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1. Voorwoord
In gesprek over de ideale stad: bouwen, wonen, werken en leven
Hoe ziet onze ideale stad eruit? Dat is altijd de achterliggende vraag in de bijeenkomsten, studies en
adviezen van Platform STAD. Den Haag groeit hard, en dat biedt kansen. De stedelijke ontwikkeling is
een motor voor meer woningbouw, aantrekkelijk groen, betere ontmoetingsplekken, schone
mobiliteit, meer menging en een sterkere wijkeconomie.
Hoe al die ontwikkelingen in goede banen te leiden? Zodanig dat aan de diversiteit van betrokken
belangen en kwaliteiten recht wordt gedaan. En dat verschillende belanghebbenden allemaal een
bijdrage kunnen leveren waardoor we gezamenlijk een nog aantrekkelijker Den Haag realiseren. Dat
mogelijk maken, vraagt om praten en luisteren, om weten wat er leeft in de stad en bij professionals.
Want een stad maken ambtenaren, bouwers, bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, ontwerpers en
onderzoekers sámen. Den Haag heeft in deze tijden van grote opgaven, veranderingen en
onzekerheid, behoefte aan een constructieve interactie tussen al deze ‘stadmakers’. Elk vanuit een
eigen rol en met eigen inbreng. Maar ook met eigen jargon en belangen.
Platform STAD brengt deze verschillende invalshoeken bij elkaar. Zij slaat bruggen tussen Hagenaars,
Hagenezen en professionele betrokkenen en organiseert met succes en plezier het onafhankelijke,
publiek-professionele gesprek over de ontwikkeling van Den Haag. Ook in 2022 realiseren we weer
diverse inspirerende bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld, visies aangescherpt, ontwerpen
gemaakt en nieuwe ideeën ontstaan.
Bram Heijkers – directeur Platform STAD

Platform STAD blikt tijdens het STADgesprek 5 jaar met elkaar in gesprek over de stad terug op de schat aan
ervaringen, kennis en inspiratie die ze in de afgelopen 5 jaar uit de stad heeft opgehaald.

