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Voorwoord – Buiten in Den Haag
2020 liep anders dan wie dan ook van te voren had gedacht. Ook op de activiteiten van Platform
STAD had de coronacrisis grote impact. We konden niet meer in volle zalen het gesprek over de
ontwikkeling van Den Haag voeren.
Terwijl op 12 maart 2020 om 16.00 de lijsttrekkers van de grootste Haagse politieke partijen klaar
stonden voor het STADdebat over de Stand van de Stad, werden in de eerste persconferentie
bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden. Het debat werd uitgesteld en de lockdown was
een feit.
Platform STAD gooide het roer snel om. We trokken de wijken in en lieten zien dat de crisis in
Moerwijk een andere uitwerking had dan in het Statenkwartier. En we werkten nog meer digitaal,
bereikten ons publiek met meer nieuwsbrieven, interactieve livestreams en video-interviews.
Want de coronacrisis leverde ook over het leven in de stad veel extra gespreksstof op. Terwijl de
eerder in gang gezette ontwikkelingen zoals het CID wel doorgingen, verschoven de accenten in wat
we belangrijk vinden. Het belang van een goed bruikbare en groene buitenruimte dicht bij huis werd
extra duidelijk zichtbaar.
Met de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) hebben we in de zomer van 2020 het belang van goed
ontworpen openbare buitenruimte geagendeerd. Het viel de vakjury op dat bij alle genomineerde
plannen de gebruikers intensief bij het ontwerpproces waren betrokken. Dat heeft zijn vruchten
afgeworpen; uit de interviews met gebruikers, ambtenaren en ontwerpers bleek dat men erg
tevreden was met de nieuwe plekken én de totstandkoming ervan. De feestelijke uitreiking van de
HOP was dan ook een mooi lichtpunt in het sombere jaar. Met de publieksprijs heeft Platform STAD
ook nadrukkelijk een andere doelgroep aangesproken en haar publiek verbreed en vergroot.
De derde editie van ons STADmagazine staat helemaal in het teken van de HOP. Met alle inzendingen
en uitgebreide beschrijvingen van de nominaties geeft het magazine een prachtig overzicht van alle
vernieuwde openbare ruimte van de afgelopen jaren. Daarnaast bevat het magazine de bevindingen
van de jury en hebben we alle juryleden geïnterviewd over actuele thema’s die hen in hun werk
bezighouden, en hun aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van Den Haag.
Jooske Baris
directeur Platform STAD

Uitreiking van de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) op 3 september door wethouder Bredemeijer
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1. Over Platform STAD
Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over de stedelijke ontwikkeling en architectuur
van Den Haag. Juist in een tijd dat de stad zich volop ontwikkelt, organiseert Platform STAD het
onafhankelijke, publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke opgaven van Den Haag.
Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis.
De activiteiten van Platform STAD brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikkelaars,
onderzoekers, ontwerpers, bouwers. Steeds blijkt dat elkaar zien, spreken èn naar elkaar luisteren
zorgt voor meer begrip voor elkaars standpunten en meer kwaliteit in plannen.
Onze STADgesprekken en STADconsults leiden tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd
advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.
Partners
Platform STAD werkt samen met meerdere overheden en stakeholders uit Den Haag. In 2020 waren
dat dat bijvoorbeeld de GGD Haaglanden, de gemeente Den Haag, de Haagse Hogeschool en diverse
architectenbureaus.
Financiering
Het budget van Platform STAD komt voor circa twee derde uit een subsidie van de gemeente Den
Haag. De overige een derde komt vanuit opdrachten, (onderzoeks-)fondsen zoals het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en vanuit sponsoring uit de markt.
STADpartners die in 2020 Platform STAD financieel steunden: Staedion, Haag Wonen, BPD, Syntrus
Achmea, Van Wijnen, ERA Contour, STEBRU, AM, Synchroon, Bouwinvest en Heijmans.
Wat doet Platform STAD
- agendeert de stedelijke opgaven van Den Haag en stelt vragen;
- organiseert en stimuleert het publieke en professionele debat;
- activeert kennis en deelt deze om het debat op een hoger niveau te voeren;
- haalt aanbevelingen en advies op voor stedelijke partijen en gemeente;
- brengt stedelijke partners samen en stimuleert daarmee afstemming en samenwerking;
- geeft een impuls aan de ontwerpcultuur in Den Haag;
- is als platform neutraal, pluriform, staat boven de partijen en is inhoudelijk onafhankelijk;
- is laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek en professionals;
- maakt uitkomsten openbaar, zodat ze landen in de stad en beweging creëren;
- organiseert (financieel) commitment van meerdere stedelijke partijen.
Doelgroep
In het behalen van haar doelstellingen richt Platform STAD zich voornamelijk op:
- professionals, bestuurders en ontwerpers werkzaam bij stedelijke stakeholders
- ambtenaren, raadsleden en bestuurders van lokale, regionale, provinciale en rijksoverheden
- onderzoekers en adviseurs, studenten en medewerkers/docenten van stedelijke opleidingen
en kennisinstellingen
- bewoners, ondernemers en belanghebbenden, initiatief- en projectgroepen op gebied van
stedelijke ontwikkeling
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Bestuur en organisatie
Platform STAD is een stichting met een bestuur op afstand. Penningmeester Aad Bouwhuis droeg in
2020 zijn functie over aan Edward van Dongen. Het bestuur bestaat uit:
- Gemma Smid Marsman (voorzitter), gemeente Dordrecht
- Edward van Dongen (penningmeester), ERA Contour
- Jeroen Geurst, Geurst en Schulze Architecten
- Bregit Jansen, Haag wonen
De stichting Platform STAD wordt geleid door directeur Jooske Baris. In de organisatie waren in 2020
verder werkzaam projectleider Gerwin van Vulpen en projectmedewerker Joey van Loo, in dienst van
de stichting en Judith Schotanus, ingehuurd als zzp’er, werkzaam als projectleider en redacteur. In
totaal betreft de omvang van de organisatie 2,3 Fte.

