HvDH

Natura 2000 gebieden
beschermen, versterken, uitbreiden

VVD

D66

GL

PvdA

HSP

CDA

Natura 2000 uitgebreid

pal voor natura 2000 en
en stille strand

als compensatie hoge

uitbreiden

blijven beschermd

stikstof uitstoot omlaag

bij voorkeur

2000 gebieden

schone mobiliteit

parken, stranden duinen

stikstof .
in Den Haag.

geen nieuwe paden door natuur

niet bouwen in groen en schoon en

stikstof omlaag.

asfalt P plaaten natuur maken

duinen

honden aanlijnen N2000.

geen verstorende activiteiten

geen verdere bebouwing aan kust

jaarrrond

strandtenten naast natuur winter dichtgeen jaarrondexploitatie

geen strandhuisjes,

respecteren kustpact

niet bouwen in groen en duinen
als het niet anders kan, niet minder groen voor

geen nieuwbouw in

wegwerken achterstallig onderhoud;

versmallen LvNOI en Be-

compenseren met dubbel woningen Leidschenveen

Haagse groengebieden

ecol verbindingen: Teldersweg,

noordenhoutseweg

aantal m2

Bosjes Poot Westduinpark

natuurgebieden verbinden

bestaand groen verbinden, natuurgebieden verbinden, bijv.

versterken groene

koesteren ecologische

natuurgebieden verbinden

verbindingen tussen

zones

overkluizen Utrechtsebaan

door aanleg bij kust

Nieboerweg

passende beplanting op

ScheveningseBosjes,Alkemadelaan,

Lozerlaan Escampweg;

natuurgebieden

vergroening door
dak- gevel- binnentuinen

groene daken, vertikaal groen

meer natuur
ecologisch beheer groen,
stille natuur bewaken: Meijendel,
vlinder-bijvriendelijk,
biodiversiteit, zoveel
Haagse duinen, strand.
mogelijk.
wilde natuur, bloemen beschermen
geen meeuwen nesten op voor biodiversiteit
rustplaats voor zeehonden
natuureducatie
daken, exoten terugdringen
Vlietzoom bedrijven en natuurrecreaatie
gemaaide, veilige uitlaatplekken hondenpoep opruimen
hondenpoep opruimen,
hondenpoep opruimen
veilige losloopgebieden
strenge handhaving opruimen
meer groen
beter onderhouden

minder steen

groene daken

groene daken met
inheemse planten

alleen siervuurwerk
meer groen, vergroenen

aanpak knelpunten ecozones

groene verbindingen om

ogische verbindings

veilige oversteekplaatsen v

natuur en biodiversiteit te versterken

zones

wildedieren

verbinden bij verkeerswegen

overkluizen Teldersweg.

Haagse Bos en

vergroenen daken

zuinig op groen
tuinen vergroenen, steun aan
Operatie Steenbreek

van groen in een wijk

meer groen en minder stenen,

door met steenbreek,

ondertunneling Schenk-

tegen hittestress
viaduct voor park onderzoeken
versteende plekken,

operatie Steenbreek:

tuinen vergroenen

ruimte sporen benutten voor
stimuleren biodiversiteit o.a. natuur
boomspiegels met
inheemse planten
extra boswachters
bestrijding overlast
ratten en meeuwen

meer hondenlosloopgebieden
meer boswachters
vergroenen stad
behoud beheer van groen

ook andere wegen:

