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VOORWOORD
Beste Statenkwartierders,
Wat een bijzonder jaar hebben wij allemaal achter
de rug. Het bruist momenteel van de activiteiten
in onze wijk. Wat is het fijn om elkaar weer te ontmoeten en bij elkaar op bezoek te gaan.Toch kent
onze wijk nog steeds veel mensen die eenzaam
zijn. Heb je een buurman of buurvrouw die alleen
woont? Maak dan eens een praatje of help een
handje. Een klein gebaar kan vaak een grote
impact hebben op iemands leven.
Door de oorlog in Oekraïne hebben we nu ook
te maken met een energiecrisis. Daar worden
we allemaal mee geconfronteerd. En dat heeft
impact op ons leven. Bij het ter perse gaan van
ons Jaarplan weten we nog niet wat er allemaal
op ons afkomt.

Het Couvéehuis heeft ondertussen een andere
vorm van bestuur gekregen. In 2022 is er een
stichting opgericht, waarin vertegenwoordigers
zitten namens de gebruikers, namens welzijn
Scheveningen en namens het wijkbestuur.
Zo willen we ervoor zorgen dat het aanbod in
en het gebruik van het Couvéehuis in de toekomst
nog beter gaat worden. Een unieke constructie,
in ieder geval in Den Haag, en misschien wel in
heel Nederland. En zo blijven we vechten om
het Couvéehuis ook in de komende jaren open
te houden!
Want: het Statenkwartier ontmoet. Niet alleen
in het Couvéehuis, maar ook bij al die activiteiten
in de wijk. Kijk maar eens op de website van het
wijkoverleg voor meer informatie, en wie weet zit
er iets bij van jouw gading of wil je ook actief
worden in en voor onze mooie wijk!

Marjolein de Jong
Voorzitter Wijkoverleg Statenkwartier
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VERKEER EN
RUIMTELIJKE ORDENING
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VERKEER EN RUIMTELIJKE ORDENING
Samenwerking met andere wijken
Voor een aantal onderwerpen binnen de portefeuille geldt dat deze zaken ook in andere wijken
spelen. Wij willen daarom op deze thema’s onze
krachten bundelen met andere wijkorganisaties.
Op deze manier verwachten wij een sterkere
positie te kunnen innemen en meer resultaat
te boeken op concrete thema’s, zoals:
a) De gemeente stimuleren om in een zo vroeg
mogelijk stadium omwonenden te informeren
over op handen zijnde vergunningaanvragen en
bouwplannen en adequate inzage mogelijk maken.
b) Paal en perk stellen aan ontwikkelingen waarbij kapitaalkrachtige projectontwikkelaars en
aannemers vrij spel hebben bij het opkopen,
verkameren en verbouwen van huizen, zonder
dat er voldoende rekening wordt gehouden met
de status van Rijksbeschermd stadsgezicht en
de belangen van de wijk en haar bewoners.

Rijksbeschermd stadsgezicht en
bouwplannen
Door de druk op de woningmarkt, de groeiende
concurrentie op de openbare ruimte, de opgave
van de energietransitie en het verschuiven van
taken en verantwoordelijkheden naar private partijen komt de stedenbouwkundige kwaliteit en
leefbaarheid van onze wijk steeds vaker onder druk
te staan. Het op een zorgvuldige wijze invulling
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geven aan de status van ‘Rijksbeschermd stadsgezicht’ vraagt daarom van alle partijen een actieve
rol en inzet om ongewenste ingrepen en ontwikkelingen tegen te gaan. Samen met de stichting BAS
(Bescherming Architectuur Statenkwartier) zet de
werkgroep zich actief in voor een betere (en meer
tijdige) participatie van burgers en belanghebbenden bij gemeentelijke bouwplannen.
De grote woningbouwopgave van het kabinet,
overgenomen door het nieuwe Haagse college,
zet zware druk op het behoud van de stedenbouwkundige kwaliteit van onze wijk als Rijksbeschermd
stadsgezicht. De roep wordt steeds luider om verder te verdichten, meer dakopbouwen en hoogbouw
toe te staan en lege plekken te vol te bouwen.
Met de door het kabinet aangekondigde landelijke
invoering van de omgevingswet per 1-1-2023 dreigt
een verdere verschraling. Zo verdwijnt de verplichte toets door de welstandscommissie en worden
regels verder versoepeld. Handige vastgoedeige
naren en projectontwikkelaars zien hun kans
schoon om nog meer winsten te maken met de
koop, de verkoop en de verbouwing van de unieke
huizenvoorraad in onze wijk.
Het Wijkoverleg laat het initiatief om in bezwaar
te gaan tegen bouwplannen of verleende vergunningen daar waar het primair hoort; bij de direct
omwonenden/belanghebbenden. Waar nodig