2

2. Over Platform STAD
Ontstaan
Platform STAD is in 2015 mede op verzoek van de gemeente Den Haag opgericht. Daarbij is
toegezegd het platform meerjarig financieel te steunen. De wens was om een platform in het leven
te roepen waar op een onafhankelijke, neutrale en constructieve manier een hoogwaardig gesprek
over de stedelijke ontwikkeling van Den Haag gevoerd werd.
Doelstelling Platform STAD
Platform STAD organiseert en stimuleert als onafhankelijke stichting het denken, doen en debat over
de stedelijke ontwikkeling en architectuur in Den Haag.
Met een onpartijdig, inclusief en transparant gesprek over de stedelijke opgaven van de stad zorgen
we dat het gesprek over de ontwikkeling van Den Haag op een hoog niveau gevoerd wordt.
Hoogwaardige interactie met de stad
De activiteiten van Platform STAD brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ondernemers,
ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers. Steeds blijkt dat elkaar zien, spreken èn naar
elkaar luisteren zorgt voor meer begrip voor elkaars standpunten en meer vertrouwen in de
afwegingen die gemaakt worden.
Juist in een tijd dat de stad sterk groeit en verdicht zorgt Platform STAD voor een constructieve
interactie tussen stedelijke partijen en publiek in Den Haag, en voor een transparanter proces van
samen de stad maken.
Platform STAD heeft in Den Haag een antennefunctie, en maakt signalen zichtbaar en hoorbaar.
Platform STAD:
- agendeert en stelt vragen;
- organiseert het publieke en professionele debat;
- ontwikkelt en deelt kennis;
- haalt aanbevelingen en advies op voor stedelijke partijen en gemeente;
- brengt stedelijke partners samen en stimuleert samenwerking;
- geeft een impuls aan de ontwerpcultuur in Den Haag;
- zorgt dat nieuwe inzichten landen in de stad en beweging creëren.
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
• actieve bewoners, ondernemers, initiatief- en projectgroepen op gebied van stedelijke
ontwikkeling
• studenten en medewerkers/docenten van stedelijke opleidingen en kennisinstellingen
Financiering
Platform STAD is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en wordt gefinancierd met
bijdragen van de gemeente Den Haag, de STADpartners, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve
Industrie en eigen inkomsten.
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3. Werkwijze Platform STAD
Platform STAD realiseert haar doelstellingen door de organisatie van een aantal activiteiten. Hiervoor
zijn de afgelopen jaren vaste formats ontwikkeld. Door alle beperkingen door corona, zijn deze
formats aangepast en worden nieuwe formats bedacht. Aangezien ook voor komend jaar nog steeds
in ieder geval een deel van onze activiteiten digitaal zal plaatsvinden, worden de oude en de in 20202021 ontwikkelde digitale formats in 2022 verder doorontwikkeld.
Videoregistratie speelt hierbij een steeds grotere rol, tegelijkertijd drukt deze werkvorm stevig op de
beschikbare financiële middelen waardoor binnen de bestaande begroting minder activiteiten
mogelijk zijn. Waar dat kan, worden hiervoor efficiënte oplossingen gezocht. Ook passen we
tijdstippen aan; in tijden van veel thuiswerken is bijvoorbeeld een 45 minuten durende lunchlezing
een welkome afleiding. En namiddagbijeenkomsten worden vervroegd of juist naar 20.00 uur
verschoven zodat deelnemers eerst kunnen eten.
Formats activiteiten:
1. STADgesprekken; publiek toegankelijke bijeenkomsten die een Haagse opgave uitdiepen
met professionals, ontwerpers, ambtenaren, bewoners en marktpartijen. De
STADgesprekken zijn via een livestream online door een breed publiek te volgen en
indien mogelijk is er (beperkt) publiek ter plekke aanwezig. De bijeenkomst kan hierdoor
ook later worden teruggekeken.
2. STADconsults; inhoudelijke expertmeetings met circa 15 genodigde ambtenaren,
architecten, ontwikkelaars, beleggers en deskundigen uit of juist van buiten Den Haag.
Tijdens een consult kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke visies worden besproken. Bij
afstemming in een vroeg stadium kunnen de aanbevelingen van de experts worden
meegenomen.
3. STADateliers; ontwerpmanifestaties waarin 10-20 jonge en ervaren architecten,
stedenbouwkundige en planologen nieuwe ideeën genereren voor een Haagse locatie
4. STADstemmen: Verdiepende interviews, columns, blogs of artikelen door een expert,
gerelateerd aan een van de activiteiten.
5. STADpartnerbijeenkomsten; besloten inhoudelijke bijeenkomsten met STADpartners en
gemeentelijke vertegenwoordiging, die publiek-private samenwerking bevorderen.
6. STADverkenningen; studies, onderzoeken en enquêtes die dieper en langduriger
inzoomen op een opgave, locatie of vraagstuk voor de stedelijke ontwikkeling van Den
Haag.
Inhoud èn proces
