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INLEIDING
Laak maakt razendsnelle veranderingen door. In het stadsdeel was oorspronkelijk sprake van
veel industriële bedrijvigheid. In rap tempo heeft de oude industrie plaats gemaakt voor
creatieve, kleinschalige maakindustrie. Woonden en werkten de bewoners vroeger in Laak
zelf, nu werken ze overwegend buiten de wijk. Arbeidsmigranten vaak zelfs buiten de stad.
Het is de ‘oude bewoners’ lang niet altijd gelukt om mee te komen in de snelle
veranderingen.
Haperende
veranderingen. Het
is - ook als we kijken
naar de fysieke
ontwikkeling die de
wijk doormaakt - het
verhaal van Laak. Het
spant er om.
Er zijn grote
obstakels. Veel van
de gemeenschappen
in Laak leven langs
elkaar heen. De
toestand van veel
ontwikkelingen in de
particuliere
woningsector is zeer
zorgwekkend. Er is sprake van armoede. Er zijn veel gezinnen met problemen. Problemen
die elkaar versterken, zoals schulden, armoede, verslaving, opvoedingsproblemen en/of
criminaliteit. Steeds meer bewoners voelen zich onvoldoende betrokken voelen bij de buurt.
Veel mensen wonen er maar werken ergens anders en leven weinig in de buurt.
Tegelijkertijd is alles aanwezig in de wijk om tot bloei te komen: trotse bewoners, een mooi
stratenplan met degelijke woningen, winkels, bedrijven, enthousiaste buurtinitiatieven en
grote onderwijsinstellingen.
Laak staat op een tweesprong. De gemeente heeft, lessen geleerd van andere wijken in de
stad die snel afgleden, besloten om te investeren in de wijk. Maar het is mondjesmaat.
Vanuit de wijkaanpak wordt onder andere geïnvesteerd in de leefbaarheid en in de
veiligheid. Er is extra geld voor werk en economie. Dat is hard nodig, want hoewel Laak
potentie heeft, is er een lange weg te gaan. Vooral ook om het stadsdeel bij elkaar te
houden. Binckhorst en Laakhavens zitten in de lift, maar gaan de mensen in het stadsdeel
hier ook van meeprofiteren? Dat zou wel moeten.
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CONCREET
Om Laak structureel te verbeteren met de ambitie van een bloeiend Laak binnen tien jaar
ziet de PvdA de volgende aanbevelingen. Deze aanbevelingen en concrete te ondernemen
acties zijn verder in het rapport nader uitgewerkt.

1. FATSOENLIJK WONEN
Woningcorporaties verplichten de vocht- en schimmelproblematiek in huizen aan te
pakken, te beginnen in Laak. Voor de zomer een plan.

2. HERINTRODUCTIE BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Onafhankelijk met grote doorzettingsmacht. Aantal fte’s verdubbelen.
Woningeigenaren verplicht registeren bij verhuur woning. Particuliere
woningeigenaren worden veel harder aangepakt bij misstanden: gebrek aan
onderhoud, overbewoning en verwaarlozing

3. HERSTRUCTUREREN OUD-SPOORWIJK MET TERUGKEERGARANTIE
Oud Spoorwijk gaat geheel op de schop als het aan ons ligt. De woningkwaliteit is er
bij tijd en wijlen abominabel slecht. Bewoners moeten terug kunnen keren bij
gelijkblijvende netto woonlasten (kan betekenen: hogere huur, maar lagere
energierekening). Dat betekent minimaal het aantal betaalbare woningen
terugbouwen als nu het geval.

4. ONDERZOEK NAAR EFFECTIEF BESTRIJDEN WOONOVERLAST
We moeten de mogelijkheden verkennen om in Den Haag woonoverlast beter te
bestrijden. Ter voorbereiding daarop vragen we het college cijfermatig inzicht te
bieden in de hoeveelheid incidenten en de door professionals ervaren
(on)mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Vervolgens willen we
onderzoek naar mogelijkheden om de aanpak te verbeteren.

5. PORTIEKVERLICHTING WORDT VERPLICHT GESTELD
In te veel portieken brandt geen licht. De PvdA wil dat het college onderzoekt hoe
woningeigenaren kunnen worden verplicht tot werkende portiekverlichting. Zo
vergroten we het veiligheidsgevoel.

6. WIJK-TAALAANPAK LAAK
Een taaloffensief waarmee de laaggeletterdheid en taalachterstand wordt aangepakt
en waarmee moeilijk bereikbare doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt. Scholen,
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welzijnsorganisaties, taalaanbieders, zelforganisaties maken samen een plan om
laaggeletterdheid in Laak binnen 5 jaar met 20% te verlagen. Het taalaanbod wordt
sluitend, ouders doen mee.

7. BRUGGENPLAN: VERHOGEN PARTICIPATIE EN VERKLEINEN EENZAAMHEID
We moeten de eilandencultuur doorbreken. Het creëren van een bruggenplan met
als doel de verschillende gemeenschappen aan elkaar te verbinden en participatie in
het stadsdeel te bevorderen. Welzijns- en opbouworganisaties in de wijk moeten
hierbij samenwerken en informatie delen. Als dit intensivering welzijnswerk vraagt,
moet dat.

8. UITBREIDEN & ONDERSTEUNEN SERVICEPUNTE ARBEID LAAK
We openen naast vestiging Cromvlietplein, een vestiging in Spoorwijk. Outreachend
werken om meer moeilijk bereikbare jongeren in de wijk te bereiken en in kaart
te brengen en werkgevers op een laagdrempelige en effectieve manier aan
jongeren koppelen.

9. WIJKVOEDSELPROGRAMMA DE SMAAK VAN LAAK
In en door de wijk geproduceerd voedsel - i.s.m. Coöperatief Eigenwijzer, Haagse
Hogeschool, het Esloo College en ROC Mondriaan - in betaalbare en educatieve
pakketten beschikbaar stellen aan bewoners die het het hardst nodig hebben.
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Gezond eten- programma’s op scholen, gezond-eten-workshops voor bewoners.
Ontwikkelen van een aanpak en voorlichtingscampagne om overgewicht bij kinderen
effectief tegen te gaan op basis van bewezen methoden. Inzet middelen verzekeraars
en gemeente uit preventiemiddelen.

10. STERK WIJKMEDIUM VOOR STADSDEEL LAAK.
Er komt een sterk wijkmedium voor het stadsdeel Laak dat minimaal eens per maand
verschijnt: weten wat er speelt, weten wat er leeft. De gemeente moet zorgdragen
voor een goed informatiekanaal voor het stadsdeel. Een website of een huis-aanhuisblad. Dit lukt de bewoners niet alleen, maar is wel van grote waarde, dus is
gemeentelijke ondersteuning gewenst. Bewonersorganisaties kunnen hier ook
gebruik van maken.

11. VERGAAND EXPERIMENT GEGEVENSUITWISSELING JEUGD
Het contact tussen de CJG, politie en professionals moet veel beter worden. Er wordt
nog te weinig informatie uitgewisseld over jongeren die in problemen zijn. Het delen
van informatie is op dit moment nog te krampachtig.

12. EEN EROPAF-TEAM
Er moet een Eropaf-team komen (samenwerking sociaal wijkzorgteam, corporaties
en Parnassia) om problemen achter de voordeur op te sporen (vereenzaming,
huiselijk geweld, psychische problematiek, verwaarlozing, etc.) en mensen ambulante
hulp te kunnen bieden. De informatieoverdracht tussen verschillende instellingen is
te beperkt waardoor hulp en signalering vaak niet effectief is.

13. VERBETERINGSPLAN LAAKHAVEN
Kwaliteitscheck Lamel en Stieltjesstraat, voorkomen overconcentratie mensen met
psychische en/of verslavingsproblematiek + intensiveren begeleiding .

