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Voorwoord – Idealen voor Den Haag
2021 liep wederom anders dan we van te voren dachten en hoopten. Ook op de activiteiten van
Platform STAD had de coronacrisis grote impact. Het gesprek over de ontwikkeling van Den Haag
moesten we grotendeels in de digitale ruimte voeren, in plaats van in volle zalen. Inmiddels hebben
we veel ervaring opgedaan met digitale en hybride bijeenkomsten. Ook op die manier is het heel
goed mogelijk om kennis en ideeën uit te wisselen. Noodzakelijk, want ook tijdens deze pandemie is
er volop doorgewerkt aan bouwprojecten en plannen voor gebiedsontwikkeling.
5 jaar Platform STAD
Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van Platform STAD hebben we diverse klankbordsessies
gehouden over de toekomst van Platform STAD. Waarover en op welke manier kunnen we een
waardevol gesprek over de ontwikkeling van Den Haag voeren? Daarnaast hebben we de oogst van
de afgelopen jaren op vier thema’s gekoppeld aan een de idealen voor Den Haag van vier
columnisten. Dit is tentoongesteld en besproken in een STADgesprek in Maakhaven, voor het eerst in
lange tijd weer een fysieke bijeenkomst. Dat maakte het gesprek extra feestelijk en deelnemers
hadden ook duidelijk behoefte met elkaar na te praten.
Directeurswissel in 2021
Tijdens die STADgesprek mocht ik het stokje overnemen van Jooske Baris, die Platform STAD met alle
collega’s de afgelopen jaren stevig op de Haagse kaart heeft gezet. Ik bouw met deze collega’s
enthousiast verder aan de ervaring, naamsbekendheid en het netwerk dat Platform STAD in de
afgelopen 5 jaar zorgvuldig heeft opgebouwd. Daarbij werken we deels door op thema’s die bij
Platform STAD in vertrouwde handen zijn, en deels nemen we nieuwe onderwerpen onder de loep.
Vanuit mijn eigen achtergrond en ervaring leg ik soms andere thematische accenten in het
programma of introduceer andere werkvormen tijdens de bijeenkomsten. Met het doel het gesprek
over stedelijke ontwikkeling te verrijken. En altijd samen met partners en publiek.
Bram Heijkers
directeur Platform STAD

STADgesprek Idealen voor Den Haag met directeurswissel
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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 2021 waren
dat dat bijvoorbeeld 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 2021 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. Het bestuur bestaat uit:
- Gemma Smid Marsman (voorzitter), gemeente Dordrecht
- Bregit Jansen (penningmeester), Haag wonen
- Edward van Dongen (secretaris), ERA Contour
- Jeroen Geurst, Geurst en Schulze Architecten
De stichting Platform STAD werd geleid door directeur Jooske Baris, en vanaf 15 juli 2021 opgevolgd
door Bram Heijkers. In de organisatie waren in 2021 verder werkzaam projectleider Gerwin van
Vulpen en projectmedewerker Joey van Loo, in dienst van de stichting. Judith Schotanus en Vince de
Jong waren, ingehuurd als zzp’er, werkzaam als projectleider en redacteur. In totaal betreft de
omvang van de organisatie 1,55 Fte.

STADgesprek over wijkaanpak in Den Haag Zuidwest met Tweede Kamerleden en mensen die in en aan de wijk werken

2. Programma 2021
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. Deze onderwerpen hebben een sterke relatie met de
verdichtingsopgave van Den Haag en 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 / STADstromen
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. Dit thema is in 2021 uitgebreid met
overige stromen in de stad zoals afval, water, energie en materialen. Na de agendering van dit
onderwerp organiseren we volgend jaar meer inhoudelijk programma.
- Ruimte voor werk
In 2021 is het thema werken en economie toegevoegd aan de hoofdthema’s waarmee Platform STAD
werkt. Werkgelegenheid heeft een sterke ruimtelijke component. Mede door de huidige focus op
woningbouw, hebben we de behoefte dit thema duidelijker over het voetlicht te brengen. Hiermee
kunnen we bovendien nieuwe partners aan ons verbinden.