staan wij hen met raad en advies terzijde. Bij
bouwplannen die substantieel afbreuk doen aan
de stedenbouwkundige kwaliteit, neemt het Wijkoverleg initiatieven om dergelijke plannen aan te
passen. Op dit onderwerp werken we samen met
wijkgebonden initiatieven, zoals de stichting BAS,
of met andere organisaties in Den Haag die zich
sterk maken voor het behoud van de kwaliteit
en de leefbaarheid van onze wijk en onze stad.
De werkgroep Verkeer is samen met de stichting
BAS betrokken bij de ontwikkeling van een gemeentelijke omgevingsvisie.

Internationale zone
In 2022 zijn de eerste consultaties met de gemeente
en andere belangenorganisaties gestart rond de
herinrichting van de Eisenhowerlaan, dit in verband
met de in 2025/2026 geplande vervanging van de
tramrails. De inzet van de werkgroep Verkeer zorgt
voor een substantiële verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsers, een apart tweerichtingsfietspad als schakel van een hoofdfietsroute vanuit
onze wijk richting Vredespaleis en Madurodam,
meer groen en het behoud van de dubbele bomenrij. Eerste ideeën over de herinrichting zijn samen
met de Fietsersbond Den Haag en de Haagse
afdeling van Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)
ontwikkeld en ingebracht.
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Herinrichting van de Fred en andere
straten
De eerste fase van de herinrichting van de winkelstraten Fred, Aert van der Goes en de Willem de
Zwijgerlaan is afgerond. Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond voor de tweede fase, te weten
het gedeelte van de Fred tussen de Statenlaan en
de Prins Mauritslaan, inclusief het kruispunt Fred/
Prins Mauritslaan. Naar verwachting starten de
werkzaamheden in februari 2023 en worden deze
voor de zomervakantie van 2023 afgerond. Wij
houden vinger aan de pols om veilig te stellen dat
de belangen van onze wijk worden meegenomen
bij de uitvoering.

Herinrichting Statenlaan/tramlijn 16
De werkzaamheden voor de herinrichting van
de Statenlaan, inclusief de vervanging van de
riolering en de aanleg van een tweede tramspoor
op de Statenlaan tussen de Fred en de Frankenslag, zullen naar verwachting in het voorjaar van
2023 zijn afgerond. De contouren zijn in onze wijk
al duidelijk zichtbaar. We merken dat dit gepaard
gaat met veel overlast en omleidingen. In de nieuwe
situatie krijgen fietsers meer ruimte en er is ook
aandacht voor veilige kruisingen en een herstel
van bomen en groen. De nieuwe eindhalte van lijn
17 wordt toegankelijk voor moderne trams die een
gelijkvloerse instap bieden. Ook zijn er met ondersteuning vanuit het Wijkoverleg inmiddels plannen
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ontwikkeld om het voormalige tramtracé langs de
Doornstraat en de Prins Mauritslaan te vergroenen.
De werkgroep Verkeer zal de nieuwe situatie van
het kruispunt van de Statenlaan met de Fred vanaf
de start in 2023 zorgvuldig volgen en met name
kijken naar de gevolgen van de nieuwe situatie voor
de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers.
Met wethouder Van Asten hebben wij afgesproken
deze maatregelen na 1 jaar te evalueren.

Verkeer
Het versterken en verbeteren van de verkeers
veiligheid binnen onze wijk, de toegankelijkheid
van de wijk, de leefbaarheid en de bereikbaarheid
te voet, per fiets en met het openbaar vervoer is
een ander belangrijk speerpunt van de werkgroep
VRO.
De werkgroep VRO van het Wijkoverleg is
betrokken bij:
a) Planvorming om het fietsparkeren in het
Staten- en Geuzenkwartier te verbeteren.
De bewoners consultatie hierover heeft in 2021
plaatsgevonden. Op aandringen van onze werkgroep heeft de gemeente toegezegd eind 2022
met concrete plannen te komen om de geïnventariseerde knelpunten op te lossen.
b) In 2022 is de proef met bewonersparkeren in
het World Forum afgerond met een succesvolle