Scheveningse Bosjes

anders inrichten, VAlk enz
natuurinclusief bouwen

verdiepen Teldersweg

aanscherpen
daken vergroenen, vertikaal groen

geen subsidie voor

geen individuele subsidie
daktuinen, groene gevels vergroenen daken

groene daken

groene daken

vuurwerkvrije buurt
meer groen en water
in alle wijken
minder stenen, meer
groen
operatie steenbreek

meer bomen, struiken in tuinenVlietzone hoogwaardig
groen gebied
containertuintjes

meer ruimte voor groen, vergroenen prioriteit
refnormen 8naar 16 m2 centrum
groene wijken

van robuuste en verbonden natuur
verbindingen aanleggen versterken
biodiversiteitscrisis aanpakken
biodiversiteitsherstelplan
meer natuur in Vlietzone
ontmoedigen gif gebruik
inheemse planten
onderzoek aanwezige natuur
meer veilige losloopgebieden vervuiler moet betalen
aan de lijn tbv zeehonden enz

geen bevolkingsgroei
is goed voor natuur
insecten een rustplaats

meer omheinde
hondenvelden
verbod consumentenvuurwerkverbod consumentenvuurwerk
geen verbod

vergroenen tuinen

ORAC tuintjes,.

VVD

bomen
1000 nieuwe bomen
beschermen, terugplant, meer planten

onstenen vergroenen.
Zuidwest uitgaan v waarden:

natuurlijke oevers

niet bouwen in hoog-

volwassen groenstructuurgeveltuintjes

terughoudend verlichten

waardig groen

gemengd 16 naar 24
referentienormen
vakkundig onderhoud voor groen
geveltuinen boomspiegels.

tuinen vergroenen

GL

PvdA

warmteleiding uit Rotterdam

HSP

CDA

planten meer bomen

meer bomen en planten kap alleen als onvermijdelijk

verlagen uitstoot
broeikasgas
nieuwbouw gasloos
gasnetwerk houden
isolatie
lokale bronnen

niet

niet

stadsboerderijen, voedtuinen de ruimte

operatie steenbreek

binnentuinen

PvdD

DENK

tuinen operatie steenbreek

ipv bomen kappen, bomen

ORAC tuintjes

PVV

SP

CU/SGP

bomen inventariseren

planten bomen

kappen als het niet anders kan in hele stad

terugplantplicht

planten, liefst in de vorm

en extra bescherming

dicht in de buurt boom terug

bomen kappen als het

aantal en kroon monitorenextra stadsbomen

van bossen

behoud bomen

voor bomen die wijken, boom terug inheemse bomen

echt niet anders kan en

20000 extra straatbomen:& groen in Transvaal

herplantplicht bomen

elke boom gekapt,

extra bomen, soms groen met struiken10000 bomen erbij

terugplaatsen

ipv parkeerplaatsen,

bomen en groen

strikt handhaven.

twee terug

betere groeiplaats

bij nieuwbouw

meer bomen struiken

vergroten kroonoppervlak

boom voor blik op straat

groene wanden

omgevingsvisie

Haagse lanen, stadstuin in centrum

per wijk uitspraken oa klimaat

klimaat neutraal 2030
isolatie, energiebesparing
hernieuwbare energie, duurzame
aardwarmte, zonnepanelen
klimaatbestendige stad

wel

klimaat neutraal 2030
klimaat neutraal 2030
duurzaam
verduurzamen, isolatie
duurzame, minder energie gebruiken
isolatie
zonnepanelen op daken
elk dak zonnepanelen
klimaatrobuust
duurzaam wonen
nieuwe woningen duurzaam
en aardgasvrij. aardwarmte
bedrijven die warmte leveren aan
warmteleiding verduurzamen wel

nieuwe ouders gratis boom

tarieven kappen omhoog

aatadaptatie, biodiversiteit
betere isolatie
zonnepanelen
houd het gas en gasnetwerk
geen geothermiecentrales
geen aardwarmte
wel kernenergie getijdenenergie