Online STADconsult over mogelijkheden kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte in het CID

3. Programma 2021: 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
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4. STADpartnerbijeenkomsten; besloten inhoudelijke bijeenkomsten met STADpartners en
gemeentelijke vertegenwoordiging, die publiek-private samenwerking bevorderen.
5. Haagse Openbare ruimte Prijs HOP (eens per 2 jaar, uitgereikt in 2020)
6. STAD in beeld; videoserie met verdiepende dubbelinterviews over actuele thema’s aan
de hand van grote nieuwbouwprojecten.
De resultaten (verslagen en / of videoregistraties) 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. Ook
online zijn de bijeenkomsten zoveel mogelijk interactief via de openbare chatfunctie voor de
deelnemers.

Tentoonstelling en ophalen van ideeën tijdens STADgesprek Idealen voor Den Haag

STADgesprek Scenario’s voor het Spuiplein
Wanneer: 26 januari 2021, 140 deelnemers, online vanuit Theater aan het Spui, link aankondiging>
Sprekers: Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten). Annemarie Goedvolk (Sectoroverleg Haagse
Evenementen). Paul Broekhoff (Centrale Bibliotheek), Marieke de Jong (wijkorganisatie Het Oude
Centrum) en Stuart Stretton (Pavlov)
Inhoud: Tijdens dit tweede STADgesprek over het Spuiplein komt ontwerper Wim Voogt met een
aantal schetsontwerpen. Welk scenario spreekt de deelnemers en de kijkers vanuit de stad het
meeste aan?
Resultaat Link naar vooraf gepresenteerde scenario’s
Link naar uitkomsten en aanbevelingen / terugkijken livestream>.

STADgesprek Op weg naar een nieuw Spuiplein
Wanneer: 13 april 2021, 210 deelnemers, online vanuit Studio B, link aankondiging>
Sprekers: Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten), Anne Mulder (stadsontwikkeling), Hilbert
Bredemeijer (buitenruimte), Pauline van den Broeke (gemeente Den Haag)
Inhoud: Presentatie van het voorlopig ontwerp voor het Spuiplein en reacties daarop vanuit de
deelnemers en beide wethouders. Ook werd er besproken hoe het proces verlopen is.
Resultaat: Link naar uitkomsten en aanbevelingen>

STADconsult Kindvriendelijke openbare ruimte in het CiD
Wanneer: 12 mei 2021, via teams, link aankondiging>
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Experts: Frank Hulleman (Nijha), Minka Haverkorn (BUITENOM), Frank Vonk (AM), Albert Koolma
(gemeente Den Haag), Marlies Bouman (Jantje Beton), Wouter Tooren (De Omgevingspsycholoog),
Janneke Zomervrucht (MENSenSTRAAT), Esther Vlasveld (Studio evo), Eline van Staalduinen
(gemeente Den Haag), en Niraj Sewraj (BPD)
Inhoud: Gesprek met experts over hoe de openbare ruimte in het hoog stedelijk gebied
kindvriendelijk kan worden ingericht.
Resultaat: Link naar de uitkomsten>

Het STADgesprek Op weg naar een nieuw Spuiplein, werd via een interactieve livestream uitgezonden

STADconsult Ruimte voor werk, Scheveningen haven
Wanneer: 10 juni 2021, via teams, link aankondiging>
Experts: Bernardina Borra (Spontaneous City International), Frank Weyzen (gemeente Den Haag,
stedenbouw), Irma van Oort (KCAP), Chris Jetten (Vastint Hospitality), Casper van der Feltz
(gemeente Den Haag, economie), Teun van Dijk (BOH, ovb), Miranda Vink (BSO en Boeg Nautic) en
Anne Ophoff (MRP Development)
Inhoud: Hoe behouden en ontwikkelen we betaalbare bedrijvigheid in Den Haag? We zoomen in op
transformatiegebied Scheveningen Haven. Werken is net zo belangrijk als wonen, maar staat onder
grote druk.
Resultaat: Link naar de uitkomsten>