evaluatie. Vanuit onze wijk hadden zich 175
deelnemers aangemeld voor deze proef. Het
wachten is nu op voorstellen voor een permanente regeling voor wijkbewoners in 2023.
c) De herinrichting van het onoverzichtelijke
kruispunt Duinstraat/Badhuisstraat door middel
van een rotonde, waarbij we alert blijven op de
goede bereikbaarheid van onze wijk. De plannen
hiervoor zijn inmiddels gepresenteerd, de werkzaamheden starten naar verwachting in 2024.
d) Verder nemen wij ook in 2023 initiatieven met
betrekking tot de verkeersveiligheid van fietsers
en voetgangers, de invoering van kleinere vrachtwagens voor de bevoorrading van winkels als
onderdeel van stadsdistributie, en de transitie
van de mobiliteit (elektrificatie wagenpark,
deelauto’s en scooters, parkeerproblematiek
in en rond onze wijk, versterking openbaar
vervoer).
e) In 2023 zal de werkgroep Verkeer inbreng
leveren voor de op te stellen Wijkagenda en om
de belangen van onze wijk onder de aandacht
te brengen bij wijkbewoners, gemeenteraadsleden, politieke partijen en andere belang
hebbenden.

GROEN EN DUURZAAMHEID
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GROEN EN DUURZAAMHEID
Het Statenkwartier is een prachtige,
groene wijk. Als wijkoverleg streven
we ernaar dit ook zou te houden en waar
mogelijk uit te bereiden. Hiernaast ligt er
een uitdaging op het gebied van verduurzaming. Ook hier heeft het wijkoverleg
aandacht voor.
Groen
We streven ernaar de groene wijk die het Statenkwartier is te behouden en waar mogelijk verder
te vergroenen. We ondersteunen hierbij actief
bewonersinitiatieven waarbij we zoveel mogelijk
initiatieven integreren. Vanuit bewoners is in 2022
bijvoorbeeld de Groene Kansencommissie Statenkwartier opgericht. Dit initiatief onderzoekt actief
kansen om, met name met de vervanging van tram
16 op de Prins Mauritslaan, verdere vergroening
mogelijk te maken. Hiernaast willen we bewoners
blijven informeren over de mogelijkheden van
vergroening in hun eigen straat. Groenbeleid wordt
hoofdzakelijk bepaald door de gemeente, maar
meer en meer komen er initiatieven waarmee
bewoners zelf initiatieven kunnen nemen. Denk
hierbij aan acties om verstening tegen te gaan,
maar ook om straten en pleintjes te vergroenen.
Dit maakt de straat en wijk mooier, en helpt ook
met het noodzakelijke afkoelen van de wijk.
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Duurzaamheid
Gelet op de stijgende energieprijzen is duurzaamheid een steeds groter thema. Juist binnen een
oude wijk als het Statenkwartier brengt dit de
nodige uitdagingen met zich mee. Het duurzaamheidsbeleid wordt hoofdzakelijk op landelijk en
gemeentelijk niveau bepaald. De afgelopen jaren
hebben wij ons gericht op het nauwlettend volgen
van de initiatieven van de gemeente met betrekking
tot de warmtevoorziening in de wijk. Dit zullen wij
ook in 2023 blijven doen.
Daarnaast blijven we samenwerken met het initiatief
Buurtenergie Statenkwartier (BES). Het doel is om
individuele wijkbewoners te informeren wat ze zelf
kunnen doen om hun eigen woning te verduurzamen.

STATENKWARTIER
ONTMOET EN DOET
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STATENKWARTIER ONTMOET EN DOET
Wijkvergadering
In 2023 zullen er twee openbare Wijkbijeenkomsten onder de noemer ‘Statenkwartier ontmoet’
worden georganiseerd door het Wijkoverleg.
Op deze wijkbijeenkomsten bespreekt het
Wijkoverleg de ontwikkelingen in de wijk.

Bijeenkomsten
In 2023 zullen er minimaal 2 bijeenkomsten
worden georganiseerd samen met de Stichting
Couvéehuis Statenkwartier om bij en met wijkbewoners ideeën en voorstellen op te halen die
binnen de wijk en het Couvéehuis kunnen worden
uitgevoerd. In 2023 zal ook onderzocht worden
hoe we de expats die in onze wijk wonen (40%
van de wijkbewoners) meer kunnen betrekken
bij de activiteiten.