Tijdens de activiteiten wordt steeds een bepaald thema besproken, soms aan de hand van een
specifieke plek. Behalve fysiek, zijn de ruimtelijke en stedelijke opgaven voor Den Haag echter ook
procesmatig van aard. Platform STAD bespreekt daarom bij elk thema ook de samenwerking,
verantwoordelijkheden, belemmeringen, succesfactoren, visievorming en realisatie in de stad. Het
proces van de totstandkoming van de stad wordt door Platform STAD in haar activiteiten
blootgelegd. Bij STADgesprekken en -consults komt daarom altijd de vraag op hoe een opgave
gerealiseerd gaat worden en wat welke partij daarbij kan betekenen of nodig heeft van een ander.
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Kritisch-constructief
Om onze meerwaarde te kunnen benutten, en onze rol geloofwaardig te kunnen inzetten in Den
Haag, zijn een aantal waarden van belang. Platform STAD is een (inhoudelijk) onafhankelijk en
kritisch-constructief platform, met ruimte voor geluiden van alle kanten, en voor hoor en wederhoor.
Platform STAD houdt partijen een spiegel voor en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Daarbij worden lastige, gevoelige en soms ongemakkelijke kwesties niet uit de weg gegaan, maar op
een respectvolle manier besproken. Transparantie is daarbij een kernwaarde. De uitkomsten van
activiteiten zoals aanbevelingen, worden altijd publiekelijk gedeeld.
Ook de lastige opgaven bespreekbaar maken
Platform STAD kijkt daarbij in de breedte naar effecten en (on)gewenste neveneffecten van de
stedelijke ontwikkeling van Den Haag. Veel partijen focussen op de kansen en successen in de stad:
op de groei van het aantal woningen, op het aantrekken van werkgelegenheid, op de positieve
invloed van technische vindingen rondom bijvoorbeeld duurzaamheid. Die kansen zijn er en moeten
zeker benut worden in het belang van de stad en haar inwoners.
Er leven echter ook veel andere beelden over Den Haag; over de druk op de openbare ruimte, de
toenemende tweedeling in de stad, de matige bereikbaarheid, een stad die niet snel genoeg groener
en duurzamer wordt en het achterblijven van werkgelegenheid en succes in een deel van de Haagse
wijken waar problemen zich opstapelen. Een tendens die als gevolg van zowel de bevolkingsgroei als
de coronamaatregelen nog verder versterkt wordt. Platform STAD zal in komende jaren juist ook die
lastige opgaven agenderen.
Verbindende rol tussen beleid, politiek, kennis en praktijk
Platform STAD bevordert cross-sectorale samenwerking en afstemming tussen disciplines en tussen
beleid, praktijk, onderzoek en ontwerp. Deze doelgroepen werken tijdens onze activiteiten actief
samen met alle verschillende partijen die een rol spelen in de stedelijke ontwikkeling van Den Haag.
Daarmee vervult het platform in Den Haag een intermediaire rol tussen beleid, politiek, kennis en
praktijk. Deze manier van werken sluit goed aan bij de nieuwe omgevingsvisie, waarin participatie
een belangrijke rol speelt. Bovendien heeft Den Haag deze krachtenbundeling en samenwerking
tussen stakeholders hard nodig, wil het de grote stedelijke opgaven inzetten voor de positieve
ontwikkeling van de stad.
STADpartners
De STADpartners steunen Platform STAD financieel met een partnerbijdrage. De STADpartners
vormen een netwerk van bevlogen marktpartijen die hun visie op de stedelijke ontwikkeling van Den
Haag willen delen en agenderen. Op initiatief van Platform STAD buigen zij zich twee keer per jaar
over een ruimtelijke opgave van Den Haag. Enkele bestuurders van de gemeente Den Haag zijn als
gast bij deze bijeenkomsten aanwezig.
Bij de STADpartners zijn aangesloten: AM, Bouwinvest, BPD, ERA Contour, Haag Wonen, Heijmans,
Van Wijnen, Syntrus Achmea, Staedion, Stebru en Synchroon.
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STADkring
Platform STAD overlegt regelmatig met stedelijke partijen die meedenken over de opgaven van Den
Haag en de programmering van Platform STAD. Deze STADkring bestaat uit: de BNA Haaglanden,
het Haags Architectuur Café, Stroom, de Haagse Hogeschool, I’M BINCK en de Dag van de
Architectuur Den Haag. Ieder jaar wordt deze kring geactualiseerd.
STADmakers
Platform STAD is sinds najaar 2021 betrokken bij de organisatie van het Haagse stadmakersfestival en
een reeks inspiratiesessies die in de loop van 2022 plaatsvinden. Doel is de komende jaren een
Haagse stadmakerbeweging te initiëren en deze groep actieve spelers meer structureel bij de
stedelijke ontwikkeling te betrekken. Via deze sessies krijgt Platform STAD tevens een goed beeld van
en netwerk binnen deze initiatiefnemers.
Kennispartners
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 Netwerk stad en wijk, een consortium van kennispartijen die samenwerken aan
de opgaven van de stad.

