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De conceptversie van de leefbaarheidsmonitor, een soft-
ware-applicatie die de werkgroep met subsidie van de ge-
meente heeft laten bouwen door StrateGis, werd vorige
maand gepresenteerd aan wethouder Wijsmuller van
Stadsontwikkeling. Hij ziet mogelijkheden voor een pilot
voor andere Haagse wijken en wil het instrument graag
presenteren aan de gemeenteraad. De monitor biedt alle
bij stadsontwikkeling betrokken partijen - inclusief bewo-
ners - actuele en objectieve informatie hoe leefbaar een
wijk precies is en laat bovendien zien welk effect verande-
ringen zoals met name de bouw van nieuwe woningen op
die leefbaarheid hebben.

Op een driedimensionale plattegrond van de wijk toont de
monitor hoe Bezuidenhout ervoor staat op tal van onder-
werpen: omgeving (bos in de buurt), kwaliteit openbare
ruimte (onder meer geluidsbelasting, luchtkwaliteit en
groen), mobiliteit (wegen en treinstations, parkeerplaatsen
en fietsenrekken), voorzieningen (van scholen en speelplek-
ken tot aantal artsen en tandartsen), ruimtegebruik (wo-
ningen en inwoners per hectare) en overige zaken zoals
veiligheid en de aanwezigheid van oppervlaktewater. Bij al

die onderwerpen is de huidige situatie afgezet tegen wet-
telijke normen of afspraken die daarvoor bestaan. "De uit-
komsten hebben ons zelf soms verrast", vertellen
wijkberaadvoorzitter Jacob Snijders en coördinator Jonneke
Thijssen van de werkgroep. "Zo wist niemand hoe ruim wij
in ons jasje zitten als het gaat om de aanwezigheid van art-
sen en tandartsen."

Belangrijker dan het beeld van de huidige situatie is dat de
monitor het mogelijk maakt het effect van nieuwe bouw-
projecten op de leefbaarheid in kaart te brengen. "Met de
monitor zijn alle leefbaarheidsaspecten inzichtelijk en be-
oordeelbaar", stellen Snijders en Thijssen vast. "Voor de ko-
mende jaren hebben wij echt alles in beeld." En als de
definitieve versie van de monitor gereed is (naar verwach-
ting eind april of begin mei), kan iedereen daar gebruik van
maken. "Dat betekent dat als wijkbewoners straks over
bouwplannen praten met de gemeente of projectontwik-
kelaars, dat gebeurt op basis van harde cijfers. En met de
monitor lopen we ook enkele jaren vooruit op de nieuwe
Omgevingswet."
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Monitor maakt leefbaarheid inzichtelijk
Met één muisklik zien hoe leefbaar de wijk is als het gaat om luchtkwaliteit, geluidsbelas-
ting, groen, wegen, parkeerplaatsen, scholen, speelplekken en nog veel meer zaken. Die
mogelijkheid krijgt Bezuidenhout als eerste in Nederland dankzij de inspanningen van het
wijkberaad en de werkgroep Bezuidenhout Leeft.
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