STADgesprek Den Haag Zuidwest is klaar voor nieuwe wijkaanpak
Wanneer: 28 juni 2021, 260 deelnemers, online vanuit Pand Zuidwest, Link aankondiging>
Sprekers: René Peters (CDA), Ingrid Michon (VVD), Farid Azarkan (DENK), Pieter Grinwis ( CU) en
lokale experts zoals Mohamed Baba (bestuursvoorzitter Haag Wonen en trekker Alliantie Wonen en
Leefomgeving) Bruno Bruins (directeur HTM, klankbordgroep Zuidwest), Kaushilya Budhu Lall
(Economic Board The Hague), Elisabeth de Vries (Saffier), Najat Lachab (Pand Zuidwest), Marianne
Salters (Allekanten ), Wim Schmale (Wijkwinkel bij Betje ) en Martijn Balster (wethouder Zuidwest
en wonen).
Ron Fresen (politiek verslaggever NOS) leidt het gesprek.
Inhoud: Waarmee zouden de inwoners van Zuidwest en de mensen die in en aan de wijk werken
geholpen zijn? Wat zijn de ingrediënten voor een ‘Wijkaanpak nieuwe stijl’?
Resultaat: Link naar de uitkomsten>
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STADgesprek Op zoek naar idealen voor Den Haag
Wanneer: 23 september 2021, 100 deelnemers, locatie: Maakhaven, Link aankondiging>
Sprekers: Ellen van Bueren (TU Delft) Josse de Voogd (onderzoeker Ruimte, politiek en samenleving)
en Sanne van Loon (Van Wilsum van Loon Architectuur en Stedenbouw), Maarten Hajer (video)
(Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht), Christian van der Kooy (fotograaf)
Inhoud: Platform STAD bestaat 5 jaar en kijkt in dit STADgesprek terug en vooruit. Wat is de oogst
van de afgelopen jaren op onze hoofdthema’s STADsleven, STADstromen, Stadsontwerp en Gezonde
Stad? En hoe kijken experts en deelnemers naar de toekomst van Den Haag?
Resultaat: tentoonstelling en columns van de sprekers
Link naar column Maarten Hajer en uitkomsten groene gezonde STAD>
Link naar column Sanne van Loon en uitkomsten STADsontwerp>
Link naar column Josse de voogd en uitkomsten STADsleven>
Link naar column Ellen van Bueren en uitkomsten STADstromen>

STADgesprek Meer groene kwaliteit en verdichten in Den Haag Zuidwest
Wanneer: 11 november 2021, 85 deelnemers, hybride, online en publiek in Pand Zuidwest, Link
aankondiging>
Sprekers: Ruben Hoek (Palmbout), Marije Stelloo (gemeente Den Haag), Mina El Kadiri (Stichting
Escamp voor vrouwen), Arnim van Oorschot (AVN), Pim Timmers (Haag Wonen), Benjamin Gomes
(Hidden Gym), Roel Faems (gemeente Den Haag) en René Baron (gemeente Den Haag)
Inhoud: Zuidwest is een prachtig groen gebied. Maar het groen kan aantrekkelijker worden ingericht
voor bijvoorbeeld beweging, sport en ontmoeting. Wat betekent “meer groene kwaliteit” voor
bewoners, gebruikers en professionals? Hoe zijn verschillende behoeften van gebruikers te
combineren?
Resultaat: Link naar de uitkomsten>

STADgesprek over de kwaliteit van het groen in Den Haag Zuidwest vanuit Pand Zuidwest

STADgesprek CID – Haagse (beeld)kwaliteit in het economisch hart van de stad
Wanneer: 29 november 2021, 205 deelnemers, online vanuit studio B, Link aankondiging>
Sprekers: Cees van der Vreeken (LOLA Landscape Architects), Daan Zandbelt (De Zwarte Hond), Cor
Geluk (Juurlink+Geluk), Eit Hasker (gemeente Den Haag) en Remko Slavenburg (gemeente Den
Haag), Jan Brouwer (architect), Wendy Gieben (Anna Vastgoed en cultuur), Jacob Snijders
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(wijkberaad Bezuidenhout), Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten), Boudewijn Hellingman
(Provast), Dirk Peters (Barcode Architects), Anne Mulder (wethouder stadsontwikkeling Den Haag)
Inhoud: Hoe wordt voldoende Haagse Kwaliteit en Haagse Schoonheid geborgd binnen de
ontwikkeling van het economisch hart van Den Haag? En wat is dat dan, Haagse Kwaliteit en
Schoonheid? Welke waarden staan daarbij centraal?
Resultaat: Link naar de uitkomsten>