Wijkfestival Statenkwartier
Op 18 juni 2023 wordt er voor het eerst een
wijkfestival met als thema ‘Circus’ georganiseerd.
Er wordt gedacht aan kinderactiviteiten, muziek
en dans en een proeverij van drank en hapjes
verzorgd door ondernemers binnen onze wijk.
Voor het wijkfestival willen wij graag alle kinderen
in de leeftijd van drie tot twaalf jaar bereiken. Het
moet een groot inclusief kinderfeest worden voor
alle kinderen die in het Statenkwartier wonen en
hier op school zitten.
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Voor de volwassenen zal er vanaf ongeveer 17.00
op het feestterrein eten, drinken en activiteiten
worden georganiseerd.
Gedacht wordt aan een foodplein verzorgd door
de horeca vanuit de wijk, verschillende genres
muziek(jazz, chansons, easy listening maar ook
een DJ met dansmuziek zodat er gedanst kan
worden, en natuurlijk nog veel meer.
Om dit goed te kunnen organiseren roepen we
de hulp in van een evenementenbureau dat vaker
zich inzet voor de wijk. Het Buurt Preventie Team
ondersteunt het wijkfestival.

Vrijwilligers ontmoeten vrijwilligers
Jaarlijks organiseert het Wijkoverleg een
bijeenkomst om de vrijwilligers te bedanken.

Buurt Preventie Team (BPT)
2022 was voor het BPT een ander jaar dan anders.
Door de corona richtlijnen heeft het BPT minder
activiteiten kunnen uitvoeren dan in voorgaande
jaren. In 2023 gaat het BPT zich profileren naar de
wijkbewoners en de wijk toe. De straat WhatsApp
groepen worden verder uitgerold, deze groepen
richten zich op het signaleren van verdachte situaties in de eigen straat. Ook ondersteunt het BPT
bij het wijkfeest in juni, de viering van Halloween
en Sint Maarten (het lichtjesfeest), de bewoners-

bijeenkomsten, de witte voetjes actie en mogelijke
nog verder te plannen en organiseren activiteiten
in de wijk. Het BPT zal ook de samenwerking met
Welzijn Scheveningen opzoeken en intensiveren.
Het huidige BPT is al een lange tijd in dezelfde
samenstelling actief en is er behoefte aan nieuwe
deelnemers. Hiervoor wordt een wervingscampagne opgezet. Acties zullen er op gericht zijn om de
bekendheid van het BPT in onze wijk te vergroten.
Hierbij wordt gedacht aan het presenteren van
het BPT op de wijkvergaderingen, het wijkfestival
in juni, regelmatig berichten in de nieuwsbrief en
een voorlichtingsbijeenkomst op 21 maart 2023
om bewoners kennis te laten maken met het BPT.
Voor deze bijeenkomst worden relevante sprekers
uitgenodigd.
Het BPT komt elke derde dinsdag van de maand
(behalve in de maand september en december)
bij elkaar en heeft dan van 19.30 tot 20.00 uur een
open inloop in het Couvéehuis. Naast de leden van
het BPT is ook de wijkagent aanwezig. Je bent van
harte welkom op de openbare bijeenkomsten in
het Couvéehuis.

Rijk in de Wijk
Rijk in je Wijk zal zich verder ontwikkelen en naar
vraag en behoefte van de leden activiteiten organiseren. De lopende activiteiten zijn de leesclub,
de filmclub, de uit eten club, de theaterclub en de
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kookclub. In oprichting is een wandelclub.
Rijk in je wijk is bereikbaar via: rijkinjewijk
statenkwartier@hotmail.com

Lichtjesfeest/Sint Maarten
Op 11 november organiseert wijkbewoner Maarten
Ruijters voor de kinderen van het Statenkwartier
het jaarlijkse Lichtjesfeest/Sint Maarten. De kinderen met de mooiste lichtjes/ballonnen krijgen een
workshop tekenen aangeboden in het Couvéehuis.
Het Buurt Preventie Team ondersteunt hierbij.