pleinen vergroenen

grastegels

gaten in erfscheidingen voor egels

D66

en gras, aan de kust helm

besparen, isolatie, duurzame energie

vergroenen de stad
kwaliteit en toegankelijkheid groen

opknappen

beschermen

Biodiversiteit in
Omgevingswet, omgevingsvisie
klimaat neutraal 2030

handhaven
tegen hondenpoep
hondenuitlaatplek

,selbossen, buurt- volks

mn Westduinpark, ecozone

bomen en bomenrijen
herplantplicht

vuurwerkshow en
'-zones, rest niet

niet bouwen in groen, meer groen
behoud, onderhoud en
schone en groene buitenminder verharding
uitbreiding groen
ruimte
groen behouden door
50m2 kwal. groen/inw.
pleinen daken vergroenen vergroening versteende minder woningbouw vergroening
wijken
onkruid verwijderen, versteende wijken
open bare ruimte natuurinclusief
gemeentelijke groennorm gras vaker maaien
aangepast maaibeleid ebz

toegankelijk groen

HvDH

vertikale geveltuinen

alle beleid toetsen, deskundige werknemers gemeente op duurzaamheid, gevolgen voor dieren, natuur milieu en klimaat
behouden beschermen uitbreiden

vuurwerkverbod

onderhoud, handhaving
tegen hittestress
opvang regenbuien
nieuwbouw niet tenkoste

geveltuinen

houden
beschermen en toegankelijk
maken
Zwarte pad terug aan natuur
vlindervriendelijk
beheer bermen
groene oevers

Ypenburg en
Wateringse Veld

spelen in ecol-

onze unieke natuur in stand

maatregelen voor meer natuur, biodiversiteit

meer groen

nieuwbouw natuurinclusief
verdrievoudigen aantal
groene daken

Grootschalige nieuwe natuurgebieden buiten de stad erbij!
Voorstellen voor groen, natuur en bomen?

vuurwerk

geen nieuw jaarrond

SGH uitbreiden
overkluizen Utrechtsebaan

ondertunnelen Telderstracé

jaarrond

minder rijstroken LvNOI.

honden

wel jaarrondexploitatie

over gehele kustlijn

Scheveningen

natuur

wel strandhuisjes

en uitbreiden door:

verbinden groene gebieden

groene daken

zonder stikstof overlast
gebieden niet bouwen

geen extra bebouwing

geen jaarrondexploitatie bepaald aantal verspreid niet meer jaarrond open
SGH versterken

Natuur Inclusief Bouwen

Natura 2000 stil,

in bestaande natuur-

mensvrije zones
beperkte uitbreiding

De Stedelijke Groene Hoofdstructuur
houden versterken uitbreiden

groene daken, vertikaal groen

CU/SGP

koesteren natuurgebieden,

duurzaam, bevoorrading emissieloos

verbinden natuur/ groen

SP
waardevolle Natura 2000

stikstof verminderen door

optimaliseren
ruimte voor jaarrond

PVV

waar mogelijk uitbreiden.

aan de kust geen extra

strandtenten

DENK

nationaal park
niet bouwen in Natura

nationaal park hollandse duinen hoogbouw

strandhuisjes

PvdD
Natura2000 versterken

2030 klimat neutraal
isolatie, energiebesparingverduurzamen
duurzame bronnen
isoleren

geen

bescherming kwetsbare waarden
prioriteit aanpak klimaat biodiversiteit
2030 klimaat neutraal
klimaatplan
isolatie
energiebesparen
duurzame energie
daken vol zonnepanelen
aardwarmte

geen

verduurzaming
goedkopere woningen
isolatie
vergroening voor
klimaatadaptatie

2030 klimat neutraal
energietransitie is
onbetaalbaar
energienesparing
niet van gas afhalen enduurzame energie
stoppen duurzaam- zonnepanelen
heidssubsidies
isolatie

tegen

2030 klimat neutraal
100% fossielvrij
hernieuwbare energie
isolatie
duurzaam
lokale bronnen,
geothermie enz
klimaatbestendig

circulaire economie

materialen hergebruiken, delen, enz circulaire economie

circulariteit
gebruikte materialen,
nieuwbouw circulair
repareren
bouwen met bestaande& natuurlijke
materialen
zelf composteren