STAD in beeld #03 Levels
Wanneer: februari 2021, video-interview
Sprekers: Gerrit van Es (HVE Architecten) en Jeroen Ruitenbeek (Palmbout Urban Landscapes)
Inhoud: Serie videogesprekken waarin ontwerpers en co-referenten aan de hand van grote
nieuwbouwprojecten actuele ruimtelijke thema’s worden besproken. Deel #3 over mengen van dure
en sociale huurwoningen in het hoogbouw
Resultaat: link naar Levels>

Beelden uit serie verdiepende woonkamergesprekken STAD in beeld: mengen van sociale huurwoningen met duurdere huur
of koopwoningen in Levels, knoop van Moerwijk en collectieve ruimten in grootschalige plannen met hoogbouw

STAD in beeld #04 AnnA
Wanneer: april 2021 video-interview
Sprekers: Richard Koek (Rijnboutt) en Aat Vos (aatvos)
Inhoud: Serie videogesprekken waarin ontwerpers en co-referenten aan de hand van grote
nieuwbouwprojecten actuele ruimtelijke thema’s worden besproken. Deel 4 over plekken voor
ontmoeting in hoogbouw.
Resultaat: Link naar de uitkomsten AnnA>

STAD in beeld #05 Sint Jansklooster
Wanneer: december 2021 video-interview
Sprekers: Sabine Megens de Meza ((Ont)roerend goed) en Sebastiaan Jansen (KOW)
Inhoud: Serie videogesprekken waarin ontwerpers en co-referenten aan de hand van grote
nieuwbouwprojecten actuele ruimtelijke thema’s worden besproken. Deel 4 over collectief wonen.
Resultaat: Link naar het digitale gespreksverslag

Interview serie – 10 jaar organische gebiedsontwikkeling Binckhorst met I’m Binck
Wanneer: maart - september 2021
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Met: Ellen van Bueren (TU Delft) en John Grin (UvA), Hettie Verheijen en Albert Koolma van de
gemeente Den Haag, Wim Voogt (OKRA) en Han Dijk (PosadMaxwan), Phlip Boswinkel (Local) en
Wicher Mol (BPD), Sabrina Lindemann en Gert-Joost Peek van I’M BINCK
Inhoud: Platform STAD maakte een serie dubbelinterviews met betrokken personen en partijen uit
de Binckhorst over de gebiedsontwikkeling van de afgelopen 10 jaar. En lessen nemen we mee naar
de toekomst? Serie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van I’m Binck
Resultaat:
Link naar introductie 10 jaar organische gebiedsontwikkeling op de Binckhorst>
Link naar #1: de initiatiefnemers>
Link naar #2: de ontwikkelaars>
Link naar #3: de wetenschappers>
Link naar #4: de gemeente>
Link naar #5: de ontwerpers>

Klankbordsessies
Ook hebben in maart vijf gesprekken plaatsgevonden waarin Platform STAD met vijf
klankbordgroepen (bewoners, ambtenaren, politici, ontwerpers, marktpartijen) analyseerde
wat Den Haag nodig heeft aan interactie over de stedelijke ontwikkeling van de stad, en wat
Platform STAD daarin betekent. De uitkomsten zijn gebruikt bij het herijken van de koers en
de positionering van Platform STAD.
STADpartners bijeenkomst, verbinden Laak Centraal en Binckhorst
Wanneer: 5 juli 2021, de Lunchboxx
Deelnemers: Anne Mulder (wethouder stadsontwikkeling), Casper Hulsman (Bouwinvest), Patrick
Joosen (BDP Ontwikkeling), , Esther Fleers (Heijmans), Kirsten Dubbelman (HaagWonen) Edvard van
Dongen (Era Contour) Annemarie Jol (AM), Hettie Verheijen (gemeente Den Haag), Arnout
Kruijshaar (ingenieursbureau Den Haag), Lawrence Eghosa (stadsdeeldirecteur Laak).
Sprekers:
Inhoud: inzichten delen over de wenselijkheid dat Laak Centraal meer deel uitmaakt van de
(economische) ontwikkelingen in de Binckhorst door een betere verbinding met bijvoorbeeld een
extra brug voor langzaam verkeer tussen beide gebieden.

