
Oproep van de Haagse Voedselraad aan de Gemeenteraad van 
Den Haag: “Herziening Voedselstrategie van 10 jaar geleden is 
Broodnodig” 
 
Namens de Haagse Voedselraad, de Vereniging Ons Eten en meer dan 50 
organisaties en bedrijven die samen duizenden Haagse bewoners 
vertegenwoordigen hebben wij op 8 juni een oproep gedaan aan de 
informateur van een nieuw college, de heer Donner en aan alle 
gemeenteraadsleden van Den Haag waarin we aangeven dat de herziening  
van de voedselstrategie van 10 jaar geleden Broodnodig is. 
 
Waarom? 
 

In voedsel komt alles samen 
 
Ten eerste: Voedselbeleid raakt aan veel grote opgaven waarvoor de gemeente Den Haag 
zich gesteld ziet: Leefbare, schone en veilige wijken, meer banen, stimuleren van een betere 
gezondheid en milieu, sociale cohesie alsook de betrokkenheid van burgers bij lokaal 
bestuur. 
 
Ten tweede: Vele politieke partijen hebben zich in hun verkiezingsprogramma uitgesproken 
voor een gezonde leefomgeving en een gezonde stad. Een van de grootste uitdagingen 
hierbij is het bestrijden van overgewicht bij jongeren. Landelijk is het gemiddelde om en 
nabij 1 op 7 in Den Haag is dat 1 op 4, in sommige wijken zelfs 1 op 3. Alleen een integraal 
voedselbeleid kan hier verandering in brengen 
 
Ten derde: De huidige voedselstrategie stamt uit 2012 en is nodig aan actualisatie toe. 
Eerder al sprak de gemeenteraad zich uit om voedsel op te nemen in de 
duurzaamheidsambities van de stad. Het is hoog tijd voedsel als integraal onderdeel op te 
nemen in het collegeprogramma, en een wethouder specifiek verantwoordelijk te maken. 
Vele gemeenten gingen al voor: Amsterdam, Ede Groningen. Het past ook in de ambities die 
Den Haag zich gesteld heeft in het kader van de City deal. 
 
Last but not least: Corona maar ook de oorlog in Oekraïne laten de noodzaak zien om als 
gemeente een voedselbeleid te voeren. Juist in de arme wijken waar de sociale cohesie, de 
gezondheid en de leefbaarheid al lager zijn dan gewenst. Een goede gezondheid en 
voedselzekerheid is een zorg die ons allen aan gaat en niet alleen als individuele opgave te 
beschouwen is. Gezond en duurzaam geproduceerd voedsel kan bereikbaar en betaalbaar 
worden door te investeren in lokaal ondernemerschap gericht op korte ketens. 
 
Namens de Haagse Voedselraad en duizenden inwoners roepen wij u op om voedsel tot 
prominent onderdeel van het gemeentelijk beleid te maken, alsook onderdeel te maken van 
het nieuwe collegeakkoord. 
 
https://ons-eten.nl/ 
Info@ons-eten.nl 
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