14. INVESTERING IN PLEIN, INVESTEREN IN ONTMOETING
Als het aan ons ligt wordt de Hof van Heden meer open, komen er mogelijkheden
voor een plek om samen te komen in Molenwijs en investeren we in de winkelas
van Laak: Goeverneurplein, Jonckbloetplein, Lorentzplein. Door te vergroenen, de
pleinen toegankelijker en veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.
Verplaatsing van het LaakTheater naar een centralere plek wordt onderzocht, evenals
een nieuwe functie voor de leegstaande delen van het oude Rembrandt Theater.
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LAAK IN CIJFERS
Laak is met bijna 40.000 inwoners het op een na kleinste stadsdeel van Den Haag. Het
stadsdeel Laak bestaat uit de wijken Laak Centraal, Molenwijk, Spoorwijk, Laakhaven,
Schipperskwartier en de Binckhorst. Laak is een stadsdeel met vele gezichten. De wijk biedt
kansen en heeft potentie door de ligging, (maatschappelijk) ondernemerschap en de
aanwezigheid van grote onderwijsinstellingen. Er zijn veel bewoners, verenigingen en
scholen die iets willen
betekenen voor de
wijk. Met bedrijven die
innoveren en banen
creëren. Maar er zijn
ook zorgen over de
leefbaarheid, sociale
samenhang, armoede,
werkloosheid en
veiligheid.
Meer dan 70% van de
bewoners in Laak
heeft een
migratieachtergrond.
Er zijn veel jongeren in
het stadsdeel. Het
gemiddeld
besteedbaar inkomen
in Laak is €17.866, tegen een gemiddelde in Den Haag van €23.300. Onder de bewoners van
Laak is 6% werkzoekende, tegen een gemiddelde van 4,6% onder de bewoners van heel Den
Haag. Het aantal huishoudens met een minimuminkomen van 110% is in Laak hoger dan
gemiddeld in Den Haag: 22,8% tegen 17,2%.
Opvallend is het aantal kinderen tussen 6 en 19 jaar met overgewicht: 22,7% tegenover 18%
gemiddeld in Den Haag. Slechts 48,3% van de bewoners uit Laak doet aan sport, terwijl dat
gemiddeld in Den Haag 57,3% is. Te weinig mensen hebben voldoende sociale contacten,
83,8% tegen 88,1% voor Den Haag.
Alhoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende wijken in Laak, zijn er per wijk
ook specifieke kenmerken te noemen.

[1] Gemeente Den Haag: ‘Wijkprogramma 2016 – 2019 Stadsdeel Laak’, 7 oktober 2016 ; en Gemeente Den Haag:’Agenda
voor de wijk 2016 – 2019’, 7 oktober 2016
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LAAK CENTRAAL
Laak Centraal, de grootste wijk van stadsdeel Laak, is een dichtbevolkte, multiculturele wijk
met een kern van Nederlandse bewoners die soms al generaties lang in de wijk wonen.
36,3% heeft de Nederlandse afkomst en 63,7% een andere afkomst. Het aantal mensen met
een andere afkomst is groter dan gemiddeld in Den Haag, maar lager dan in de andere
wijken van Laak. Van de niet-Nederlanders in Laak Centraal hebben de meesten een OostEuropese achtergrond (15%). Het gemiddelde inkomen in Laak Centraal is hoger dan in de
rest van Laak.
Relatief veel migranten wonen pas sinds 2010 in Laak Centraal: 18,3%; in heel Den Haag is
dat gemiddeld 5%. Laak Centraal heeft daarnaast ook een sterke gemeenschap van
Hagenaars die al vele jaren in de wijk wonen en vaak ook actief zijn in de wijk. Binnen deze
gemeenschap is de sociale cohesie vrij sterk: iedereen kent elkaar en in sommige straten
wonen meerdere generaties van dezelfde familie. Voor nieuwkomers is het soms lastig om
hier hun plek te vinden.
Bewoners zijn meer tevreden over de voorzieningen in hun wijk dan gemiddeld in
Nederland. Ze zijn minder tevreden over de kwaliteit van de woningen en over de
samenstelling van de bevolking dan gemiddeld in Nederland. De relatief lage woningprijzen
trekken huisjesmelkers en onderverhuurders aan. Ook op het gebied van veiligheid is de
waardering laag en die neemt verder af. De waardering voor de openbare orde is nog onder
het landelijk gemiddelde, maar neemt wel toe.

MOLENWIJK
In Laak heeft meer dan 70% van de bewoners een niet-Nederlandse achtergrond, in
Molenwijk is dit ruim 82%. Er is minder sociale samenhang en veiligheid in de wijk dan
gemiddeld in Nederland, en minder dan een aantal jaar terug in Molenwijk. Het gemiddelde
inkomen in Molenwijk behoort tot de laagste van Den Haag. Het aantal werkenden is in
Molenwijk aan de lage kant: 54,5% van de bewoners heeft een baan van meer dan 12 uur
per week. Ongeveer 7,5% van de bewoners is al langer dan een jaar werkloos. Er zijn
gezinnen in Molenwijk met veel problemen, zoals schulden, armoede, verslaving en
criminaliteit.
In Molenwijk heeft 22,7% van de kinderen tussen de 6 en 19 jaar overgewicht. Ze doen
minder aan sport, vergeleken met kinderen uit andere wijken.
Ongeveer de helft (51,7%) van de woningen in Molenwijk is gebouwd in de periode tussen
1916 en 1944; 32,6% tussen 1980 en 1991. Molenwijkers geven een laag rapportcijfer voor
hun eigen woning: in veel woningen is sprake van vocht en schimmel. Bewoners zijn ook niet
tevreden over de buitenruimte. Ze hebben veel last van hondenpoep en zwerfvuil.
Bijna de helft van de Molenwijkers (45,6%) voelt zich niet veilig in de eigen buurt. Bewoners
zijn bang voor inbraken en voor criminaliteit door jongeren.
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SPOORWIJK
Spoorwijk is na Moerwijk de tweede wijk in Den Haag waar op grote schaal sociale woningen
werden gebouwd. De herstructurering in Spoorwijk leidde tot grote verschillen tussen de
bewoners van Nieuw-Spoorwijk en die van Oud-Spoorwijk, met weinig sociale cohesie tussen
hen in. In NieuwSpoorwijk wonen
hoogopgeleide
mensen met een
koopwoning, in OudSpoorwijk lager
opgeleide bewoners
met een sociale
huurwoning.
Van de bewoners van
Spoorwijk beschikt
32,9% niet over een
startkwalificatie voor
de arbeidsmarkt. Het
aantal huishoudens
met een
minimuminkomen
ligt met 31,4% een
stuk hoger dan het gemiddelde in de stad (17,2%). Er zijn veel sociale problemen. Veel
gezinnen leven in de bijstand en armoede gaat van de ene op de andere generatie over. In
Spoorwijk zijn veel kinderen en jongeren: ongeveer een derde van de bewoners is jonger
dan 25 jaar. Slechts 6,5% is ouder dan 65 jaar.

LAAKHAVEN
Het gebied ten noorden van het Laakkanaal verandert van een bedrijventerrein in een
gemengd stedelijk gebied waar niet alleen bedrijven, maar ook woningen zijn. De andere
kant van Laakhaven bestaat voornamelijk uit sociale woningbouw in grote
hoogbouwcomplexen, zoals Hagemeyer, de Lamel en de complexen aan de Stieltjesstraat.
Hier is sprake van een concentratie van armoede, werkloosheid en andere
sociaaleconomische problemen. Er wonen meer ouderen dan in de rest van Laak: meer dan
10% van de bewoners is ouder dan 65 jaar. Er zijn er veel gezinnen met kinderen in de wijk,
waaronder een groot aantal arme gezinnen. Van de bewoners heeft 18,5% een Nederlandse
afkomst, 81,5% heeft een andere afkomst. Dit is veel hoger dan het Haags gemiddelde van
50,1%. Laakhaven heeft het hoogste percentage minimahuishoudens van Laak: 35,9%. Van
deze huishoudens maakt slechts 14,8% gebruik van de bijzondere bijstand. Dit is opvallend
minder dan in Spoorwijk en Laak-Noord. Laakhaven zijn bewoners redelijk tevreden over de
kwaliteit van de openbare ruimte.

11

SCHIPPERSKWARTIER
Het Schipperskwartier bestaat uit twee buurten: het oude gedeelte ten oosten en het
nieuwe gedeelte ten westen van de Rijswijkseweg. Er zijn relatief veel bewoners van
Antilliaanse afkomst. In Schipperskwartier is 35% van de bewoners jonger dan 25 jaar. Dat
percentage is hoger dan in de andere wijken in Laak. Het aantal huishoudens met een
minimuminkomen ligt met 26,5% hoger dan het gemiddelde in Den Haag (17,2%). Veel
gezinnen in Schipperskwartier kampen met problemen zoals schulden, armoede, verslaving
en criminaliteit.
In het Schipperskwartier heeft bijna een kwart van de kinderen tussen de 6 en 19 jaar
overgewicht: ze doen niet veel aan sport. Opvallend is dat het Schipperskwartier het hoogste
verloop van bewoners kent van alle wijken in Laak: ruim 37% van de bewoners is de
afgelopen drie jaar verhuisd. Het is een aankomst- en doorgangswijk met weinig cohesie. De
woningen bestaan voor 72,6% uit sociale huurwoningen. Bewoners zijn niet erg tevreden
over de veiligheid en kwaliteit van de woningen.