Loper Oude Centrum won in 2020 de HOP-juryprijs en Buitenplaats Ockenburgh de HOP-publieksprijs

2. Programma 2020
Meerjarige thema’s
Platform STAD sluit aan op de actualiteit maar onderscheidt ook een aantal thema’s die gedurende
een langere periode urgent en relevant zijn, en die een sterke relatie hebben met de
verdichtingsopgave van Den Haag in relatie tot de leefkwaliteit in de stad. Thema’s waar Platform
STAD haar programmering op toespitst zijn:
- Aangename, aantrekkelijke STAD
Ten tijden van een hoge woningvraag en een explosieve stijging van de bouwkosten is het bewaken
van de (beeld)kwaliteit cruciaal. Samenhang in het beeld is daarbij belangrijk, maar ook de
toepassing van onderliggende ontwerpprincipes zoals verwoord in handboeken als Prettige Plekken,
Steden voor mensen en City at Eyelevel zijn essentieel voor een leefbare stad en een geslaagd
stadsbeeld. Mensen beleven hun private leven steeds meer in de openbaarheid. Platform STAD
onderzoekt en bespreekt wat bijvoorbeeld bewoners belangrijk vinden als het gaat om de beleving
van ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.
- Samen leven in de STAD
Den Haag streeft ernaar een inclusieve stad te zijn; dit is aantrekkelijk voor het leefklimaat in de stad.
Platform STAD onderzoekt welke rol ruimtelijk ontwerp kan spelen bij het verbeteren van de
leefbaarheid en het tegengaan van segregatie. Wat is het optimale schaalniveau waarop buurten
gemengd of juist homogener van samenstelling zouden moeten zijn? Hoe zien de sociale kaarten van
Den Haag er uit? Welk effect hebben verbindingen tussen wijken en ontwerp- of functieaanpassingen
in de openbare ruimte?
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- Gezonde STAD
De inrichting van de stad heeft invloed op de gezondheid van inwoners. Vergrijzing, vereenzaming,
obesitas en luchtvervuiling vragen om goede oplossingen, en zijn van invloed op de leefkwaliteit van
de stad. Die moet optimaal zijn om te borgen dat bijvoorbeeld ook gezinnen graag in de stad wonen.
Daarbij speelt ruimtelijk ontwerp en inrichting een grote rol, bijvoorbeeld via innovatieve
woonvormen, de inrichting van de openbare ruimte, voorzieningenspreiding en toegankelijkheid.
- Mobiele STAD
Verdichting zorgt voor een flinke stijging van het aantal reizigerskilometers bij alle vormen van
vervoer. Ruimte is schaars in Den Haag en ook geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in beslag. Er
moeten keuzes gemaakt worden voor een aantrekkelijker en beter bereikbare stad. Daarbij zijn
investeringen onontbeerlijk, en aandacht voor publieke functies in plinten van gebouwen en nieuwe
routes in de openbare ruimte. De complexe mobiliteitsvraagstukken worden bekeken in relatie tot
verdichting, versterking van de economie en duurzaamheid.
- Nu in de STAD
Naast deze hoofdthema’s sluit Platform STAD aan op de actualiteit door relevante kwesties te
agenderen en door regelmatig af te stemmen op de raads- en beleidsagenda van de gemeente en
projecten van overige stakeholders. In haar programmering beweegt Platform STAD mee met
bestaande energie en opkomende discussies.