4. Platform STAD in 2022
Platform STAD sluit aan op de actualiteit en onderscheidt daarbij een aantal thema’s die deels gericht
zijn op het huidige jaar maar deels ook om een meerjarige programmering vragen. In alle gevallen
gaat het om thema’s die de komende jaren urgent en relevant zijn, en waarop agendering,
inhoudelijke verdieping of verbreding van betrokken partijen nodig zijn. Platform STAD kijkt vanuit de
fysieke inrichting van de stad en neemt daarbij sociale, culturele, economische en ecologische
factoren mee. Zo ontstaat een integraal perspectief op de stad. We werken daarbij vanuit drie
perspectieven:
1. STADsontwerp
Het ontwerp van de fysieke stad levert een belangrijke bijdrage aan de ervaren identiteit, ruimtelijke
kwaliteit, aantrekkelijke leefomgeving en het functioneren van de stad Den Haag. Rondom dat
ontwerp spelen de komende jaren diverse vraagstukken. Ten tijde 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, zowel in de bestaande stad als in nieuwe gebiedsontwikkelingen.
Maar ook de toepassing van onderliggende ontwerpprincipes zoals verwoord in handboeken als
Prettige Plekken, Steden voor mensen en City at Eyelevel zijn essentieel voor de beleving van de
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openbare ruimte en een geslaagd stadsbeeld. Ruimtelijk ontwerp en inrichting van de stad
beïnvloeden de gezondheid en het welzijn van haar inwoners in belangrijke mate. De kwaliteit van de
openbare ruimte moet optimaal zijn om te borgen dat bijvoorbeeld gezinnen graag in de stad wonen.
Welke rol speelt groen daarbij, en is er voldoende ruimte voor flora en fauna? Een procesmatige
vraag die bij de samenhang in het stadsbeeld regelmatig opkomt, is welke mate van regie en visie
vanuit de gemeente nodig is. Waarop moet de gemeente sturen en wat kan vanuit de markt of
actieve bewoners en stadmakers worden opgepakt? En in welke verbanden kan optimaal worden
samengewerkt?
2. STADsleven
Vervolgens wordt in een stad samengeleefd, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hoe doen we dat
(idealiter) in Den Haag, de stad van recht en Vrede? Den Haag streeft ernaar een inclusieve stad te
zijn. Bouwen we dan voor iedereen of richten we ons juist exclusief op mensen die het moeilijk
hebben en op eigen kracht niet gemakkelijk een plek in de stad vinden? Welke rol kan ruimtelijk
ontwerp spelen bij de aanpak van sociale problemen zoals segregatie, vergrijzing, vereenzaming en
obesitas. Hoe ontstaat een toegankelijke buitenruimte die bewoners prikkelt om elkaar buitenshuis
te ontmoeten en te bewegen? Hoe spreiden we kwetsbare groepen mensen zoals statushouders
over de stad en wat is het optimale schaalniveau waarop buurten gemengd of juist homogener van
samenstelling zouden moeten zijn? Op het vlak van het werken onderzoekt Platform STAD hoe te
komen tot voldoende vierkante meters voor bereikbare, en betaalbare werkruimtes? Ruimtes waar
de toekomstgerichte economie (circulair, duurzaam) optimaal kan groeien. En waar voor iedereen
werk is te vinden. Kortom, hoe stemmen we wonen, werken en de inrichting van de openbare ruimte
zodanig af dat Den Haag een stad wordt met brede welvaart voor iedereen.
3. STADstromen
Tot slot functioneert een fysieke, levendige stad alleen als er voldoende energie, water en vervoer
door heen stromen, en creëert ze verschillende reststromen die hergebruikt of afgevoerd moeten
worden. Platform STAD neemt deze stromen door de stad als derde lijn mee in het achterhoofd, bij
de organisatie van haar activiteiten. Belangrijk gegeven daarbij is dat Den Haag verdicht. Dat zorgt
voor een flinke stijging van het aantal reizigerskilometers bij alle vormen van vervoer. Ook de
hoeveelheid afvalstromen en de energiebehoefte nemen toe. En het risico op wateroverlast door
verstening stijgt. Hittestress en luchtwegaandoeningen vragen om goede ruimtelijke oplossingen.
Ruimte is schaars en auto’s, verharding en afvalinzameling nemen veel ruimte in beslag. Keuzes zijn
nodig voor een aantrekkelijker en beter bereikbare stad waar alle stromen efficiënt hun weg vinden.
Daarbij zijn investeringen onontbeerlijk en nieuwe routes nodig. Blijft het OV de juiste keuze om in te
investeren als alternatief voor de auto, of bieden lopen en fietsen ook kansen? Welke keuzes en
investeringen zijn nodig om Den Haag Zuidwest dezelfde snelle bereikbaarheid te bieden als
Benoordenhout? Hoe geven we invulling aan de circulaire economie? En hoe kan de ondergrond
optimaal worden benut? De Haagse stromen worden bekeken in relatie tot verdichting, economie en
duurzaamheid.
Een- en meerjarige thema’s
De drie perspectieven gebruikt Platform STAD als bril waarmee verschillende thema’s worden
uitgewerkt. Thema’s die deels voortkomen uit de actualiteit en daarmee een eenmalig of eenjarig
karakter hebben, en thema’s die om een meerjarige programmering vragen. In 2022 besteedt
Platform STAD in ieder geval aandacht aan:
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Omgevingswet en identiteit van de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag
- De thematiek rondom het inhoudelijk laden van begrippen als Haagse ruimtelijke kwaliteit en
Haagse schoonheid, het ruimtelijke kwaliteitssysteem waaraan het komend jaar wordt
gewerkt. Wat is de identiteit van de bestaande stad – historisch, maar ook uit de jaren 1970
en 1980? Op welke projecten uit die laatste periode kunnen we trots zijn, en hoe sluiten
toekomstige ontwikkelingen daaropaan? En wat is daarbij de rol van participatie en de
toekomstige stadsstedenbouwer;
- De interactie tussen de stad en de invulling van de Omgevingsvisie en -wet die in 2022-2023
plaats gaat vinden. Platform STAD bekijkt met partners de mogelijkheden om meerjarig
betrokken te zijn, en specifiek moeilijker bereikbare doelgroepen te betrekken in interactieve
sessies.
Circulariteit
- Hoe ziet een circulaire stad eruit? Hoe kunnen gebiedsontwikkeling, bouw en leefstijl
