
 
 
 

Den Haag, 20 oktober 2014 
 

 
 
 
Betreft: veiligheid studententorens van DUWO aan de Waldorpstraat 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Den Haag wordt steeds meer een studentenstad. De PvdA-fractie juicht deze ontwikkeling toe. Met 
name in Laakhaven groeit de studentenpopulatie en studentenhuisvesting door de aanwezigheid van 
de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan. 
 
Onlangs hebben de PvdA-fractie en de Jonge Socialisten afdeling Den Haag/Leiden onderzoek gedaan 
naar de veiligheid van de studententorens van DUWO aan de Waldorpstraat. Aanleiding daarvoor 
waren signalen van studenten dat zij zich zowel in de leefomgeving als in de gebouwen zelf onveilig 
voelen. Ook de Posthoorn van dinsdag 21 oktober 2014 heeft een artikel geplaatst over de situatie bij 
de studentenwoontorens. De link naar het artikel vindt u onderaan dit document.  
 
Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met het gegeven dat studenten zich onveilig voelen in de studentenflats (o.a. 

door insluipen)? Zo nee, waarom niet? 
 

2. Klopt het dat de (camera)beveiliging en het hang- en sluitwerk onvoldoende functioneert?  
 

3. Hebben DUWO, politie en de gemeente maatregelen genomen om de veiligheid van de Haagse 
studenten in de woontorens te verbeteren? Zo nee, waarom niet? 

 
4. Studenten voelen zich met name in de avonduren en nacht onveilig in de directe omgeving. 

Welke maatregelen gaat het college nemen om de levendigheid en leefbaarheid per direct in 
Laakhaven te verbeteren? 

 
5. Vrouwelijke studenten spreken nu af om gezamenlijk in de avonduren van en naar Den Haag 

Holland Spoor te lopen. Gaat het college de wandelroute van Den Haag HS naar de studentenflat 
verbeteren, bijvoorbeeld door het verbeteren van de verlichting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op 
welke wijze gaat het college dit doen?  
 

 



 
6. Al jaren is er veel verwaarloosde en braakliggende grond in Laakhaven, bijvoorbeeld naast de 

hoofdingang van het ROC Mondriaan (hoek van Leeghwaterplein en Van der Kunstraat). Is de 
gemeente bereid om de levendigheid snel te verbeteren en deze braakliggende terreinen 
(tijdelijk) in te richten als een (groene) sport- en recreatieplek? Zo nee, waarom niet? 

 
7. Er zijn geen gemeenschappelijke ruimten in de flats waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en 

zo een bijdrage kunnen leveren aan het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Studenten 
organiseren nu bij gebrek aan ruimte bijeenkomsten in de fietsenstalling. Gaat het college in 
gesprek met DUWO om zo snel mogelijk gemeenschappelijke ruimten in de studentenflats of 
omgeving van de Waldorpstraat te realiseren? Zo nee, waarom niet? 

 
8. Er zijn in Laakhaven in de avonduren geen winkelvoorzieningen en nauwelijks aanbod van 

restaurants, mensa of andere horecagelegenheden. Op welke wijze gaat de gemeente dit gebied 
verlevendigen? 

 
9. Welke andere voorzieningen komen er op korte termijn voor de toenemende 

studentenpopulatie in dit gebied? Op welke wijze stimuleert en faciliteert de gemeente 
ondernemers en studenten die met initiatieven komen?  

 

 

 

Rajesh Ramnewash   Martijn Balster 

PvdA    PvdA 

 

 

Posthoorn van dinsdag 21 oktober 2014 ‘Onveilig gevoel bij student’: 

http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/PH/20141022/PH_PHH-1_141022_1.pdf  

http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/PH/20141022/PH_PHH-1_141022_1.pdf