BINCKHORST
In de Binckhorst is een grote ontwikkeling aan de gang: van een bedrijventerrein verandert
het in een gemengd stedelijk gebied waar niet alleen bedrijven en kantoren, maar ook
woningen zijn.
Met de aanleg van de Rotterdamsebaan krijgt het gebied een metamorfose. De gemeente
heeft de ambitie om hier 5000 nieuwe woningen te bouwen. De PvdA heeft zich er met
succes voor ingezet dat 30% van de totale nieuw te bouwen woningen uit sociale
woningbouw zal bestaan. Om de wijk goed in Laak op te nemen is een goede verbinding met
Molenwijk nodig.
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WERK, ECONOMIE EN
ARMOEDEBESTRIJDING
Elke inwoner van onze stad is gebaat bij goed werk. Goed werk is een voorwaarde voor een
gelukkig leven. We maken werk van banen voor mensen waarmee ze weer aan de slag
kunnen en vanuit hier naar een reguliere baan kunnen doorgroeien. Ook mensen zonder
baan en met minder te besteden, verdienen alle kansen als ieder ander. Daarom helpen we
daarbij. Dat is solidariteit. Investeringen in onze stad zorgen voor meer banen. Investeringen
om te kunnen groeien, om vervolgens te bouwen en investeren in sociale projecten.
In Laak is sprake van veel armoede. Alleen de wijk Laak Centraal steekt hier positief
bovenuit, maar het is de vraag - gezien de hoeveelheid overbewoning en misstanden - of de
statistieken kloppen. Vergeleken met het gemiddelde in Den Haag hebben bewoners een
laag besteedbaar inkomen, meer bewoners zijn werkzoekende en het aantal huishoudens
met een minimuminkomen is in Laak hoger. In het stadsdeel zijn veel gezinnen met
meerdere
problemen die
elkaar versterken,
zoals schulden,
armoede, verslaving
en/of criminaliteit.
Vooral in de wijk
Molenwijk is dit het
geval. In Spoorwijk,
met name het oude
deel, zijn veel sociale
problemen: veel
gezinnen leven in de
bijstand en uit
onderzoek blijkt dat
armoede van
generatie op
generatie wordt
doorgegeven. Ook in deze wijk is sprake van multiproblematiek in gezinnen: voortdurende
armoede en opvoedingsproblemen zijn hier de signalen bij organisaties. In Laakhaven duiden
de cijfers duidelijk problemen aan van armoede, werkloosheid en andere
sociaaleconomische problemen. De wijk heeft het hoogste aantal minimahuishoudens van
Laak. Tegelijkertijd blijkt dat van deze huishoudens slechts beperkt gebruik wordt gemaakt
van de bijzondere bijstand.
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Op het gebied van werkgelegenheid en economie moet het stadsdeel Laak het in het
bijzonder hebben van de Binckhorst. Van oorsprong is de Binckhorst bedoeld als gebied voor
industriële bedrijvigheid, maar dat is stil komen te vallen. Veel bedrijven zijn weggetrokken.
Nu is het gebied in ontwikkeling en dat biedt ook voordelen voor Laak als stadsdeel. Er zitten
vele ondernemers die hele mooie dingen doen en produceren, zoals de eerste
garnalenpellerij in Nederland sinds vele jaren. Dat stimuleert de lokale economie. De
bedrijvigheid biedt mogelijkheden voor jongeren, voornamelijk uit Laak, om stage te lopen
en te werken. Bijvoorbeeld bij de Mcdonald's waar 80 mensen werkzaam zijn. Dit kan echter
nog veel beter versterkt worden. Maak van de Binckhorst echt een deel van Laak. Er moet
nog meer worden ingezet op het creëren van werk- en stageplekken zodat bewoners uit
Laak de mogelijkheden krijgen om leer- en werkervaring op te doen. Initiatieven zoals de
Coalitie Laak, een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen (ROC Mondriaan,
Haagse Hogeschool, Esloo College) en partners uit de wijk (gemeente, Staedion, Quartier
Laak, I’m Binck, Coöperatief Eigenwijzer, MOOI, ondernemersnetwerken BLF) zetten hierin
goede stappen. Daarnaast zal er oog moeten zijn en mogelijkheden gecreëerd moeten
worden om de wijkeconomie te stimuleren. Dit geldt voor Laak in het geheel, maar juist de
Binckhorst dat zo in
ontwikkeling is biedt veel
kansen op dit gebied.
Een van de eerste
ondernemers in Bink36
was Omar Munie. Als kind
kwam hij als vluchteling
vanuit Somalië in
Nederland. Hij won als
beste MBO-student een
plaats in Bink36 om een
onderneming te starten.
Omar Munie Clothing is
inmiddels een succesvolle
onderneming. Met de
Dream Factory begeleidt
Omar mensen met een
uitkering naar werk. Hierdoor worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen
geboden. Mensen worden niet alleen geholpen aan een leerwerkervaring maar worden ook
sociaal geholpen en hun zelfvertrouwen versterkt. Munie wil dit ook toepassen in andere
wijken in Den Haag en vraagt daarvoor ondersteuning van de gemeente.
Er zijn meer mooie initiatieven in de wijk. Zoals de papierfabriek Jero, waar Alessandro Bruti
vol bevlogenheid vertelt over zijn machines, de fabricage, het eten dat hij graag serveert en
de muziek die hij graag binnenhaalt in de fabriekshal. Ook MOOOF brengt leven in de wijk,
waarin tal van ondernemers gehuisvest zijn op het terrein van muziek, dans, sport en
beweging. De Skatepark Sweatshop is een verborgen hal waar jong en oud kunnen skaten.
Moeilijke business, maar het lukt al geruime tijd om het hoofd boven water te houden en
een vol programma te draaien. Ook met dank aan de Europese subsidie. Deze is per 1 januari
afgelopen, want een enorme uitdaging met zich meebrengt.
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#MOOI: THE DREAM FACTORY
The Dream Factory begeleidt mensen met een uitkering naar werk. Met ondersteuning van
de gemeente worden mensen een half jaar opgeleid. Aanvankelijk waren er knelpunten met
het Werkgevers Service Punt, maar die zijn inmiddels opgelost en momenteel zijn er
gemiddeld zes medewerkers in opleiding. Het vergt investering om ze op te leiden, maar als
ze echt gemotiveerd zijn, komen ze vast in dienst bij Omar. Mensen worden regionaal
benaderd: niet alleen vanuit de gemeente Den Haag, maar ook Rijswijk en LeidschendamVoorburg zijn betrokken. De bedoeling is om het landelijk uit te breiden. Het eerste half jaar
behoudt de werknemer de uitkering tijdens hun opleiding. Vervolgens komen de
werknemers vast in dienst of beginnen ze hun eigen onderneming. Het is in ieder geval een
succes: deze werknemers komen uit de kaartenbak van de gemeente en krijgen een kans.
Bij de Dream Factory spreken ze met opzet niet van niet van werklozen, maar van
‘dreamers’: deze mensen grijpen hun kansen. De dreamers draaien voor vol mee binnen het
team. Er worden wel verschillen ervaren tussen de werkwijze van de gemeenten. Zo biedt de
gemeente Voorburg meer aandacht aan de begeleiding van de werknemers. Casemanagers
van de gemeente Rijswijk komen een keer in de drie weken langs. De gemeente Den Haag
kan hier naar hun mening nog veel van leren: er moet meer aandacht komen voor de
dienstverlening. De gemeente Den Haag komt slechts een keer per half jaar langs: zo lang ze
niets horen gaan ze er van uit dat het goed loopt. De gemeente Den Haag zou mensen met
een uitkering, niet alleen hier maar in het algemeen, beter begeleiden. De gemeente mag
Omar Munie ook benutten in de wijken van Den Haag, waar het lastiger is om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt te koppelen aan werkgevers, en andersom. Hij zou graag
willen dat de gemeente Den Haag hem faciliteert daarin. Benut hem als ambassadeur: hij
begrijpt gezien zijn achtergrond hoe de mensen daar werken, laat hem anderen inspireren
door ze bij hem langs te laten komen.