Presentatie van de STADverkenning Botsingskansen tussen Haagse Markt en Zee in de Julianakerk in
Transvaal, januari 2020

3. Programma 2020: activiteiten
Platform STAD organiseerde en stimuleerde het denken, doen en debat over stedelijke opgaven van
Den Haag in 2020 door het inzetten en ontwikkelen van de volgende typen activiteiten:
1. STADgesprekken; publiek toegankelijke bijeenkomsten die een Haagse opgave uitdiepen
met 80-250 professionals, ontwerpers, ambtenaren, bewoners en marktpartijen
2. STADconsults; inhoudelijke expertmeetings met circa 15 genodigde ambtenaren,
architecten, ontwikkelaars, beleggers en deskundigen uit of juist van buiten Den Haag
3. STADateliers en verkenningen; ontwerpmanifestaties waarin meerdere jonge en ervaren
architecten, stedenbouwkundigen en wetenschappers nieuwe ideeën genereren voor
een Haagse locatie
4. STADpartnerbijeenkomsten; besloten inhoudelijke bijeenkomsten met STADpartners en
gemeentelijke vertegenwoordiging, die publiek-private samenwerking bevorderen.
5. Haagse Openbare ruimte Prijs HOP
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6. Nu in de STAD; serie interviews over de impact van de coronabeperkingen in de
verschillende wijken.
7. STAD in beeld; videoserie met verdiepende dubbelinterviews over actuele thema’s aan
de hand van grote nieuwbouwprojecten.
De resultaten worden openbaar gemaakt en zijn zichtbaar in de (online) lokale en landelijke media
met diverse blogs, artikelen en mediaoptredens.
Platform STAD bereidt de bijeenkomsten inhoudelijk zeer gedegen voor, nodigt de sprekers uit, zorgt
voor de organisatie en de communicatie. Ook de gespreksleiding wordt in eigen hand gehouden.

Tijdens STADverkenning Botsingskansen worden stadsstraten onderzocht en resultaten aangeboden
aan stadsdeelvoorzitter Anette de Graaf

STADgesprek Botsingskansen tussen Haagse Markt en zee
Wanneer: 23 januari 2020, 70 deelnemers, in Julianakerk Transvaal, link aankondiging>
Sprekers: Elbert Arens (PosadMaxwan), Pieter van der Heijde (Bureau Stedelijke Planning), Annette
de Graaf (Stadsdeeldirecteur Segbroek) Ivan Nio (NIO Stedelijk Onderzoek en Advies), Edwin
Santhagens (Buro Sant en Co), Esther Geradts (Programmamaker bij RAP en SOZA) Harmen van de
Wal (Krill architecten)
Inhoud: Presentatie en gesprek over de uitkomsten van de STADverkenning ‘Botsingskansen – samen
leven in stadsstraten’ met principes voor versterking van de route tussen markt en zee.
Resultaat: Link naar uitkomsten en aanbevelingen>. STADverkenning is in gedrukte vorm als
brochure (1.500 exemplaren) verspreid.