bijdragen aan deze transitie en welke rol is hierin weggelegd voor de uiteenlopende
betrokken partijen? ‘Iedereen wil een economie die met z’n tijd meegaat, die kan blijven
groeien zonder dat dat ten koste gaat van het milieu en die zorgt voor nieuwe
werkgelegenheid in de stad.’ Met deze woorden opent de nota Circulair Den Haag uit 2018. Is
Den Haag inmiddels goed op weg in de transitie naar een circulaire stad? Een stad die
voldoen aan de norm van 50% minder grondstoffenverbruik in 2030? Platform STAD volgt
deze ontwikkeling de komende jaren en gaat in gesprek met experts en stakeholders op het
gebied van de circulaire transitie om de knelpunten en kansen voor Den Haag in kaart te
brengen en de ambities scherp te stellen. Met aandacht voor gebied, gebouw en gedrag;
- Vraagstukken rondom de bovengrondse en ondergrondse (water, afvalinzameling, energie)
stedelijke ontwikkeling van Den Haag, de relatie en wederzijdse invloeden tussen beide
werelden, en de (on)mogelijkheden die daaruit voortkomen voor een optimale ontwikkeling.
De Haagse onderwereld wordt steeds drukker en de interactie met de bovenwereld
complexer. Tegelijkertijd ontstaat er landelijk en bij diverse professionals geleidelijk meer
aandacht voor de ondergrondse opgave. Hoe deze opgave goed voor het voetlicht te
brengen en Den Haag tot een van de voorlopers in een samenhangende aanpak te maken, is
een belangrijke en interessante uitdaging waar Platform STAD de komende jaren aandacht
aan geeft;
Ruimte voor werk
- Hoe kan de Haagse economie een impuls krijgen, gezien vanuit de drie invalshoeken (1) het
aanbod van voldoende, betaalbare werkruimte, (2) de borging van voldoende bereikbare
werkplekken voor lager opgeleiden., en (3) het verrijken van een toekomstbestendig
economisch profiel waarin diverse fysieke, economisch en sociale opgaven (ruimtelijke
ontwikkeling, verduurzaming, circulaire economie, inclusieve werkgelegenheid) optimaal op
elkaar worden afgestemd. Zodanig dat er kruisbestuiving en brede waardecreatie ontstaat.
Hierop organiseert Platform STAD in 2022 en 2023 een aantal activiteiten, leidend tot
concrete aanbevelingen richting diverse (bestaande en nieuwe) partners;
Samen stadmaken
- In Den Haag zijn diverse initiatieven van Haagse stadmakers actief, die bijdragen aan de
levendigheid, duurzaamheid, lokale economie en verbinding in de wijken. We faciliteren
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ontmoeting tussen stadmakers, ambtenaren en andere belanghebbenden. Zo bouwen we
een beweging op met iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de stad,
placemaking en het stadmaken. Hiervoor organiseren we in opdracht van de gemeente Den
Haag een serie inspiratiesessies en is Platform STAD mede-curator van het
Stadmakersfestival. Doel is dit festival met partners tot een jaarlijks terugkerend evenement
te maken, en daar omheen met laagdrempeliger activiteiten de komende jaren een stevige
Haagse stadmakerbeweging op te zetten.
Inclusief wonen en woonculturen
- Veel starters op de woningmarkt zoeken een woning. Deze starters zijn jongeren, ouderen
die zijn gescheiden, mensen die uit de ggz komen, statushouders, migranten etc. Hoe
voorkom je dat zij buiten de boot vallen? Woningen zijn maar heel beperkt beschikbaar,
bereikbaar en betaalbaar. Kan de woningvraag beter aansluiten op het aanbod en de
programmering van woningen? Daarbij hebben we oog voor de veranderende wooncultuur.
Wat betekenen de toename van eenpersoonshuishoudens en de zorgtransitie? Welke
nieuwe woonvormen zijn dan geschikt? Deze alternatieve woonconcepten die aansluiten op
de nieuwe wooncultuur worden echter maar zeer beperkt gebouwd. Waar zitten dan de
knelpunten als we kijken naar beleid, financiering, geschikte locaties en betrokken partijen?
Mobiliteit in Zuidwest Den Haag
- Beter (openbaar) vervoer kan een katalysator zijn voor de economie en levendigheid in Den
Haag Zuidwest. Den Haag Zuidwest lijkt soms net een eiland. De Drevenbuurt ligt 10 km van
het centrum. Met het openbaar vervoer of de fiets zijn Scheveningen, Wateringen, het
Westland en Rijswijk niet makkelijk bereikbaar. Terwijl daar veel werkgelegenheid is. En aan
de andere kant is het goed voor de wijkeconomie als winkels, bedrijven en voorzieningen in
Zuidwest beter bereikbaar zijn. Ook voor bezoekers van buiten. Juist in deze aandachtswijk
zouden mensen betaalbaar en veilig naar werk, zorg, winkel of school moeten kunnen reizen.
Actualiteit
Naast deze hoofdthema’s sluit Platform STAD regelmatig 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. Denk in 2022 en verder onder andere aan
activiteiten rondom de grote opgaven bij de Omgevingsvisie en de gebiedsaanpak in het CID, de
Binckhorst en Den Haag Zuidwest.
Programma 2022
Om haar doelstelling te bereiken bestaat het programma van Platform STAD in 2022 uit een mix van
een aantal van de hierboven genoemde formats. Deze mix bestaat jaarlijks uit zo’n 10-12 activiteiten,
waaronder gemiddeld 7 STADgesprekken, 4 STADconsults en 1 ateliers. In 2020 en 2021 namen als
gevolg van de aangepaste eisen vanwege corona, de kosten voor het organiseren van activiteiten
fors toe: zowel de kosten van individuele STADgesprekken (tot een verdubbeling in geval van
noodzakelijke streaming) wegens digitale ondersteuning) als ateliers (andere ontwerpende
werkvormen). En in sommige gevallen is er toen voor gekozen nieuwe formats te ontwikkelen als
STAD in beeld, waarbij een dubbelinterview met deskundigen wordt gefilmd en gemonteerd
(meerkosten voor filmen en nabewerking). In 2022 lijkt corona op zijn retour, maar we houden
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rekening met een terugslag. Op basis daarvan en het feit dat het nog onzeker is hoe de
coronamaatregelen zich komend jaar ontwikkelen, stelt Platform STAD vooralsnog de volgende
basisprogrammering voor, die in de loop van het jaar wordt geactualiseerd:
-