#BELANGRIJK: SERVICEPUNT ARBEID LAAK
De gemeente is in juni 2016 in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid met het
Wijkbanenplan Laak gestart. Op dit moment ontvangen bijna 300 jongeren uit Laak een
uitkering, 10 procent van alle uitkeringsgerechtigde jongeren in Den Haag. Servicepunt
Arbeid (S.P.A.) Laak richt zich op deze 300, maar ook op de naar schatting kleine 1000
jongeren in de wijk die niet in beeld zijn van de gemeente. S.P.A. Laak gaat met minimaal
500 jongeren in gesprek om hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar school of werk.
Doel is om tenminste 250 jongeren succesvol naar school, werk of leerwerktraject te
begeleiden. Het Servicepunt Arbeid is in juni vorig jaar op de Goeverneurlaan geopend,
inmiddels is het verplaatst naar een meer centrale locatie op Het Cromvlietplein, i.
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Met het nieuwe Servicepunt zijn er veel kortere lijnen in de wijk en is het contact meer
laagdrempelig. Jongeren kunnen zo in een veilige en vertrouwde sfeer spreken over hun
problemen en kan hun vertrouwen eenvoudiger gewonnen worden. Het betreft vaak de
‘verborgen jongeren’ die niet in beeld zijn bij de gemeente. Deze worden nu beter bereikt,
met name door outreachend te werken. Medewerkers van het S.P.A. lopen actief door de
straten, of gaan bijvoorbeeld in gesprek bij het voetbal op het Laakveld en bij hangplekken.
Intakes vinden dan ook niet alleen plaats op kantoor, maar ook juist waar deze jongeren
samen komen. De begeleiding kost veel tijd en maatwerk, maar het loont wel: zo worden
juist de moeilijke doelgroepen bereikt. Het S.P.A. probeert jongeren zoveel mogelijk te
koppelen aan lokale werkgevers, bij voorkeur in de wijk. .
Het S.P.A. wil nadrukkelijk geen uitzendbureau zijn. Het doel is om jongeren duurzaam in te
kunnen zetten, dus vanaf het begin bespreken ze met de jongeren wat hun verdere stappen
zullen zijn. Het grootste probleem betreft jongeren met schulden, en dat zijn er veel. Deze
jongeren hebben vaak op korte termijn geld nodig. Het grote struikelblok op dit moment is
dat jongeren 8 tot 12 weken moeten wachten in verband met de aanvraag. Daarnaast vormt
het kunnen overleggen van een VOG een groot probleem. Deze drempels helpen veel
jongeren van de wal in de sloot, zeker wanneer de tijdshorizon kort is.
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#GOED: COÖPERATIEF EIGENWIJZER
Coöperatief Eigenwijzer ligt midden in de wijk en heeft als motto van uitkering naar werk.
Alle winst die wordt behaald gaat weer terug in het bedrijf.
Coöperatief Eigenwijzer is begonnen met de stadslandbouw. Door de aanleg van 50
moestuinen langs de Trekvlietzone stellen zij bewoners in staat om hun eigen producten te
kweken en te leren over gezonde voeding. Tegelijkertijd leren jongeren hier over
afvalverwerking en komen ze in aanraking met de natuur. Van groot belang in de wijk, te
meer aangezien een GGD-rapport heeft aangetoond dat mensen hier 16 jaar korter leven
dan pakweg 500 meter verderop in de stad. Op het GAVI-perceel hebben ze 1,5 hectare
grond in gebruik voor de stadslandbouw. Voorheen mochten ze dit kosteloos gebruiken,
maar nu zullen ze daarvoor moeten betalen. Iets wat ze niet zullen kunnen financieren. De
gemeente zou hier sociaal ondernemen juist moeten faciliteren. Te meer omdat Coöperatief
Eigenwijzer zegt in staat te zijn de binnenkort daar wonende mensen met een
verblijfsvergunning, onder meer op het GAVI-perceel en in de Jupiterstraat, uitstekend in
dienst te kunnen nemen.
Eigenwijzer neemt de overproductie van de stadslandbouw van de Urban Famers aan
de Fruitweg over. Tot voorheen hebben ze dit doorgegeven in de wijk zonder dat de lokale
kleine ondernemer hier last van ondervond. Dit is nu stopgezet en wordt gebruikt voor de
Soepfabriek.
Als uitzendorganisatie is hun doel om mensen in dienst te nemen en binnen 1 jaar naar een
regulier werkgever te leiden. In ruil vragen zij van de nieuwe werkgever drie maanden
salaris, het equivalent van het verdienmodel voor een eenjarige opleiding. In de eerste drie
maanden begeleiden ze de werknemers in hun nieuwe baan zodat er op wordt toegezien dat
mensen daadwerkelijk duurzaam in een vast werkverband terecht komen. Het moeilijkste bij
deze werknemers, voornamelijk jongeren, is volgens Eigenwijzer het motiveren. Bij hen
werken de jongeren daarom volgens het Deense model op flexibele werktijden. Op het
gebied van duurzaamheid en vergroening heeft Coöperatief Eigenwijzer het streven is om
per jaar 50 jongeren op te leiden, allen vanuit een uitkeringssituatie of vanuit de
schuldsanering. Deze jongeren worden met behoud van uitkering opgeleid en het streven is
dat zij vervolgens kunnen doorstromen naar een reguliere baan.
Inmiddels is de directeur van Coöperatief Eigenwijzer vertrokken. De uitdaging is nu om een
nieuwe directeur aan te stellen die de ingezette ambitieuze lijn door te trekken.
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#BELANGRIJK: DE VOEDSELBANK
De Voedselbank wordt gemiddeld door honderd gezinnen uit Spoorwijk bezocht, een aantal
jaar geleden waren dit nog 130 tot 150 gezinnen.Mensen worden naar de Voedselbank
doorverwezen door instanties als Stichting MOOI of de hulpverlening. De pakketten van de
voedselbank zijn een aanvulling, ze zijn niet voldoende om een week van te leven. Het beleid
is dat je na drie jaar moet stoppen aangezien de vraag naar het gebruik groter is dan het
aanbod. Vaak zie je echter mensen na een jaar weer terug komen om in aanmerking te
komen. Ze komen niet uit de problemen.

#BIJZONDER: DE WEGGEEFWINKEL
In de Weggeefwinkel aan het Jonckbloetplein werken 36 vrijwilligers om mensen te kunnen
voorzien in de basale voorzieningen zoals bedden, keukengerei en kleren. Iedere maandag
komen mensen die in de zorg of psychiatrie zitten, of die terugkomen in de maatschappij,
onder begeleiding langs om de basisbehoeften op te halen. Alles is gratis. De vrijwilligers zijn
de hele week hard aan de slag om spullen in te zamelen en te controleren. Vervolgens
kunnen deze mensen iedere week op woensdag of donderdag een keer in de wijk
langskomen met een Ooievaarspas om spullen op te halen voor de inrichting van hun huis.
Tegenwoordig komen ook steeds vaker vluchtelingen met een verblijfstatus langs. Een
instelling als de Weggeefwinkel is hard nodig: iedere week komen 300 mensen langs om
gebruik te maken van deze voorziening.

#MOOI: KOBUS
Een ander mooi initiatief is Kobus, een horecazaak aan de Haagse Vliet in Molenwijk. De
nieuwe eigenaar, die eerst de LunchBox had op de Binckhorst, houdt stevig vast aan het
beproefde concept: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om te
werken en zodoende ervaring op te doen. Een zaak van de wijk zelf Een prachtig succes, dat
nog verder zal worden uitgebouwd.
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#BELANGRIJK: QUARTIER LAAK
Quartier Laak heeft een ruim netwerk van ondernemende Laak-bewoners in beeld, waarmee
intensief wordt samengewerkt. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de wijk. Onder
meer wordt veel energie gestoken in de verduurzaming van het stadsdeel, met een aantal
mooie successen, zoals het verstrekken van welkomstpakketten aan nieuwe bewoners.

In Laak wonen veel mensen die de taal niet machtig zijn. Via taalles wordt geprobeerd
bewoners beter te bereiken. Het Servicepunt Laak is bezig met het opzetten van ‘taal op
niveau’ met scholen en andere taalaanbieders (Taal in de Buurt en ROC Mondriaan). De
ervaring eerder was dat mensen bleven steken op een niveau, nu is er meer aandacht om
mensen op een hoger taalniveau te brengen wanneer ze dat kunnen. Nu worden taallessen
op verschillende niveaus opnieuw in de buurt georganiseerd. Dit is een goede zaak, tot nu
toe moeten mensen naar het centrum voor taalles. Voor sommige mensen is dit een te grote
stap, of is het praktisch niet haalbaar omdat kinderen op tijd van school gehaald moeten
worden.
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CONCRETE ACTIES
1. Een taaloffensief waarmee de laaggeletterdheid en taalachterstand wordt aangepakt
en waarmee moeilijk bereikbare doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt.
Scholen, welzijnsorganisaties, taalaanbieders, zelforganisaties maken samen een
plan om laaggeletterdheid in Laak binnen 5 jaar met 20% te verlagen. Het
taalaanbod wordt sluitend, ouders doen mee.

2. Creëer een bedrijfsinvesteringszone in en stel een winkelstraatmanager aan voor de

Goeverneurlaan: doel is een betere branchering, komst nieuwe winkels (niet alleen
de al aanwezige kappers, belwinkels en massagesalons) en het stimuleren van een
kwaliteitsimpuls, meer groen en een wandelgebied. Hier moet langdurig aan
getrokken worden. Investeringen in het oude Rembrandt Theater en verplaatsing
van het Laaktheater naar een centralere plek moeten worden overwogen. Er kan dan
een centrum in de wijk ontstaan, gecombineerd met de aanstaande herinrichting
van het Jonckbloetplein.

