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Den Haag, Stad van Kansen en Ambities
Iedereen doet mee

We streven naar minimaal één groot topsportevenement met internationale allure per jaar.
In 2022 wordt dat het WK Zeilen. Verder onderzoeken we de kansen om de Eurogames, de Premier
League Darts en, eventueel samen met omliggende gemeenten, de start van een internationale
wielerronde naar Den Haag te halen. Er komt een groen-geel wandelpad naar het ADO-stadion.
Ieder evenement wordt met initiatieven in de breedtesport ondersteund. Zo verbinden we topsport
met breedtesport, sport met economie en sport met de Haagse samenleving.

Breed toegankelĳk
Sport dient toegankelĳk te zĳn voor mensen met een lichamelĳke of verstandelĳke beperking en
voor mensen met een chronische ziekte. We gaan sportverenigingen helpen de toegankelĳkheid
voor mensen met een beperking te vergroten. In 2020 is Den Haag gastheer van de Special
Olympics. De aanloop naar de Special Olympics in 2020 vormt de ideale gelegenheid om samen
met de Haagse sportwereld de toegankelĳkheid van de Haagse sportvoorzieningen structureel te
verbeteren. Samen met stichting Let’s Stick Together onderzoeken we de mogelĳkheid om een
multifunctioneel trainingsveld (athletic skills track) in te richten dat geschikt is om te gebruiken
voor revalidatie.

Cultuur
Den Haag heeft een heel veelzĳdig cultuuraanbod. We waarderen kunst en cultuur als uiting van
deze veelzĳdigheid. Kunst en cultuur geven Den Haag glans, houden ons een spiegel voor en
brengen ons samen. Ze leggen verbindingen tussen burgers, scholen, culturele instellingen,
bedrĳven en de overheid. Dankzĳ culturele vorming kunnen we ons verplaatsen in anderen. Een
sterke culturele en creatieve sector is dan ook een essentiële waarde van een open, ontwikkelde en
verbonden stad.
Toegankelĳkheid van kunst en cultuur voor iedereen, jong, oud, arm en rĳk, is voor ons een
belangrĳk uitgangspunt. We zetten ons daarom in voor het behoud van Haagse iconen en de
cultuurankers in Den Haag. De vele amateurgezelschappen vervullen een belangrĳke rol in onze
stad. Wĳ hebben bĳzondere aandacht voor de beschikbaarheid van betaalbare oefenruimte voor
deze verenigingen. We willen dat er meer Engelstalig cultuuraanbod komt voor expats. We blĳven
investeren in cultuureducatie, zowel voor primair onderwĳs als voor voortgezet onderwĳs. En we
zorgen ervoor dat, via de ooievaarspas, Hagenaars de mogelĳkheid krĳgen om muziekles te volgen
en een instrument te huren.
Meer aandacht zal uitgaan naar zichtbare kunst in de openbare ruimte, en naar street-art. Daarbĳ
hebben we oog voor Haagse kunstenaars. Ook onderzoeken we hoe goede straatmuzikanten
makkelĳke kunnen optreden in onze stad. En er komt, als eerbetoon aan onze beroemdste Haagse
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straatmuzikant, een ‘Chuck Deely-festival’ voor getalenteerde straatmuzikanten. Het popmuseum
RockArt wordt naar Den Haag gehaald. We onderzoeken de mogelĳkheden voor de komst van een
Festival voor Moderne Muziek.
De begeleiding van jonge kunstenaars blĳft belangrĳk en we stimuleren cultureel ondernemerschap. Daar hoort het faciliteren van culturele broedplaatsen bĳ. Wĳ hechten grote waarde aan
creatieve broedplaatsen. Een culturele broedplaats is meer dan een inspirerende plek waar jonge
kunstenaars en cultureel ondernemers werken aan innovatieve ideeën. Broedplaatsen geven vaak
een heel nieuwe impuls aan een wĳk: ze brengen leven, creativiteit en economische bedrĳvigheid.
En ze geven kleur aan een stad. Er ontstaan zo nieuwe verbanden en samenwerkingsvormen in
onze stad. Bovendien worden op deze manier leegstaande gebouwen eﬀectief hergebruikt.
Samen met anderen werken we hard aan de ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier.
We verkopen de voormalige Amerikaanse Ambassade zodat een nieuwe eigenaar daaraan kan
bĳdragen.
Tĳdens deze raadsperiode zal het nieuwe Onderwĳs- en Cultuur Complex aan het Spui worden
geopend. Dit pand van architect Jo Coenen gaat onderdak bieden aan vier Haagse culturele
topinstellingen: het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklĳk Conservatorium
en de Stichting Dans en Muziekcentrum. Deze plek vormt het cultureel hart van Den Haag, centraal
gelegen tussen het Centraal Station, Hollands Spoor en het winkel- en uitgaanscentrum. De bouw
is volop gaande en zal conform de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden worden
afgerond.
We hechten er veel waarde aan dat Haagse kunstenaars onder normale arbeidsomstandigheden
hun werk kunnen verrichten. Daarom wordt goed werkgeverschap en het naleven van de Code
Cultural Governance betrokken bĳ het verstrekken van subsidie vanuit de gemeente.
Samen met culturele instellingen bekĳken we de mogelĳkheden voor een last minute ticketshop.
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