STADgesprek Gezocht – Stadsstedenbouwer m/v
Wanneer: 11 februari 2020, 80 deelnemers, in Bleyenberg, link aankondiging>
Sprekers: Max van Aerschot (voormalig stadsbouwmeester Haarlem), Marianne Loof (partner LEVS
architecten en voormalig voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Amsterdam),
Erik Pasveer (voormalig stadsstedenbouwer van Den Haag), en Tako Postma (stadsbouwmeester in
Delft)
Inhoud: In Den Haag is de positie van stadsstedenbouwer vacant. Is Den Haag gebaat bij een
onafhankelijke, externe stadsstedenbouwer of juist bij een visionair hoofd van de gemeentelijke
dienst?
Resultaat: Link naar uitkomsten en aanbevelingen>
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STADgesprek Stand van de STAD
Wanneer: 12 juni, 120 deelnemers, via livestream en vanuit Theater aan het Spui, link aankondiging>
Sprekers: Arjen Kapteijns (GroenLinks), Mikal Tseggai (PvdA), Dennis Groenewold (D66), Frans de
Graaf (VVD), Arjen Dubbelaar (Groep de Mos/ Hart voor Den Haag), Joris Wijsmuller (Haagse Stads
Partij) en Kavish Partiman (CDA) en Wouter Loomans (Local), Nanda Suijsmans
(Landschapsontwerper), Mohamed Baba (bestuursvoorzitter Haag Wonen) en Kaushilya Buddhu Lall
(Economic Board Den Haag)
Inhoud: Halverwege de collegetermijn maken we de balans op met de nieuwe coalitie. Platform STAD
analyseerde het coalitie akkoord. Vaart de nieuwe coalitie nu een andere koers?
Resultaat: Link naar de uitkomsten>

Het STADgesprek Stand van de STAD, met politiek en stakeholders, werd via livestream uitgezonden

Nu in de STAD Laak centraal
Wanneer: april 2020
Sprekers: Alex Berendsen (stedenbouwkundige), Lawrence Eghosa (Stadsdeeldirecteur Laak), Jon D.
Gharbharan (voorzitter Ondernemend Laak), Robert Kostwinder (Community Builder Laak) en Bilal
Sahin (Vadercentrum Adam)
Inhoud: In een actuele serie interviews met stakeholders van heel verschillende Haagse wijken is het
effect van de coronacrisis tijdens de eerste lockdown (maart / april 2020) op het stedelijk leven in die
specifieke wijk in beeld gebracht. Met indringende foto’s van Christian van der Kooy die een beeld
schetsen van de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken in deze ongewone tijd.
Resultaat: Laak>

Nu in de STAD Moerwijk
Wanneer: april 2020
Sprekers: Donne Bax (sociaal ondernemer van o.a. Made in Moerwijk), Joop
Schouten (bewoner), Mohamed Chohabi (Wijkmanager Escamp), Sanne van Loon (architect, Van
Wilsum Van Loon) en Mark Mooijman (assetmanager Staedion)
Resultaat: Moerwijk>

Nu in de STAD Mariahoeve
Wanneer: mei 2020
Sprekers: Daniella van der Velde (wijkagent Mariahoeve), Carlos Martinez van Andel (Voorzitter
Wijkberaad Mariahoeve), Dokie Claessens (gemeente Den Haag, wijkmanager Mariahoeve), Marije
Winter (woningcorporatie Haag Wonen) en Jesse Voerman (Jesse Architecture en Wijkberaad
Mariahoeve)
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Resultaat: Mariahoeve>

Nu in de STAD Statenkwartier
Wanneer: mei 2020
Sprekers: Jan Brand (Groentekraam op ‘De Fred’), Matthijs Peeters (Gemeente Den Haag
stadsdeelmedewerker), Ralph de Schipper (architect Urban Pioneers), Didi Plantenga (bedrijfsleider
Vlaamsch Broodhuys), Cees Meevers Scholten (directeur Plink makelaars)
Resultaat: Statenkwartier>

STADconsult Structuurvisie CID
Wanneer: 1 juli 2020, in New World Campus, link aankondiging>
Experts: Lisette van Doorn (Chief executive ULI Europe, Urban Land Institute) Katja Rusinovic
(stadsocioloog / lector grootstedelijke ontwikkeling Haagse Hogeschool) Anne Seghers (onderzoeker
/ stedenbouwkundige, Ruimtevolk) Lars van Hoften (architect/associate UNstudio) Marie-Laure
Hoedemakers (landschapsarchitect / partner, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten)
Michiel van Driessche (landschapsarchitect/partner, Felixx landscape, architects, planners)
Inhoud: Platform STAD onderzoekt met experts of de oplossingen in de concept Structuurvisie CID de
leefbaarheid en kwaliteit van het gebied verder helpen.
Resultaat: Link naar de uitkomsten>