3. Verbinden van Laak met de ontwikkelingen in de Binckhorst, door waar mogelijk

bedrijven in de Binckhorst en ondernemers in Laak met elkaar meer te laten
samenwerken rondom specifieke economische clusters. De Haagse Hogeschool kan
een rol vervullen om ondernemers te ondersteunen en werkgelegenheid voor
jongeren uit Laak te creëren.

4. Het opzetten van een voorlichtingscampagne in de wijk en betere communicatie met
bewoners over de mogelijkheden van de minimavoorzieningen, zodat zij die daar
recht op hebben er ook daadwerkelijk gebruik van maken. De ‘toeleidingscoaches’,
die de gemeente in het kader van de Wijkaanpak Nieuwe Stijl op verschillende
plekken inzetten, moeten ook en meer in Laak ingezet worden. Zij leiden mensen die
recht hebben op minimavoorzieningen passend toe naar minimavoorzieningen.

5. Verder uitbreiden en ondersteunen van de succesvolle aanpak van het Servicepunt
Arbeid Laak: Naast de vestiging op het Cromvlietplein moet ook een vestiging in
Spoorwijk geopend worden. Outreachend werken om meer moeilijk bereikbare
jongeren in de wijk te bereiken en in kaart te brengen en werkgevers op een
laagdrempelige en effectieve manier aan jongeren koppelen.

6. Stimuleren van sociaal ondernemerschap met name gericht op de wijkeconomie. Dit
loopt nog niet goed. Werkgelegenheid(sprojecten) en werkzoekenden in de wijk
beter met elkaar verbinden door middel van wijkconvenanten.
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WELZIJN EN GEZONDHEID
Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Den Haag kan niet
zonder alle wijkorganisaties, welzijnsinstellingen, zorgverleners, vrijwilligers en
mantelzorgers. Goede zorg en hulp dichtbij huis, dat is wat nodig is. Mensen willen graag zo
lang mogelijk in de eigen omgeving blijven. Actief blijven in je eigen wijk, je straat en onder
de mensen die je kent. Zorg en hulp gaat over mensen en niet over papier en stopwatch.
Persoonlijk contact en vertrouwen in je zorgverleners, is van groot belang.

WELZIJN
In Laak is er een grote groep bewoners, verenigingen en scholen die zich inzetten voor de
wijk. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen om de sociale samenhang tussen bewoners. Laak is
een dichtbevolkte multiculturele wijk met een opvallende kern van bewoners van
Nederlandse afkomst die daar al generaties wonen. Sommige mensen, bijvoorbeeld in
Nieuw Spoorwijk,
staan ‘s ochtends op,
gaan naar hun werk en
komen weer thuis. Zij
zijn verder niet
betrokken bij de wijk.
Dat is anders in
bijvoorbeeld Oud
Spoorwijk, waar
mensen al hun hele
leven wonen en hun
leven zich in de wijk
afspeelt. Bovendien
verandert de
bevolkingssamenstellin
g snel, wat soms leidt
tot spanningen.
Hierdoor leven mensen
veel langs elkaar heen en is de sociale participatie laag. Dit beeld wordt echter niet altijd
bevestigd in cijfers en rapporten omdat studenten van de Haagse Hogeschool en
woningeigenaars de wijk op papier omhoog trekken.
Om de sociale samenhang te verbeteren kan de terugkeer van ontmoetingscentra
gestimuleerd worden. Buurthuizen zoals Laakhage, Vliethage en De Stiel zijn open en in
zelfbeheer, het zou goed zijn als dit verder wordt uitgebreid. Dit geldt ook voor de terugkeer
van opbouwwerkers.
In het verleden waren zij actief in de wijk, op straat en onder de bewoners. Tegenwoordig
fungeren zij als adviseurs van bewonersgroepen. Door opbouwwerkers meer de ruimte te
geven op de wijk in te gaan, mensen aan te spreken en te mobiliseren, kan een grote stap
vooruit worden gezet.
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De gemeente kan daarnaast bewonersinitiatieven beter faciliteren door financiële drempels
bij het opstarten weg te nemen. Een goed voorbeeld hiervan is het Vadercentrum, waarbij
de gemeente via MOOI in feite de huur financiert.

#GOED: HET VADERCENTRUM
Het Vadercentrum in Laak is een voorbeeld van een wijkgerichte organisatie. Het zet zich in
voor de emancipatie van mannen in de wijk. In het Vadercentrum worden mannen uit de
wijk gestimuleerd om vaardigheden op te doen en een sociaal netwerk op te bouwen.
Hierdoor zijn ze in staat om mee te blijven doen, ook als de omstandigheden slecht zijn.
Mannen (en soms ook vrouwen) worden door het Vadercentrum uit hun isolement gehaald
en langzaamaan betrokken bij de wijk. Het centrum doet dat door gesprekken met
Lakenaars aan te gaan als ze langs komen in de eigen Weggeefwinkel, door mensen deel te
laten nemen aan cursussen en door aan hen te vragen wat zíj zouden willen doen.
Deze aanpak leidt tot ongeveer 700 wijkbewoners die het centrum per week bezoeken, 134
vrijwilligers, 40 á 50 stagiaires per jaar en een grote verscheidenheid aan projecten en
cursussen. Het Vadercentrum draait goed. De gemeente draagt bij aan het centrum. De
PvdA en andere politieke partijen steunen zijn initiatief.
Mooie voorbeelden: Samed Taky, oorspronkelijk uit Irak, die een dicht-cursus deed in de wijk
en nu uit eigen werk kon voorlezen; en de kleermaker die een naaicursus in het
Vadercentrum volgde en nu als kleermaker in de stad werkt bij een toonaangevend modebedrijf. Het Vadercentrum als opstap voor emancipatie.
In Laak, specifiek in Spoorwijk, spelen er veel problemen achter de voordeur. Zoals een
bewoner zei: “Laak is een wijk waar men echt weet wat armoede is.” Daarnaast is er sprake
van schulden en eenzaamheid: dit zorgt voor veel spanning en stress.
Ongeveer 40% van de bewoners uit de wijk heeft dagelijks minder dan vijf minuten sociaal
contact, het absolute minimum. Ouderen en nieuwe buurtbewoners worden wel
verwelkomd en benaderd, maar mensen moeten hiervoor wel zelf het initiatief nemen om
de deur uit te komen. Voor veel mensen is dit een grote stap om zelf te zetten. Projecten als
de maandelijkse Wereldkeuken, de gezamenlijke 4 mei herdenking en de ‘minder pesten’campagne zijn mooie initiatieven voor mensen die deze stap gezet hebben, maar sommige
mensen hebben een uitgestoken hand nodig om deze eerste stap buiten de deur te zetten.
De inzet van het Project Achter de Voordeur is om beter in contact te komen met mensen in
de buurt. Het levert veel op, en zou verder moeten worden geïntensiveerd. Een kleine groep
vrijwilligers werkt hier keihard aan, maar zij hebben meer ondersteuning nodig:
vrijwilligerswerk vereist altijd professionele ondersteuning.
Dit geldt ook voor het organiseren van ogen en oren in de wijk om de problemen achter de
voordeur te herkennen. In de sociale wijkzorgteams is hier steeds meer aandacht voor, maar
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er is meer capaciteit voor nodig om hiervoor dit goed aan te pakken. Cruciaal hiervoor is het
opbouwen van een netwerk tussen welzijnsorganisaties, zorgverleners, vrijwilligers en
andere verenigingen om problemen op tijd te signaleren.

#BELANGRIJK: DE OASE
De Oase is een buurthuis en vormt het kloppend hart van Spoorwijk. In het gebouw werken
drie organisaties samen: Oase, Stichting MOOI en Stek. Naast de Oase bevindt zich het
gebouw de Wissel waar het Servicepunt XL en sinds kort het Servicepunt Arbeid Laak zijn
gevestigd. De diverse buurtorganisaties proberen zo goed als het kan samen te werken,
maar financiële tekorten belemmeren een goede samenwerking onder één dak. Daarnaast is
het een probleem dat niet alle organisaties puur onder welzijn vallen. Inmiddels lijkt de kogel
door de kerk: het gebouw waar de Oase, De Wissel en de Jeroenschool een aandeel hebben,
wordt eindelijk verbeterd aan elkaar verbonden. Dat is een heel goede ontwikkeling.

De leefomgeving en buitenruimte in Spoorwijk nodigt weinig uit om mee te doen in de wijk.
Dit lijkt een detail, maar kan een wereld van verschil betekenen. Tekenend is bijvoorbeeld
dat er geen bankjes zijn bij speeltuinen, in tegenstelling tot in de rest van de stad. In
Spoorwijk spelen kinderen alleen, zonder toezicht en zonder dat ouders met elkaar in
contact komen. Zij spelen vaak tot laat op straat terwijl ouders binnenblijven.
Verschillende bewoners gaven aan dat er meer plekken in de wijk zouden moeten zijn waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals bij ouderzalen of buurtsupermarkten. Het is
jammer dat het gebouw van De Keet is gesloten door bezuinigingen en na jaren nog steeds
leeg staat. Dit pand zou teruggegeven moeten worden aan de bewoners van de wijk.
In Laakhaven is de
nood hoog: de wijk
heeft het hoogste
aantal
minimahuishouden
s van Laak en zijn
er veel problemen
met armoede,
werkloosheid en
psychische en
verslavingsproblem
atiek.