-

-

-

-

-

4 publieke STADgesprekken
een publiek-professioneel debat met presentaties van experts (wetenschap, beleid, ontwerp)
en interactie met panel en publiek in de zaal. Steeds met 80 – 200 deelnemers;
5 STADconsults / STADateliers / STAD in beeld
expertsessies waarin deskundigen en ontwerpers een opgave, gebied, visie of plan
optimaliseren of verbeelden;
1 STADverkenning
een studie waarbij langduriger en diepgaander ingezoomd wordt op een Haagse opgave of
locatie (in 2022 Ruimte voor werk);
in 2022 geven we op verschillende manieren het podium aan STADstemmen, diverse
geluiden en ervaringen met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling van Den Haag, in de
vorm van columns etc.
activiteiten die Platform STAD in samenwerking met of in opdracht van derden organiseert,
en die passen bij de inhoudelijke focus, de doelstelling en de onafhankelijke positie van
Platform STAD. De hoeveelheid hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid opdrachten die
worden verkregen. In 2022 verricht Platform STAD onder andere diverse werkzaamheden
rondom het Stadmakersfestival op 13 mei 2022 en een reeks sessies rondom
stadmaken/placemaking;
en als de middelen het toelaten, wordt weer een HOP georganiseerd;
de resultaten van de activiteiten en de onderzoeken en analyses voorafgaand aan de
gesprekken worden publiek gemaakt en gepresenteerd via de website van Platform STAD en
diverse lokale, regionale en landelijke mediakanalen.