In het STADconsult formuleerden experts aanbevelingen voor de ontwerp-Structuurvisie CID

Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP)
Wanneer: vanaf januari tot uitreiking 4 september, 180 deelnemers, via livestream en vanuit Theater
aan het Spui, Link aankondiging>
Sprekers: Annemieke Fontein (gemeente Rotterdam), Hilbert Bredemeijer (wethouder Openbare
ruimte gemeente Den Haag) en ontwerpers en opdrachtgevers van de vijf genomineerde projecten.
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Inhoud: De eerste Haagse Openbare ruimte Prijs is toegekend aan de Loper Oude Centrum omdat
deze volgens de jury met een geraffineerd ontwerp verschillende buurten met elkaar verbindt. De
publieksprijs ging naar Buitenplaats Ockenburgh. Link naar alle inzendingen>
Resultaat: Link naar de uitkomsten>

STAD in beeld Binck Blocks
Wanneer: oktober, video-interview en nieuwsbrief
Sprekers: Marianne Loof (LEVS architecten) en Nanda Sluijsmans (Sluijsmans Stedenbouw en
Landschap)
Inhoud: Serie videogesprekken waarin ontwerpers en co-referenten aan de hand van grote
nieuwbouwprojecten actuele ruimtelijke thema’s worden besproken. Deel #1 over natuurinclusieve
hoogbouw.
Resultaat: link naar Binck Blocks>

Beelden uit serie verdiepende woonkamergesprekken STAD in beeld: Over natuurinclusief bouwen in
de Binck Blocks op de Binckhorst, en het mengen van sociale lagen in Levels, knoop van Moerwijk

STAD in beeld The Grace
Wanneer: oktober
Sprekers: Dick van Gameren (architect, Mecanoo) en Kyra Kuitert (advies openb ruimte, Bureau KM)
Inhoud: deel #2 over hoogbouw op ooghoogte.
Resultaat: Link naar The Grace>

STADpartners bijeenkomst
Wanneer: 24 september 2020, Nutshuis
Deelnemers: Hilbert Bredemeijer (weth Buitenruimte gem DH), Casper Hulsman (Bouwinvest),
Patrick Joosen (BDP Ontwikkeling), Marcel Wijermans (gem Den Haag, afd S&P), Bart Snijders
(Stebru), Theo Rook (Van Wijnen), Otto den Ouden (gem Den Haag, DSB), Dre Boidin (Staedion), Job
Posner (Synchroon), Annemarie Jol (AM).
Sprekers: Shervin Nekuee (socioloog) en Kyra Kuitert (Bureau KM)
Inhoud: inzichten van de HOP benoemen voor de relatie tussen openbare ruimte in Den Haag en
nieuwbouwprojecten in een verdichtende stad.

Commissie Ruimte gemeenteraad
Wanneer: 17 november 2020
Inhoud: op verzoek van commissie Ruimte delen van inzichten die Platform STAD ophaalde inzake de
Zichten, Gaarden en Dreven.
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STADgesprek Spuien over het Spuiplein
Wanneer: 24 november 2020, 150 deelnemers, via livestream en vanuit Bleyenberg, Link
aankondiging>
Sprekers: Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten), Geke Roelink (directeur Filmhuis), Peter Drijver
(Scala architecten), Jo Coenen (supervisor Spuikwartier), Pauline van den Broeke (gemeente Den
Haag) en Shervin Nekuee (socioloog)
Inhoud: In dit eerste gesprek in een serie van drie, hebben we wensen en ideeën voor het ontwerp
van een nieuw Spuiplein opgehaald uit de stad.
Resultaat: Link uitkomsten>

Tijdens het eerste STADgesprek over het Spuiplein in november 2020 heeft de stad in online
deelsessies ideeën aangedragen voor een prettig ingericht Spuiplein.
Debatcentrum
Platform STAD heeft het voornemen een meer vaste plek in de stad te zoeken voor haar activiteiten.
Doordat in 2020 de activiteiten grotendeels online zijn, en dit naar verwachting ook voor het eerste
deel van 2021 nog geldt, gaat de organisatie op een later moment met deze ambitie aan de slag.