23
GEZONDHEID
In Laak wordt relatief weinig gesport, zijn er veel gezondheidsproblemen, heeft een kwart
van de kinderen overgewicht. Bovendien gaan veel gezinnen gebukt onder meerdere
problemen, waarbij het ene probleem het andere versterkt.
Gezondheidspreventie is versnipperd doordat de verschillende instellingen,
zorgverzekeraars en de gemeente weinig met elkaar samenwerken. De signaleringsfunctie het vroegtijdig herkennen van gezondheidsproblemen - moet prioriteit krijgen in de wijk. De
inzet en kennis van huisartsen en gegevensuitwisseling kan hierbij nog veel beter worden
gebruikt. Het medicijngebruik in de wijk is erg hoog, de leefstijl vaak ongezond. Hier is
momenteel geen eenduidige aanpak voor. Om overgewicht onder kinderen effectief tegen
te gaan moet er een aanpak en voorlichtingscampagne kopen. Daarnaast is in Laak sprake
van zware jeugdzorgproblematiek, dus het is goed dat de jeugdteams hier op focussen.
Het is een goede stap dat het Servicepunt Arbeid Laak nu goed samenwerkt met de
Servicepunten XL in Laak, zowel in Spoorwijk als in Molenwijk. Dit bevordert de inloop en
zorgt voor een betere samenwerking tussen sociale zaken (arbeid) en zorg en welzijn (Wmo).

#BELANGRIJK: SERVICEPUNT LAAK
Het Servicepunt Laak is gevestigd in het wijkcentrum Cromvlietplein en zit nu twee jaar op
deze locatie. Het is het eerste Servicepunt van Den Haag (daarvoor heette het i-shop),
vroeger heette dit de Koffiepot. Bewoners weten steeds beter de weg te vinden naar het
servicepunt, maar het kan nog beter. Er moet ook betere voorlichting worden gegeven,
zodat mensen daadwerkelijk de drempel over durven. Ze hebben een goede
samenwerking met Laakhage. Ze hebben een training voor wijkcontactpersonen
(Meedoen in Laak) om ogen en oren in de wijk te organiseren.
Naast het reguliere werk van het Servicepunt organiseren ze ook activiteiten zoals een
maaltijd voor ouderen twee keer per week, handwerken en Nederlandse les. Sinds kort is
hier ook een loket van het Servicepunt Arbeid geopend, zodat er beter kan worden
samengewerkt.
Er is goed contact met de gemeente, het ICP (intermediair contactpunt voor vragen) en
casemanagers en het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam zit bij hen in het overleg en
ze vinden elkaar steeds beter.

In Laak zijn veel doelgroepen moeilijk te bereiken, zoals o.a. Turkse en Marokkaanse
ouderen die de taal niet spreken en moeders uit Somalië en Eritrea. De groep van jonge
(niet-westerse) ouders, rond de 30 en vaak tweede generatie, zijn niet te bereiken. Ze leren
de taal niet of ontwikkelen niet door. De oorzaak is de motivatie, maar ook problemen,
voornamelijk schulden. Het initiatief van de gemeente om schulden op te kopen bij jongeren
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is een goede eerste stap, maar moet eigenlijk breder. Bovendien is het belangrijk om
mensen te blijven helpen en niet direct los te laten wanneer een schuld is terugbetaald.
Veel mensen weten niet waar ze hulp of zorg kunnen aanvragen. Ook hierin vormt de taal
vaak een obstakel. Mensen in de wijk zijn eraan gewend geraakt dat er in het vroegere
moedercentrum altijd iemand aanwezig is die de taal sprak. Nu vraagt het Servicepunt van
mensen om zelf een tolk mee te nemen. Er zijn nu al een paar keer mensen teruggestuurd
omdat ze geen tolk mee hadden, vervolgens komen die inderdaad terug met een buurvrouw
of familielid. Alleen in specifieke noodsituaties laten ze collega’s met cliënten een andere
taal dan Nederlands spreken. Via het ‘Taal op niveau’-project, in samenwerking met scholen
en andere taalaanbieders, wordt geprobeerd mensen beter te bereiken.
In de zorgverlening kan beter worden samengewerkt. Ook zijn er veel mensen in de wijk die
ambulante psychische hulpverlening krijgen. Op sommige plekken in de wijk zijn veel
mensen die intensieve begeleiding nodig hebben maar die op dit moment niet krijgen. Dit is
onder andere het geval in het gebied rond de Steiltjesstraat: hier moet meer grip op komen.
MOOI loopt achter met vernieuwing, ondanks de reeds gezette stappen blijft het een
inhaalslag. Sommige medewerkers werken al tientallen jaren in hetzelfde gebied, wat niet
goed is.

CONCRETE ACTIES
1. Investeren in betere samenwerking tussen de verschillende instellingen, met het oog op
een betere signaleringsfunctie en gezondheidspreventie. De informatieoverdracht
tussen verschillende instellingen is te beperkt waardoor hulp en signalering vaak niet
effectief is.

2. Ondersteunen en onderzoeken van een brede opzet van de hulpverlening: problemen
hebben vaak meerdere oorzaken en versterken elkaar. Veel kwetsbare gezinnen zijn
onvoldoende in beeld. Scholen, huisartsen en hulpverleners signaleren veel, maar
ondervinden problemen met de informatie uitwisseling omdat privacyregels het
aanspreken of aanschrijven van deze mensen in de weg staat. Een ontkokering van de
hulpverlening is nodig.

3. Inzetten op taalonderwijs- en ondersteuning om de toegang tot Wmo-voorzieningen te
vereenvoudigen en begrijpelijk te maken voor bewoners.

4. Investeren in bewegen en gezond gedrag, met name voor jongeren. Werk hierin samen
met bijvoorbeeld buurtsportverenigingen. Te veel kinderen in Laak hebben last van
overgewicht.

5. Het creëren van een bruggenplan met als doel de verschillende gemeenschappen aan

elkaar te verbinden en participatie in het stadsdeel te bevorderen. Welzijns- en
opbouworganisaties in de wijk moeten hierbij samenwerken en informatie delen. Samen
formuleren zij concrete doelstellingen tot 2020 om de participatie te vergroten,
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eenzaamheid te bestrijden en de afstand tussen verschillende gemeenschappen te
dichten

6. Aandacht voor psychische problematiek en probleemgevallen. Onderzoek doen naar
hoeveel een buurt kan dragen - zoals bijvoorbeeld in LaakHaven - als er zo veel
kwetsbare bewoners bij elkaar zijn. Dat betekent dat er goed naar bewoners en de
signalen van overlast en sociale problemen wordt geluisterd, maar ook dat er meer
begeleiding wordt ingezet daar waar dat zowel voor de mensen zelf als voor de
omwonenden hard nodig is.

7. Samenwerking tussen het sociaal wijkzorgteam, de corporaties en Parnassia om

problemen achter de voordeur op te sporen (vereenzaming, huiselijk geweld, psychische
problematiek, verwaarlozing, etc.) en mensen ambulante hulp te kunnen bieden. De
informatieoverdracht tussen verschillende instellingen is te beperkt waardoor hulp en
signalering vaak niet effectief is.
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JEUGD EN ONDERWIJS
We werken met jongeren aan hun toekomst en helpen hen aan een baan of terug naar
school. We willen jongeren een kans geven. Samen met het MKB (midden- en kleinbedrijf)
willen we zorgen voor goede stageplekken. We verwachten ook wat van jongeren zelf:
schooluitval wordt aangepakt en voorkomen. Want zonder goed onderwijs op je eigen
niveau wordt het wel heel moeilijk.
In Laak wonen relatief gezien veel jongeren. Met name in Spoorwijk en het
Schipperskwartier, waar meer dan een derde van de bewoners onder de 24 jaar is.
Problemen met kinderen komen vaak voort uit de multiproblematiek bij veel gezinnen in het
stadsdeel. Door armoede, schulden, verslaving en criminaliteit betalen de kinderen over het
algemeen vaak de prijs.
In Molenwijk bijvoorbeeld bevinden zich drie basisscholen en het Esloo College, een school
voor praktijkonderwijs. Er zijn echter veel vroegtijdige schoolverlaters en relatief veel
basisschoolleerlingen met een laag schooladvies. Op de drie basisscholen zijn de ouders over
het algemeen onvoldoende betrokken.Het Esloo College wil dit verbeteren en zoekt als
praktijkschool midden in Laak, steeds de verbinding met de wijk. Zo is er een speciale plek
waar de bewoners van Laak hun fietsen kunnen laten opknappen, en een kapsalon. De
scholieren doen zo praktijkervaring op en de bewoners van de wijk profiteren hier weer van.
De school slaagt er in door intensieve begeleiding voor alle kinderen stages te regelen.
Daarnaast is de school grotendeels afhankelijk van zij-instroom. Van de 160 leerlingen is een
groot gedeelte niet gestart op Esloo, dit jaar 16 slechts nieuwe eerstejaars. De nieuwe
directeur van het college gaat nu aan de slag met het definiëren en vaststellen voor welke
doelgroep de school zich moet inzetten en hoe de school beter kan aansluiten bij de
behoefte en jongeren in de wijk. Op basis daarvan zal de school een toegespitste campagne
voeren bij ouders en lagere scholen in de wijk.
Ouders in Laak zijn over het algemeen onvoldoende betrokken bij de school van hun
kind(eren). Initiatieven zoals die van Kosmos, waar nadrukkelijk aandacht wordt gelegd op
ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid, zijn zeer belangrijk.

