoord op de vraag: waarom zou je in de Schilderswijk
willen wonen?

1 Omdat de woningen steeds beter worden
De meeste woningen in de Schilderswijk zijn gebouwd in de jaren ’80 en ’90
van de vorige eeuw. Leegstand is er nauwelijks: om maar aan te geven dat de
wijk voor veel mensen een thuis is.
Een aantal projecten waar we volgend jaar mee starten:








446 woningen aan de Jacob Catsstraat en omliggende straten knappen
we de komende jaren op. Met aandacht voor ideeën van bewoners,
onder meer energiebesparende verbeteringen en een prettige en veilige
uitstraling van de woningen.
Bij de 492 woningen van complex Nuts 1 en 2 werken we toe naar
nieuwbouw waarbij we – zoals we dat gewend zijn – goed kijken naar de
vraag van de wijk en de plek. Met individuele huisbezoeken praten we
over de verwachtingen, wensen en problemen van de huurder. En wat
blijkt: mensen blijven het liefst in de Schilderswijk wonen. Daar op die
plek.
De komende maanden worden de laatste opknapwerkzaamheden aan 57
woningen van de Delftselaan uitgevoerd. De woningen zijn aan de
binnenkant sterk verbeterd. Bij opknapwerkzaamheden aan de
buitenkant zijn diverse veiligheidsbevorderende maatregelen toegepast
(Politiekeurmerk Veilig Wonen, opknap portieken en achtertuinen).
En we werken aan een plan voor nieuwe woningen aan de Van
Dijckstraat.

2 Omdat het op straat steeds leuker wordt
We knappen woningen op en bouwen nieuwe. Voor huidige bewoners, maar in
hun toenemende diversiteit bieden de woningen ook steeds meer een thuis aan
mensen van buiten de wijk.
De gemeente en politie zetten zich op hun beurt in voor een nette en veilige
openbare ruimte en aanpak van problemen op het gebied van veiligheid. Twee
thema’s waar zorgen over zijn, maar die door een gezamenlijke aanpak steeds
beheersbaarder worden.
Kinderen voetballen op het Cruijff Court of op de verschillende voetbalveldjes,
sporten op de Campus Teniersplantsoen, houden met elkaar de wijk netjes
tijdens veegacties en doen workshops in de verschillende buurtkamers.
De Schilderswijk is hét voorbeeld van een stadswijk uit de 21ste eeuw, die leeft
en waar op elke hoek ontmoetingen plaatsvinden.

3 Omdat er veel enthousiaste jongeren wonen




33% van de bewoners van de Schilderswijk is 19 jaar of jonger:
daarmee is de wijk de meest jeugdige van heel Den Haag.
Een vijfde van de leerlingen volgt hoger onderwijs.
Het slagingspercentage op scholen ligt op het Haags gemiddelde.

Ondanks dat de sociale verbanden niet altijd sterk zijn, zien we dat de circa 95
culturen in de wijk op een relatief klein oppervlak samen wonen zonder dat dit
bovengemiddeld veel spanningen geeft.
En steeds meer jongeren vinden hun draai, willen verder, willen vooruit. Die
ontwikkeling is niet te ontkennen. Dat is de grote kracht van de wijk.

4 Omdat bewoners samenwerken
En – tot slot – tussen bewoners die hun thuis op orde hebben en tijd en ruimte
hebben, ontstaan geregeld enthousiaste samenwerkingen. Buurtkamers,
buurtvaders, pleinraden, ontwerpteams, vrouwennetwerken, moestuinen en
bewonerscommissies zorgen juist voor de brug tussen bewoners en instellingen
die in en aan de wijk werken.
De bewonerscommissieleden die met Haag Wonen samenwerken, behoren
bovendien tot de meest enthousiaste samenwerkingspartners die Haag Wonen
heeft.

De successen – die er onmiskenbaar zijn in de Schilderswijk – sneeuwen
gemakkelijk onder, door de problemen die de wijk net als elke stadse wijk in
elke willekeurige Nederlandse stad heeft. De energie van de Schilderswijkers is
echter bijna tastbaar. Juist daar mogen we onze ogen niet voor sluiten.

Wilt u over dit onderwerp verder van gedachten wisselen? Ik nodig u van harte
uit een e-mail terug te sturen!
Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen

Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen
bespreken we als woningcorporatie Haag
Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders
van ons ondernemingsplan 2010-2014. Wat is
de status van onze projecten? Hoe werken we
samen met andere partijen? En wat is ons
standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de
stad en nieuwe wet- en regelgeving? Elke twee
à drie weken reflecteren we zo op de actualiteit.

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Noodklok: woonruimte grote gezinnen
Thuis in de Rivierenbuurt
Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
Thuis in de Schilderswijk

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder
andere het college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.