4. Communicatie
Met de STADgesprekken bereikt Platform STAD een aanzienlijke hoeveelheid professionals,
bestuurders en raadsleden, ambtenaren, ontwerpers, bewoners en onderzoekers.
Het publiek-professionele debat over de ontwikkeling van de stad vindt niet alleen plaats tijdens
bijeenkomsten, maar ook in de (sociale) media. Platform STAD speelt hierin een actieve rol.
Doel is dat offline en online activiteiten elkaar inhoudelijk versterken. Enerzijds om de onderwerpen
onder de aandacht te brengen en anderzijds om mensen te interesseren ook actief deel te nemen
aan het debat en naar de bijeenkomsten te komen. Platform STAD heeft een duidelijke
communicatie-strategie. De toon is inhoudelijk, maar ook begrijpelijk voor mensen buiten de
vakwereld en (kritisch-) constructief.
De website van Platform STAD is de basis van de communicatie. Hierop staan alle uitnodigingen voor
bijeenkomsten en worden na afloop de resultaten gepubliceerd.
In de Kwesties is ruimte voor innovatieve invalshoeken op de stedelijke ontwikkeling van Den Haag.
Afhankelijk van het onderwerp en de uitkomsten van een activiteit is de kwestie onderzoekend of
agenderend. De verslagen van de activiteiten van Platform STAD worden ook als Kwestie
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gepubliceerd. Daarin worden dilemma’s geschetst en aanbevelingen gedaan richting verschillende
partijen in de stad.
Op de site is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen programma dat Platform STAD zelf
organiseert en programma op gebied van stedelijke ontwikkeling van andere relevante organisaties
in Den Haag. Platform STAD heeft daarmee een herkenbare communicatiestijl en een overzichtelijke
website. Zo vult Platform STAD haar neutrale, agenderende en verbindende rol in Den Haag in.
Via de nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden. Daarin staan de uitnodigingen
voor de bijeenkomsten en de kwesties. Platform STAD maakt actief gebruik van Linkedin en Twitter
om de inhoud van de website breed te verspreiden.
Daarnaast worden persberichten verstuurd en artikelen geschreven voor andere media, waaronder
landelijke vakbladen en de lokale Haagse media zoals AD Haagsche Courant, Den Haag FM, Omroep
West en Den Haag Centraal. Een aantal artikelen worden doorgeplaatst op landelijke websites als
Gebiedsontwikkeling.nu van de TU Delft.

Voor het tweede STADgesprek over het Spuiplein worden in teaser-video’s de ontwerpscenario’s voor
het Spuiplein aan de stad uitgelegd.
Overschakelen op meer online en video
Door de coronacrisis in 2020 heeft Platform STAD niet alleen haar programmering aangepast, maar
ook de communicatie. Nu bijeenkomsten minder goed mogelijk waren, is snel en flexibel
overgeschakeld naar meer werken met interviews en video. Zowel voor de livestreams van
bijeenkomsten als voor interviews is met video gewerkt. Korte filmpjes trekken op sociale media
sneller de aandacht. Daarvoor zijn teasers voor de bijeenkomsten gemaakt en korte compilaties van
de livestreams. Hierdoor zijn er in 2020 meer kwesties gepubliceerd en meer nieuwsbrieven
verzonden dan in 2019.
Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP)
De HOP brengt de kwaliteit van opnieuw ingerichte buitenruimten onder de aandacht. De prijs leent
zich bij uitstek voor het opzoeken van publiciteit. Voor de vakwereld zijn de bevindingen van de jury
over de nominaties interessant. De publieksprijs is een interactief middel het belang van goed
ingerichte en bruikbare openbare ruimte aan een groter publiek te laten zien.
Alle inzendingen zijn in beeld gebracht door fotograaf Christian van der Kooy. Van de nominaties zijn
korte films gemaakt door Merel Pit. Op deze manier konden de nominaties voor de publieksprijs
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duidelijk gepresenteerd worden en kon het publiek een goed afgewogen keuze maken. Na de
uitreiking zijn bovendien posters verspreid onder de winnaars.
Dit heeft geleid tot de nodige artikelen en filmpjes door de lokale media. De bekendmaking van de
nominaties leverde een enorme piek op in het aantal bezoekers van de website en sociale media van
Platform STAD. En de pagina waar gestemd kon worden voor de HOP was de meest gelezen pagina.
De organisatie van de HOP heeft gezorgd voor een forse uitbreiding van het aantal ontvangers van de
nieuwsbrief.