Bereik in 2022
In 2022 wil Platform STAD een (nog) gemengder publiek bij de STADgesprekken en
STADverkenningen betrekken. Dat doen we onder andere door activiteiten te organiseren rondom
stadmaken/placemaking, waarbij we bewoners in diverse wijken activeren tijdens
placemakingssessies en het groot opgezette stadmakerfestival in mei. Voor het STAD atelier zoeken
we ditmaal een locatie waar we nadrukkelijk experimenteren met het laagdrempelig betrekken van
doelgroepen met verschillende nationaliteiten, diverse leeftijdsgroepen, en meer en minder
geletterden. Daarnaast zal Platform STAD betrokkenheid van een gemengder publiek bevorderen
door onder andere aansluiting bij programma’s rondom de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en
een initiatief als SPREEEK Den Haag, waaraan diverse Haagse gespreksplatforms en culturele partners
deelnemen.
Communicatie en organisatie in 2022
Platform STAD werkt komend jaar verder aan de volgende ambities voor communicatie en
organisatie:
- Online beter toegankelijk maken van de activiteiten door het maken van kwalitatief goede
livestreams van activiteiten en video’s over projecten of thema’s. Betrekken van publiek op
afstand is cruciaal door de beperkingen in groepsgrootte bij bijeenkomsten. Hiervoor is
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-

samenwerking nodig met professionals die beschikken over de juiste apparatuur en voor het
editen van video.
meer kennis en inhoud blijven inbrengen in activiteiten (het initiëren van eigen onderzoek,
het uitdiepen van Haagse stedelijke opgaven, veldwerk in Haagse wijken);
professionalisering van de organisatie en een upgrade van de website.

Locaties voor debat
Platform STAD organiseert activiteiten op relevante plekken in de stad die aansluiten bij het thema
van die activiteit. Daarin probeert zij efficiënte samenwerkingen met deze organisaties aan te gaan.
Dat levert verrassende plekken en nieuwe verbindingen op.

In de serie Nu in de STAD worden aan de hand van interviews met lokale professionals en bewoners de effecten
van de corona-crisis op de openbare ruimte en het leven in kaart gebracht.

5. Organisatie
Platform STAD heeft een directeur en twee projectleiders in dienst. Zij zorgen voor de inhoudelijke
en organisatorische voorbereiding van alle gesprekken, het functioneren van het platform en de
communicatie. Daarnaast werkt Platform STAD op projectbasis met externe deskundigen en
redacteuren voor ondersteuning.
Platform STAD is een stichting met een bestuur op afstand. Bestuursleden van Platform STAD:
- Gemma Smid-Marsman (voorzitter), gemeente Dordrecht
- Edward van Dongen (penningmeester), Era Contour
- Bregit Jansen (secretaris), Haag Wonen
- Jeroen Geurst, Geurst en Schulze Architecten

6. Financiering
Platform STAD is een flexibele organisatie die werkt met een kleine begroting. De gemeente Den
Haag verstrekt een subsidie zonder inhoudelijke voorwaarden, maar met afspraken over het aantal
activiteiten. Daaruit wordt een deel van het jaarprogramma en de vaste lasten bekostigd. Voor de
overige benodigde middelen zoekt Platform STAD medefinanciers als fondsen, stedelijke
stakeholders (STADpartners) en andere belanghebbenden of opdrachtgevers.
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7. Toekomst: Den Haag en het publiek-professionele gesprek
Wil Den Haag ook na 2022 een plek hebben in de stad waar op inhoudelijk onafhankelijke wijze een
open gesprek gevoerd wordt over de stedelijke kwesties van Den Haag? Een debatplatform waarbij
lastige maar urgente opgaven op een positief-kritische manier worden geagendeerd en worden
besproken met een breed gezelschap van inwoners, politici, professionals, ontwerpers en
ambtenaren. En waarbij diverse groepen, ook de moeilijker bereikbare, worden betrokken.
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