circulair bouwen

gebruik nieuwe materialen reductie, delen,
hergebruik, kringloop
composteren

Composteren

hergebruik materialen
deeleconomie
stadslandbouw

kringloop economie
hergebruik afval

circulair

ruilen en delen
repareren

reductie, hergebruik,
recycling upcycling
grondstoffen
zelf composteren
minder plastic afval
meer evenementen spreiding evenementen, bewoners betrekken
op geschikte lokaties natuurgebieden ontzien

regentonnen
Evenementen
behouden uitbreiden
minder evenementen, rekening met impact natuur

jaarrondevenementen
goed voor toerisme

Mobiliteit
duurzaam, voetganger, fiets OV

niet de auto uit pesten
duurzaam bereikbaar
auto's en fietsen ondergrondsschonere mobiliteit
parkeren,doorstroming auto kiest voor OV, ruimte voor
overstap naar emissieloos fietsers en voetgangers
veilige looproutes
autogebruik korteritten verminderen
veilig fietsen , minder lang
wachten bij lichten; OV
laten doorrijden
30 km is norm
transparant
open, transparant
participatie bewoners en
right to challenge
ondernemers
proeven burgerfora,
burgeramendement
meer co-creatie

minder auto

Transparantie, participatie

stop automobilistje pesten
ondertunneling NW hoofdroute
ongelijkvloerse kruisingen
wegen verbreden, openen
afgesloten wegen.
investeer in OV, fiets

meer transparantie
stadswinkels
bewonersparticipatie zuidwest
cooperatieve wijkraad

vriendelijk beleid voor evenementen
ruim baan voor evenementen in wijk
regels voor Malieveld

duurzaam
fiets OV electrisch
deelvervoer.
negatieve impact auto's
anders, auto is te gast

30 km max
inwoners betrekken
right to challenge
burgerberaden
meebeslissen meedoen

Belangenverstrengeling
Corruptie
HvDH

VVD

D66

GL

voorwaarden als leefbaar-nieuwe locatie.
heid onder druk
versoepelen,
versnellen vergunning

rekening houden met
impact evenementen
op natuur omwonenden

duurzaam vervoer
voetganger, fietser en
OV meer ruimte
deelmobiliteit
ondertunneling voor
autoverkeer

vervoer zonder vervuiling
goedkoop OV
fiets voetganger OV
deelvervoer
centraal.vaker groen licht
bereikbaar voor auto
OV prioriteit.
stoppen anti-auto
auto niet centraal
beleid
minder auto's
schonere auto's
thuiswerken stimuleren
transparant
transparantie
burgerparticipatie
participatie
plannen mét bewoners
geen dealtjes in achterkamers
moet tot het verleden
behoren
scholen in integriteit

meer OV, voetgangers, duurzaam
fietsers, terugdringen autoopenbaar vervoer
auto
fiets
voor auto's
goed bereikbaar
voldoende
parkeergelegenheid
30 km per uur
ondergronds
max transparantie,
transparantie
meer budget participatie open voor ideeen burgers.transparantie
bewoners betrekken
gemeente informeert, nietburgerinitiatieven
burgerpanels
marktpartijen.
eenvoudiger
mee beslsrecht
right to challenge
geen schijn van
iedere schijn voorkomen integriteit
integriteit versterken
iedere schijn voorkomen bespreekbaar
PvdA
HSP
CDA

Volgens peiling gepubliceerd in Den Haag Centraal 8 februari: de 12 partijen die in de Raad komen, in volgorde van huidige zetelverdeling

ruim baan voor
fiets en voetganger op 1
automobilisten
investeren openbaar vervoer
goed OV, ondergronds
geen wegversmalling fietsvriendelijker
geen inperking parkeerpl
langer groen voor fietsers meer flitspalen
ondergrondse parkeervoetgangerroutes
30km
garages
wagenpark vergroenen
schoon goedkoop en 1 auto mogelijk
veilig OV
bindend referendum betrekken bewoners bij
plannen

mensen laten meedoen
meedenken
ideeen benutten
samen stad maken
right to challenge

corruptie aanpakken

PvdD

DENK

PVV

SP

CUSGP