STADmagazine ‘Buiten zijn in Den Haag’
September 2020 heeft Platform STAD het STADmagazine ‘Buiten zijn in Den Haag’ uitgegeven. Het is
gratis verspreid onder bezoekers van de bijeenkomsten en de mensen met wie is samengewerkt en
die een bijdrage hebben geleverd aan Platform STAD.
Het STADmagazine bevat alle inzendingen voor de HOP. Ook bevat het magazine verdiepende
interviews met ontwerpers en opdrachtgevers van de door de jury genomineerde projecten, de
bevindingen van de jury en inhoudelijke interviews met de juryleden. Het magazine verscheen in
september 2020 in een oplage van 1.500 exemplaren.
Platform STAD in de media:
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Platform STAD communicatie:
WEBSITE
Totaal
Gemiddeld per maand

bezoekers
19.000
1.590

Weergaven
26.000
2.170

NIEUWSBRIEF / UITNODIGING geopend
% geopend
Gemiddeld per nieuwsbrief
1.290
40 %
Totaal
26.950
21 nieuwsbrieven / uitnodigingen verstuurd. Totaal aantal abonnees eind 2020: 4000
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TWITTER
Bezoeken aan profiel
Totaal
1.265
Gemiddeld per maand
115
Totaal aantal volgers eind 2020: 890
LINKEDIN
Totaal
Gemiddeld per maand
Aantal volgers eind 2020: 620

Weergaven
16.900
1.400

youtube
Totaal
Gemiddeld per video

Weergaven
4200
260

Weergaven
84.440
7.040

5. Partners
Platform STAD gaat efficiënte samenwerkingen met andere organisaties aan. Dat levert verrassende
nieuwe verbindingen en kruisbestuiving op. Platform STAD heeft vaste partners die regelmatig
bijeenkomen. Er wordt op basis van de inhoud van het programma samengewerkt.
STADpartners
Platform STAD heeft een netwerk van marktpartijen bijeen gebracht, die het platform financieel
steunen. Deze STADpartners vormen een netwerk van bevlogen marktpartijen die hun kennis en visie
op de stedelijke ontwikkeling van Den Haag willen delen en agenderen. Met hun bijdrage verbreedt
Platform STAD haar financiële basis.
STADpartners in 2020 zijn:

Met de STADpartners wordt tijdens twee bijeenkomsten per jaar strategisch nagedacht en
gedebatteerd over toekomstige stedelijke ontwikkelingen van Den Haag. Enkele bestuurders van de
gemeente Den Haag zijn als gast bij deze bijeenkomsten aanwezig.

15

Platform stad&wijk
Kennisinstellingen zoals de Haagse Hogeschool zijn belangrijke inhoudelijke samenwerkingspartners
voor Platform STAD. Hun kennis en expertise brengen zij in tijdens bijeenkomsten. Studenten werken
mee aan onderzoeken. Platform STAD is daarnaast op uitnodiging van de Haagse Hogeschool
aangesloten bij het Platform stad&wijk, een consortium van kennispartijen die samenwerken aan de
opgaven van de stad waaronder Den Haag.

6. Financiën
Platform STAD ontvangt een subsidie van de gemeente Den Haag. Het bedrag wordt aangevuld
doordat Platform STAD een aantal activiteiten in opdracht organiseert, steeds onder de voorwaarde
dat hierbij de onafhankelijke inhoudelijke invulling gewaarborgd is. Een belangrijke bijdrage wordt
tevens verkregen door sponsoring door de STADpartners uit de markt en een subsidie van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met de inkomsten worden de organisatie en inhoudelijke
voorbereiding van de activiteiten, de communicatie, video’s en de kosten voor de debatten zoals
zaalhuur, techniek en catering bekostigd.
De Jaarrekening met de verantwoording van de besteding van de subsidie is bijgevoegd bij dit
Jaarverslag.
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