Halloween
Tijdens Halloween zal samen met de BIZ Frederik
Hendriklaan Halloween worden georganiseerd. De
activiteit wordt begeleid door een evenementenbureau. Het Wijkoverleg is samen met het Maris
College hierin een partner en het Buurt Preventie
Team ondersteunt deze activiteit

Walking Dinner
Ter bevordering van de sociale cohesie binnen de
wijk en haar bewoners organiseert een groep wijkbewoners ook in 2023 voor de 12e keer het Walking
Dinner. Het Walking Dinner is alleen toegankelijk
voor bewoners van het Statenkwartier.
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Verwelkomen nieuwe bewoners
in de wijk
In 2023 onderzoeken we of het mogelijk is om
samen met het stadsdeelkantoor de nieuwe wijkbewoners te verwelkomen met een brief waarin de
nieuwe bewoners (Nederlands en Engels) worden
welkom geheten in de wijk, waarin het stadsdeelkantoor en het Wijkoverleg zich voorstellen en
waarin te lezen is wat er te doen is in de wijk.
Mogelijk wordt er samen met de BIZ van de Frederik Hendriklaan en de Aert van de Goesstraat een
goodiebag samengesteld. Hiermee kunnen winkeliers zich voorstellen en de goodiebag kan met de
inlevering van de brief worden opgehaald bij één
van de deelnemende winkeliers.

Samenwerkingspartners Statenkwartier
Ontmoet en Doet
• Stichting Couvéehuis Statenkwartier
• Welzijn Scheveningen
• Het Couvéehuis van Welzijn Scheveningen
is voor verschillende activiteiten ons gasthuis
• Ondernemers in de wijk, in het bijzonder
verenigd in de BIZ Frederik Hendriklaan
de BIZ Aert van der Goesstraat
• Stadsdeelkantoor Scheveningen
• Maris College
• World Forum
• Wijkagent /BOA’s en handhaving

KUNST EN CULTUUR
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KUNST EN CULTUUR
Het wijkoverleg Statenkwartier heeft
als doel zoveel mogelijk bewoners zowel
passief als actief kennis te laten maken
met kunst en cultuur in de wijk. Het
Statenkwartier kan zich gelukkig prijzen
met een gevarieerd aanbod aan verscheidene kunst- en cultuurinitiatieven.

Kunstroute

De wijk is rijk aan zeer diverse en inclusieve
bewonersgroepen die actief zijn binnen de
muziekwereld, de beeldende en uitvoerende
kunsten en die daar graag andere wijkbewoners
deel van laten zijn.

De routes zijn altijd een groot succes, mede
door de mogelijkheid om kunst te aanschouwen
in de vele monumentale panden die het Statenkwartier rijk is. De Kunstroute biedt ook nieuwe
bewoners de kans middels kunst de wijk en haar
bewoners te leren kennen.

Het wijkbestuur stimuleert al deze kunsten cultuuruitingen en ondersteunt deze zowel
inhoudelijk als financieel. Zij onderhoudt goede
contacten met de diverse werkgroepen en bezoekt
regelmatig bijeenkomsten van bijvoorbeeld de
Muziekroute en de Kunstroute van de organisatie
‘Kunstenaars in het Statenkwartier’.
Ook vindt het wijkoverleg het belangrijk speciale
culturele activiteiten te ontwikkelen voor de jeugd
in het Statenkwartier, zodat zij geprikkeld en
gestimuleerd worden om al op jonge leeftijd deel
te nemen aan diverse culturele evenementen.
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Op 15 en 16 april 2023 vindt voor de achtste keer
de Kunstroute in het Statenkwartier plaats. Een
deel van het platform van ongeveer 65 aangesloten
kunstenaars van Kunstenaars in het Statenkwartier
die wonen en/of werken (atelier) in het Staten
kwartier, presenteert hun werk in huizen en
ateliers in de wijk.

De kunstroute zal eens in de twee jaar plaatsvinden.
Naast de tweejaarlijkse Kunstroute zullen er ook
diverse aan kunst gerelateerde evenementen
plaatsvinden.

Glas-in-lood route
In 2015 is in het kader van het 100 jarig bestaan
van het Statenkwartier een Glas-in-lood route uitgezet. In november 2023 willen we samen met de
Stichting Bescherming Architectuur Statenkwartier (BAS) deze route nogmaals verzorgen. Vooraf
zal aan bewoners van panden met glas-in-lood
gevraagd worden om de verlichting in de hal aan
te doen en het geheel zo aantrekkelijk mogelijk te

maken, bijvoorbeeld met kaarsjes. De route
gaat zoveel mogelijk langs verlichte panden.