STADgesprek over beeldkwaliteit in het CID vond plaats via een livestream met chat en mentimeter om de deelnemers actief
bij het gesprek te betrekken.
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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 of kennis en standpunten te delen 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
gepubliceerd. Daarin worden dilemma’s geschetst en aanbevelingen gedaan richting verschillende
partijen in de stad.
Agenda: 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
de interviewserie 10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst is met de verschillende stakeholders gesproken over het proces
van gebiedsontwikkeling.
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Overschakelen op meer online en video
Door de coronacrisis in 2020 / 2021 heeft Platform STAD niet alleen haar programmering aangepast,
maar ook de communicatie. Nu bijeenkomsten met mensen in de zaal 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.
Films delen we actief via youtube en onze sociale media kanalen. Vooral de filmjes over het Spuiplein
zijn heel goed bekeken in 2021, maar ook de langere STAD in Beeld interviews deden het goed. Het
bereik via de nieuwsbrief is gestegen.
In de sociale media merken we daarnaast dat LinkedIn steeds meer dan Twitter het medium is dat
aansluit bij onze doelgroep, kritisch opbouwende toon en de inhoud van de berichten. Dit is
bijvoorbeeld zichtbaar in de dalende twitterweergaven en de groei van vertoningen op Youtube.
Verder valt op in de analyse van de cijfers dat de groep kijkers op youtube jonger dan de gemiddelde
leeftijd op de STADgesprekken.
STADmagazine ‘Buiten zijn in Den Haag’
September 2020 heeft Platform STAD het STADmagazine ‘Buiten zijn in Den Haag’ uitgegeven. Door
het beperkte aantal fysieke bijeenkomsten in 2020 is dit magazine ook in 2021 zo veel mogelijk
verspreid.
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.
Platform STAD in de media:
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https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/het-driestappenplan-voor-een-kindvriendelijkestadswijk/
https://www.ad.nl/den-haag/geef-den-haag-zuidwest-een-icoon-en-een-vwo-school~a6c54a61/
https://stadszaken.nl/artikel/3583/roep-om-continuiteit-van-beleid-bij-nieuwe-wijkaanpak-denhaag-zuidwest
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/10-jaar-samen-stadmaken-op-de-binckhorst-1-deinitiatiefnemers/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/10-jaar-samen-stadmaken-op-de-binckhorst-2-deontwikkelaars/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/10-jaar-samen-stadmaken-op-de-binckhorst-3-dewetenschappers/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/10-jaar-samen-stadmaken-op-de-binckhorst-4-degemeente/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/10-jaar-samen-stadmaken-op-de-binckhorst-5-deontwerpers/
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Platform STAD communicatie:
WEBSITE
Totaal
Gemiddeld per maand

bezoekers
18.000
1.500

Weergaven
39.930
3.330

NIEUWSBRIEF / UITNODIGING geopend
% geopend
Gemiddeld per nieuwsbrief
1.570
40 %
Totaal
32.960
21 nieuwsbrieven / uitnodigingen verstuurd. Totaal aantal abonnees eind 2021: 4000
TWITTER
Bezoeken aan profiel
Totaal
590
Gemiddeld per maand
50
Totaal aantal volgers eind 2021: 910

Weergaven
23.880
1.990

LINKEDIN
Weergaven
Totaal
16.800
Gemiddeld per maand
1.400
Aantal volgers eind 2021: 780 (620 in 2020)
youtube
Totaal
Gemiddeld per video

Weergaven
7.300
350

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.
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STADpartners in 2020 zijn:

Met de STADpartners wordt tijdens bijeenkomsten 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.

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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