#GOED: KOSMOS
Sinds deze zomer werken bij Kosmos de peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool
intensief samen. Het doel is ouders beter te betrekken bij de leerlijn, deze leerlijn beter op
elkaar aan te laten sluiten en ouders meer betrokken te laten zijn bij de opvoeding van hun
kind. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen ouderparticipatie (meehelpen op
school) en ouderbetrokkenheid (betrokken bij leerproces op school). Oudergesprekken
nemen nu meer tijd in beslag, met meer ruimte en aandacht voor de thuissituatie. Het kost
veel tijd en onderlinge afstemming.
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Laak kent een voortdurende in- en uitstroom van bewoners, veel gezinnen verhuizen.
Tegelijkertijd hebben veel kinderen en hun ouders een taalachterstand. Er moet dringend
een taaloffensief gestart worden in het kader van de wijkaanpak in Laak om taalachterstand
en laaggeletterdheid te bestrijden.

#GOED: DE REGENBOOG
Op basisschool de Regenboog spraken we over de vele kinderen die met een taalachterstand
een kans krijgen. Vooral de vele wisselingen van leerlingen vormen een inbreuk op de
continuïteit. Mooi om te zien dat er met zoveel resultaat in wordt geslaagd om
taalachterstanden weg te werken en er alles aan gedaan wordt om ouders goed te
betrekken.

We zien in Laak de taalbeheersing van mensen met een Oost-Europese achtergrond
toenemen, dat is goed nieuws en ook goed voor de participatie in de wijk. Bij veel kinderen
met een OostEuropese achtergrond
in Laak is echter
sprake van
gedragsproblemen,
die uiten zich vaak op
straat of op school.
Hun ouders zijn vaak
niet bekend met
mogelijke
hulpverlening.
In Molenwijk en het
aangrenzende
Schipperskwartier is
er veel overlast van
jonge Antilliaanse
jongeren, de kern van
deze groep wordt gevolgd. De gemeente schenkt samen met welzijn, de scholen en het
jeugdwerk aandacht aan de kinderen. Dat zit goed in elkaar en gaat uit van de kracht van
mensen. In Spoorwijk was er in de afgelopen jaren sprake van criminele jeugdgroepen. Door
intensieve samenwerking tussen twee basisscholen, het CJG, Stichting MOOI, politie en
gemeente is de overlast nu afgenomen.
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CONCRETE ACTIES
1. Het contact tussen de CJG, politie en professionals moet veel beter worden gemaakt. Er

wordt nog te weinig informatie uitgewisseld over jongeren die in problemen zijn en
probleemgezinnen zijn onvoldoende in beeld. Het delen van informatie is op dit moment
nog te krampachtig. De gemeente moet snel met een visie komen.

2. Het voorbeeld van de aanpak van criminele jeugdgroepen zoals in Spoorwijk uitzetten in

de andere wijken van Laak. Door samenwerking tussen de basisscholen, het CJG, Welzijn
Mooi, politie en gemeente is de overlast in Spoorwijk afgenomen, dit project moet nu
verder worden uitgerold. De aanpak ter bestrijding van de ondermijnende gebleken.
Wij zouden het verstandig vinden om de geplande pilots van deze aanpak, naast
Schilderswijk-Noord, Regentes-Valkenbos, Scheveningen Haven, uit te breiden en ook
toe te passen in Laak.

3. In en door de wijk geproduceerd voedsel - i.s.m. Coöperatief Eigenwijzer, Haagse

Hogeschool, het Esloo College en ROC Mondriaan - in betaalbare en educatieve
pakketten beschikbaar stellen aan bewoners die het het hardst nodig hebben. Gezond
eten-programma’s op scholen, gezond-eten-workshops voor bewoners. Ontwikkelen
van een aanpak en voorlichtingscampagne om overgewicht bij kinderen effectief tegen
te gaan op basis van bewezen methoden. Inzet middelen verzekeraars en gemeente uit
preventiemiddelen.
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WONEN
Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Mensen voelen zich prettig in een goed
huis. Goede isolatie, een werkende cv-ketel en goed onderhouden portieken moeten een
vanzelfsprekendheid zijn. In je huis mag je geen last hebben van schimmel- en
vochtproblemen. Woningcorporaties moeten verplicht worden de vocht- en
schimmelproblematiek aan te pakken. Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen in de stad
en de mogelijkheid hebben om in elke wijk door te kunnen groeien. Bij herstructurering
moet bewoners de mogelijkheid geboden worden terug te kunnen keren in hun wijk.
In Laak zijn er veel klachten over gebrekkig onderhoud van de woningen door de
woningcorporaties en klachten over vocht- en schimmelproblematiek. Eerder dit jaar zijn er
diverse initiatieven ondernomen door bewonersorganisaties, de gemeente en de corporaties
in de Schilderswijk en Moerwijk om deze problemen in kaart te brengen en tot actie over te
gaan. De PvdA heeft een motie in de gemeenteraad ingediend om deze aanpak stadsbreed
in te zetten.