Jeugd en Cultuur
De deelname van de jeugd zal in 2023 bestaan
uit diverse creatieve theatrale activiteiten die
plaatsvinden tijdens het wijkfestival op 18 juni
2023.Hierbij worden ook leerlingen vanuit de
diverse basisscholen uit het Statenkwartier
betrokken. Het thema is ‘circus’ in de breedste zin
van het woord en belangrijk binnen de activiteiten is
de verbinding tussen leeftijdsgenootjes van
alle bevolkingsgroepen in het Statenkwartier.
Een theatergroep, een beeldend kunstenaar en
onder andere. een storyteller begeleiden de jeugd.
Ook zij kunnen zowel receptief als actief deelnemen
aan diverse kunst- en cultuuractiviteiten

COMMUNICATIE
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COMMUNICATIE
Doel van de communicatie
Als wijkoverleg zijn we er om de wijkbewoners
met elkaar te verbinden, inspireren en te enthou
siasmeren. Op basis hiervan zijn de volgende
communicatiedoelen bepaald:
• Het informeren van de wijkbewoners over
activiteiten en praktische zaken in de wijk.
• Het enthousiasmeren van de wijkbewoners
om een bijdrage te leveren aan de wijk of om
een evenement bij te wonen.
• Het inspireren van de wijkbewoners op
bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid
of ondernemerschap.

Doelgroep
Het Wijkoverleg Statenkwartier richt zich op alle
bewoners van de wijk, van jong tot oud. In 2023
zullen we ons ook op expats richten. De website
is momenteel al tweetalig en waar mogelijk zullen
we ook andere middelen in meerdere talen (Nederlands en Engels) ontwikkelen zodat we deze doelgroep ook bereiken.

Positionering wijkoverleg
Het wijkoverleg positioneert zich als een professioneel en toegankelijk bestuur. We zijn er voor
iedereen en stralen dat duidelijk uit in onze communicatie. We leven mee met de bewoners en
ondernemers in de wijk, steken wanneer nodig
een hart onder de riem en we zetten ons in om
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bewoners zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.
Uiteraard zijn we daarnaast erg trots op onze wijk.

Algemene richtlijnen voor content
De algemene richtlijnen zijn als volgt:
• We houden het bij de feiten en laten alle
geluiden aan het woord: we verkondigen geen
eigen meningen.
• We schrijven zoveel mogelijk over onderwerpen
uit onze eigen wijk of iets wat aan onze eigen
wijk grenst.
• We schrijven in principe niet over andere wijken
(uitzonderingen daargelaten).
• We zijn neutraal: we spreken geen voorkeur
uit voor geloof, politiek, ras of sekse.
• We promoten geen specifieke groepen of
bewegingen die politiek getint zijn of een
bepaalde geloofsovertuiging hebben.
• We schrijven actief en positief: we schrijven
dus niet over verkeersongevallen, brandjes
en klachten.

maanden). Hierin delen we actualiteiten en activiteiten. Alle bestuursleden leveren maandelijks
input aan vanuit hun portefeuille. De nieuwsbrief
start altijd met een inleiding vanuit het bestuur.
Hierbij wordt er stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen in de wijk en relevante actualiteiten.

Social Media
Social media speelt een steeds belangrijkere rol
in de communicatie met bewoners en bedrijven.
Momenteel wordt alleen Facebook ingezet. In 2022
starten we met een Instagram-account en onderzoeken we de mogelijkheid voor een podcast.

Website
In 2022 is de website vernieuwd. De website heeft
een frisse uitstraling en is toegankelijk voor jong en
oud. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om meer
organisaties en bewoners in beeld te brengen, want
mensen maken immers onze wijk. In 2023 zullen we
de website opnieuw een update geven.

Nieuwsberichten op de website

Wijkonderzoek

We gebruiken de website voor nieuwsberichten,
achtergrondverhalen en interviews met bewoners en
organisaties die een bijdrage leveren aan onze wijk.

Om nog beter in te spelen op de behoeftes van de
wijkbewoners is er in 2022 samen met de Stichting
Couvéehuis Statenkwartier een wijkonderzoek
gestart. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen we de communicatiestrategie en
contentplanning in 2023 aanpassen.

Nieuwsbrief
Elke maand verschijnt de nieuwsbrief van het
Statenkwartier (met uitzondering van de zomer-

