
	

	 8	

Wijkprogramma 2016-2019 

Zo staat Houtwijk er nú voor… 
 
Wat het heden betreft zetten wij 
in dit artikel even op een rijtje 
hoe het er nú met ons Houtwijk 
voorstaat. Gebaseerd onder meer 
op informatie afkomstig uit het 
Wijkprogramma 2016-2019 Stads-
deel Loosduinen/Houtwijk. 
 
Jeugd en onderwijs 
In Houtwijk is 21,8% van de bewo-
ners jonger dan 25 jaar. De wijk telt 
vier basisscholen: Koos Meinderts-
school, OBS Houtwijk, Montessori-
school Houtwijk en De Eshof. Van 
de kinderen tussen de 6 en 19 jaar 
heeft 15,7% overgewicht (Haags 
gemiddelde: 18%). Het percentage 
ouders actief op school: 12,1% 
(Haags gemiddelde: 20,7%). In het 
buurtcentrum Bokkefort worden 
Houtwijkse jongeren actief begeleid 
door Jeugdwerk. Het project om 
kinderen van onder de 12 jaar op 
het goede spoor te houden, werpt 
zijn vruchten af. Er is geen sprake 
meer van hinderlijke jeugdgroepen 

of andere groepen die in de wijk 
overlast veroorzaken.  
 
Wonen 
Houtwijk (met 12.273 inwoners) telt 
5.370 woningen, waarvan meer dan 
de helft (55,7%) koopwoning is. Bij-
na 40% van de woningen is sociale 
woningbouw. Gemiddelde waarde 
van de woningen (€ 181.350) ligt 
iets onder het Haagse gemiddelde. 
Houtwijkers geven het rapportcijfer 
8,4 voor hun eigen woning. Daar- 
 

Heden 
 
mee scoort Houtwijk het hoogst van 
alle Loosduinse wijken. Gemiddeld 
cijfer Den Haag: 6,8. Bijzonder 
bouwproject: op de Escamplaan 
(terrein voormalig woonwagen-
kamp) bouwen particulieren en 
projectontwikkelaars zelf 55 
woningen (oplevering 2016).  

Leefbaarheid en veiligheid 
Begin 2015 hebben politie, wo-
ningcorporaties en gemeente de 
handen ineengeslagen om de 
woninginbraken in Loosduinen/ 
Houtwijk aan te pakken. Dat be- 
leid blijkt effectief te zijn.  
In Houtwijk zijn veel parkeerproble-
men (onder meer door het Haga- 
Ziekenhuis), die leiden tot illegaal 
parkeren en tal van verkeersonvei-
lige situaties. Met man en macht 
wordt aan de oplossing van deze 
parkeerproblematiek gewerkt. 
Bewoners maken zich grote zor- 
gen over de verkeersveiligheid.  
Er wordt vaak te hard gereden en  
er is sprake van veel vrachtverkeer. 
Ook zijn zij niet erg tevreden over 
het onderhoud van de buitenruimte: 
57,7% vindt het onderhoud goed 
(het Haags gemiddelde ligt op  
68,7%). Er zal een grootschalige 
herinrichting nodig zijn om de 
buitenruimte van Houtwijk weer op 
residentiekwaliteit te brengen. 
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Afbeeldingen linkerpagina: 
Enkele sfeeropnamen die laten zien 
hoe groen Houtwijk eigenlijk is. Toch 
blijft de aanpak en het onderhoud van 
ons groen een actueel thema, omdat 
bewoners en gemeente niet altijd op 
dezelfde golflengte blijken te zitten. 
 
Afbeeldingen rechts 
In Houtwijk is 21,8% van de inwoners 
jonger dan 25 jaar. Ruim 18% van de 
wijkgenoten is 65-plusser. In de buurt-
waardering geven de bewoners hun 
eigen woonomgeving een 7,4. 
 

 
Werk en inkomen  
Het gemiddeld besteedbaar inko-
men in onze wijk bedraagt € 24.200 
(Haagse gemiddelde: € 23.300). 
Het percentage huishoudens met 
een minimuminkomen, 11,6%, is 
een stuk lager dan het stedelijk 
gemiddelde, net als het percentage 
huishoudens met schulden (26,1%). 
Er zijn erg grote inkomensverschil-
len binnen Houtwijk. De bewoners 
van de sociale huurwoningen rond 
de Jan Romeinstraat, bijvoorbeeld, 
hebben een veel lager inkomen dan 
het stedelijk gemiddelde, terwijl het 
in de Architectenbuurt een stuk 
hoger zal liggen.  
 
Opvoeding en zorg 
Ruim 18% van de bewoners in 
Houtwijk is 65-plusser. Dit percen-
tage is lager dan in de overige 
Loosduinse wijken, maar is hoger 
dan het Haagse gemiddelde 
(13,8%). In heel Loosduinen is regie 
nodig op het aanbod van senior-
vriendelijke woningen, omdat het 
het meest vergrijsde stadsdeel van 
Den Haag is. Het is vooral be-
langrijk om de voorzieningen, de 
buitenruimte en de welzijns-
activiteiten af te stemmen op  
de wensen van ouderen. Zo is het 
belangrijk dat ouderen aan bewe-
ging doen. Ook is het goed dat 
ouderen meer nadenken over de 
vraag hoe ze in hun eigen woning 
kunnen blijven wonen en wat ze 
daarvoor nodig hebben. 
 
Sociale cohesie 
Van heel Loosduinen heeft Houtwijk 
het hoogste percentage bewoners 
van niet-westerse afkomst (19,9%) 
en - frappant genoeg - het laagste 
percentage dat zegt zich gediscrimi-
neerd te voelen door buurtgenoten  

(1,7%). Over het algemeen zijn zij  
tevreden over de sociale cohesie in 
hun wijk. Bijna 70% zegt dat ze 
prettig met elkaar omgaan en dat ze 
zich thuisvoelen in de wijk. In Hout- 

 

Wijkberaad Houtwijk: 
actieve vereniging  

voor alle wijkgenoten 
 

wijk is al jarenlang een Buurtinter-
ventieteam (BIT) actief en er is een 
actieve bewonersorganisatie.  
Eenzaamheid onder ouderen is een 
aandachtspunt. Een grote groep 
ouderen vindt dagbesteding in 
groepsverband belangrijk, maar 

hecht ook aan een maatje - iemand 
die geregeld langskomt. 
 
Buurtwaardering 
Houtwijk heeft een vrij stabiele 
bevolking: slechts 8,7% van de 
bewoners verhuist per jaar; in  
Den Haag is dat gemiddeld 13%. 
Ongeveer 80% van de bewoners 
woont er langer dan drie jaar. 
Bewoners geven hun eigen 
woonomgeving het cijfer 7,4 
(gemiddeld Den Haag (6,9). 
 
Meer informatie 
Wijkprogramma 2016-2019 
Stadsdeel Loosduinen/Houtwijk zie: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl.

	


