
1. vertegenwoordigt de bewoners van de wijk naar buiten toe
2. verbindt bewoners en organisaties binnen de wijk
3. ondersteunt bewonersinitiatieven door partijen bij elkaar te 

brengen
4. stimuleert de onderlinge contacten met voor de wijk relevante 

organisaties.

De BRS vervult de rollen van 
vertegenwoordiger, verbinder,  
ondersteuner en aanjager.

Hoe kunnen wij deze 
missie waarmaken?
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BELEIDSPLAN Bewonersorganisatie Rivierenbuurt Spuikwartier:
We leven in een tijd waarin de 
gemeente vele en grote plannen 
heeft met en rondom de 
Rivierenbuurt en het Spuikwartier. 

Veel wijkbewoners hebben ook zelf een 
uitgesproken mening en visie over 
verschillende problematieken in - en het 
toekomstige karakter van de wijk. 
Binnen dit spanningsveld tussen 
wijkbewoners en de gemeente van 
ideeën en belangen wil de BRS, waar 
mogelijk en nodig, de coördinerende 
aanjager zijn:
- van zowel eigen initiatieven van, door   
en binnen de wijk,

- van effectieve inspraak van de 
bewoners op de uitdagingen en 
veranderingen die op de wijk af 
komen.

onze visie
De Rivierenbuurt en het 
Spuikwartier zijn samen de fijnste 
plek in Den Haag om te wonen, 
leven en werken. 
Het biedt al haar bewoners 
daarbij kansen, ruimte zich te 
ontplooien en een prettige woon- 
en leefomgeving. 
Tegelijkertijd is het met haar 
centrale ligging, eigen karakter 
en combinatie van oud en nieuw 
de unieke, centrale verbinder van 
het historische en toekomstige 
Haagse centrum.

onze missie
De Bewonersorganisatie 
Rivierenbuurt/Spuikwartier is er 
om alle bewoners, gebruikers en 
organisaties van de Rivierenbuurt 
en het Spuikwartier te verbinden, 
activeren en organiseren, om zich 
samen in te zetten voor 
verbetering van hun woon- en 
leefomgeving. Hiertoe bevordert, 
coördineert en ondersteunt het 
initiatieven en vervult het een 
brugfunctie naar de gemeente en 
andere instanties rond alle 
belangen en ontwikkelingen van 
dit gebied.



Meer weten?
Dit is de korte samenvatting van 
het beleidsplan BRS voor de 
Rivierenbuurt/Spuikwartier. 

Opmerkingen van bewoners zijn 
hierin ook meegenomen. 
Je kunt het volledige beleidsplan 
2019–2022 op onze website 
nalezen:

WWW.BRS-DENHAAG.NL
(onder Bewonersorganisatie)

Wil je zelf ook iets doen in een 
van de teams?
Meld je dan aan door een mailtje 
te sturen aan:
info@brs-dehaag.nl 

Bewonersorganisatie 
Rivierenbuur t / Spuikwar tier
Zaanstraat 25
2515 TM  Den Haag

Betrokkenheid
Gezien de vele thema’s, uitdagingen 
en bedreigingen die die wijk kent, is de 
betrokkenheid van veel meer 
buurtbewoners gewenst en hebben we 
dus als wijk teams nodig rond 
belangrijke onderwerpen. Het 
beleidsmatige werk op thema’s en het 
echte aanpakken van problemen wordt 
dus in de teams gedaan.

TEAMS
wonen en leven

Buurtpreventie
Buurtvaders
Cultuur
Evenementen
Ondernemers
Welzijn
Wijkzorgwinkel

inrichting en gebruik

Energietransitie
Groen
Prostitutie
Stedenbouw/CID
Verkeer

interne organisatie &
informatievoorziening

Bestuur
Politiek
WIJkrant

Doelstelling De bewonersorganisatie stelt zich in de periode tot 2022 tot doel:
1. Overbruggen van de kloof tussen, samenbrengen en vertegenwoordigen  

van de verschillende stromingen en gemeenschappen binnen de wijk.
2. Professionalisering, democratisering en versterking van de organisatie, 

inclusief permanente en deskundige vertegenwoordiging van de wijk voor 
effectieve inspraak op alle relevante thema’s.

3. Mede richting en sturing geven aan de vele plannen die de gemeente 
voor ogen heeft voor onze wijk; zodat de leefbaarheid verbeterd met 
behoud van identiteit, terwijl de wijk verandert.

‘Niet vanuit het zij maar vanuit 
het wij ontstaan goede dingen’
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