#NODIG: DE PANDBRIGADE
De Pandbrigade werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken
van Den Haag. Ze richten zich op het verminderen van overlast en gevaarlijke situaties in
panden van particulieren. Vanuit verschillende gegevensbestanden wordt onderzoek
gedaan naar woningen, ze schouwen in de wijk en krijgen meldingen door via bijvoorbeeld
de wijkagent. Helaas komen er te weinig meldingen binnen van bewoners. Op het gebied
van overbewoning en illegaal kamerverhuur in de wijk wordt onderzoek verricht en
maatregelen genomen. Woningen worden gecontroleerd op ernstige
onderhoudsgebreken, maar ook hier is meer initiatief vereist van de bewoners zelf.
Onlangs is er een interne reorganisatie geweest waardoor ze van projectorganisatie naar
een onderdeel in lijn zijn gegaan. Dit is ten koste gegaan van hun oorspronkelijke
wijkgerichte aanpak, iets wat nu juist in Laak vereist is. Ondanks het werk van de
Pandbrigade komen ze onvoldoende toe aan met name de misstanden in particuliere
woningen. Te veel woningen verdwijnen nog altijd in handen van huisjesmelkers die het
niet zo nauw nemen met de kwaliteit van de woningen. Hier moet nog echt veel meer
gebeuren.
Woonoverlast blijkt zeer moeilijk te bestrijden, met name in het particuliere segment. De
politie geeft aan dat ze in tragische situaties onmachtig zijn. Een mogelijkheid is dat de
gemeente meer zaken in de APV onder brengt, waardoor de bevoegdheden van de politie
worden uitgebreid en de mogelijkheden om in te grijpen groter worden. Het uitschrijven van
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bonnen werkt niet altijd goed: in ernstige gevallen vervallen mensen in nog meer ellende en
schulden, wat de kans op meer overlast alleen maar stimuleert.
In Laak Centraal zijn vooral oudere, particuliere woningen; er is nauwelijks nieuwbouw. Bijna
60% van de woningen is koopwoning. De rest is vooral particuliere huurwoning. Slechts 5% is
in bezit van een woningbouwcorporatie.
De afgelopen twee jaar is de openbare ruimte in Laak Centraal enorm verbeterd. Maar het
onderhoud van de woningen is matig en gaat snel achteruit, zowel bij eigenaar-bewoners als
bij particuliere verhuurders. De woningen in Laak Centraal zijn minder waard dan gemiddeld
in Den Haag. Zo is de waarde van eengezinswoningen zowel in Laakkwartier-Oost als in
Laakkwartier-West € 151.000, in Den Haag gemiddeld € 186.833. De eengezinswoningen in
Laak Centraal zijn dus betaalbaar, ook voor starters op de woningmarkt en voor
arbeidsmigranten.
De relatief lage woningprijzen trekken echter ook huisjesmelkers en onderverhuurders aan.
Ondanks de inzet van de Pandbrigade en de aanpak van misstanden door het huurteam lukt
het niet dit niet grootschalig aan te pakken. Soms zit het ook in de kleine dingen: de
pandbrigade communiceert nog op een ouderwetse manier via een brief waarop mensen
kunnen mailen. Dit kan eenvoudig worden verbeterd. Maar het ontbreekt ook echt aan
capaciteit en soms aan bevoegdheden. Als de problemen zo groot zijn, mag dit niet
gebeuren. Dit moet nodig verbeterd worden. Door capaciteitsuitbreiding van de
Pandbrigade, zowel in fte’s als in bevoegdheden, moet dit aangepakt worden.
Bij een steekproef
is gebleken dat
veel huurders te
veel huur betalen
voor woningen
met achterstand
in onderhoud. De
hypotheek van
veel eigenaarbewoners in Laak
staat onder water,
waardoor ze niet
geneigd zijn om
onderhoud te
plegen. Er zijn
meer problemen:
de woonoverlast
neemt toe en er
zijn veel kleine VvE’s die niet goed functioneren. Ze zijn vaak niet voldoende dekkend en te
klein. Er wonen steeds meer mensen onrechtmatig in een huis. De belastingdienst treedt al
op door een scan te maken en treedt op als er vermoedens zijn van overbewoning. Dat is
nodig want dit alles brengt de veiligheid in de buurt in gevaar. Vaak kan men de hele
huisraad op straat zien en verhuisbewegingen zijn heel groot: een indicatie voor misstanden.
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De meeste woningen in Laak Centraal hebben slechts energielabel F. De samenwerking
tussen gemeentelijke diensten moet verbeteren. We zien weinig verbetering in het
verduurzamen van woningen: geen dubbel glas, veel sprake van vocht en energievreters.
In Molenwijk laten de portieken en toegangen te wensen over. Bewoners beoordelen hun
eigen woningen als onvoldoende, met name door de veelvuldige vocht- en
schimmelproblematiek. De leefbaarheid is niet goed en de tuinen moeten verbeterd
worden. Er moet meer worden ingezet op sociaal beheer. Staedion is hier aan begonnen.
Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Een deel van de Stuwstraat bijvoorbeeld is vorig jaar in
samenwerking met de woningcorporatie flink opgeknapt. Opknappen kost geld, maar de
relatief kleine investering doet straten en wijken er veel goed. Het wordt tijd dat we hier
meer energie in steken als gemeente.
Oud-Schipperskwartier
bestaat voornamelijk uit
sociale huurwoningen en
kent dezelfde problemen
als Molenwijk. De cijfers
zijn enigszins vertekend
door de nieuwbouw in
het nieuwe deel van de
wijk. Bewoners zijn niet
tevreden over de
kwaliteit van hun
woningen. De openbare
ruimte en voorzieningen
in het oude gedeelte zijn
sterk onder de maat.
In Spoorwijk is 57,5% van
de woningen een sociale huurwoning. Op dit moment is er een herstructurering in delen
van de wijk met als doel een verbetering van de woningen. In het oudere gedeelte van
Spoorwijk staan veel oudere woningen, daar moet dringend iets aan gebeuren. Veel
bewoners maken zich zorgen dat ze na de herstructurering niet meer terug kunnen in hun
huis. Bewoners zijn bang. Er is een te groot verschil tussen de corporaties, wat de
onzekerheid alleen maar aanwakkert. Vestia geeft een garantie voor terugkeer, Haag Wonen
echter niet. De PvdA heeft naar aanleiding van de situatie in Spoorwijk schriftelijke vragen
gesteld. Op dit moment communiceren de corporaties met bewoners per brief. Bewoners
suggereren dat dit wel een heel Nederlandse manier is om mensen te bereiken. Een idee zou
kunnen zijn dat Haag Wonen een consulent inschakelt om mensen beter te bereiken.
Bijvoorbeeld door in de wijk een bewonersavond te organiseren.
In Laakhaven komen 1000 nieuwe woningen, vooral voor starters op de woningmarkt en
andere kleine huishoudens (1 of 2 personen). Hier moet goed geanticipeerd worden op de
behoeften van bewoners en nagedacht worden over voorzieningen en groen. In Laakhaven
is vergeleken met de andere wijken in Laak meer variatie in soorten woningen. Voor de
hoogbouw complexen moet dringend worden ingegrepen om te voorkomen dat de
vervuiling, inbraken en vernielingen nog meer de overhand krijgen.
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De Binckhorst is flink in ontwikkeling. De gemeente heeft de ambitie om hier 5000 nieuwe
woningen te bouwen. De PvdA heeft de wethouder gevraagd te garanderen dat van de
totale nieuw te bouwen woningen in dit gebied minimaal 30% zal bestaan uit sociale
woningbouw. Deze garantie staat nu vast.

CONCRETE ACTIES
1. Verbeteren en uitbreiden van het bouw- en woningtoezicht in de wijk en uitbreiding

capaciteit van de Pandbrigade vanwege onderverhuur en misstanden. Achterstallig
onderhoud van woningen aanpakken, zonder dat het een stijging van de huurprijs met
zich meebrengt. Alleen een prijsstijging als de energielasten navenant dalen, en dit
overleggen met de huurders- en bewonersverenigingen. Particuliere woningeigenaren
worden veel harder aangepakt bij misstanden: gebrek aan onderhoud, overbewoning en
verwaarlozing.

2. Woningcorporaties verplichten de vocht- en schimmelproblematiek in huizen
stadsbreed aan te pakken, ook in Laak.

3. Verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten op het gebied van

de verduurzaming van woningen, en faciliteren van particulieren om hier zelf stappen in
te ondernemen. Tegelijkertijd een stimuleringsfonds duurzaamheid opzetten voor zowel
huurders als particuliere woningbezitters. Inzetten op dubbel glas, betere cv, etc.

4. Bij herstructurering moet er een terugkeergarantie worden vastgesteld voor bewoners.
Indien dit niet mogelijk is in de plannen, dan moeten bewoners in staat gesteld worden
om in hun buurt of wijk te kunnen blijven wonen.

5. Onderzoek naar mogelijkheid om werkende portiekverlichting te verplichten, op straffe
van een boete voor de eigenaar.

6. We moeten de mogelijkheden verkennen om in Den Haag woonoverlast beter te

bestrijden. Ter voorbereiding daarop vragen we het college cijfermatig inzicht te bieden
in de hoeveelheid incidenten en de door professionals ervaren (on)mogelijkheden om
woonoverlast aan te pakken. Vervolgens willen we onderzoek naar mogelijkheden om
de aanpak te verbeteren.
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LEEFBAARHEID EN
VEILIGHEID
In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn:
schoon, heel en veilig. Iedereen moet met vertrouwen de deur uit kunnen.
De stadsdeeldirectie van Laak heeft de ambitie om het niveau van het stadsdeel binnen tien
jaar op dat van het Zeeheldenkwartier te krijgen. Dat vergt veel inzet, maar is volgens hen te
realiseren. Op dit moment zijn er nog veel zorgen van bewoners over de leefbaarheid. Het
huisvuil op straat is een probleem. Toch komen daar maar weinig meldingen over binnen. In
het stadsdeel beklagen veel bewoners zich over de hondenoverlast. Dit blijft ondanks
eerdere inzet een probleem.
Ondanks dat veel bewoners en
organisaties zich inzetten voor de
wijk is nog niet sprake van eenheid
in het stadsdeel. Een wijkkrant, die
tot dusver ontbreekt, zou bij
kunnen dragen aan dit wijkgevoel.
Volgens de cijfers is de kans op een
overval in Laak drie keer zo groot
als in bijvoorbeeld Segbroek. Die
verschillen zijn te groot. Er is met
name sprake van overlast door
criminele jeugdbendes. Door een
intensieve samenwerking tussen
welzijn, de scholen en het
jeugdwerk wordt al veel bereikt. In
Molenwijk zijn er twee
Buurtinterventieteams actief en is
er een structuur van
straatvertegenwoordigers. Bijna de
helft van de bewoners in Spoorwijk
voelt zich niet veilig in de eigen
buurt. Bewoners zijn vooral bang
voor inbraken en criminaliteit
onder jongeren. De wijk heeft een
actief Buurtinterventieteam dat
nauw samenwerkt met de bewonersorganisatie, politie en gemeente.
Vanuit het Vadercentrum ADAM lopen de buurtvaders door de wijk en signaleren het als er
iets ‘mis’ is. Dat kan gaan over een kapot licht in een lantaarnpaal tot vandalisme in de wijk.
Waar mogelijk grijpen ze ook in – waarbij ze zelf vertellen dat dat niet altijd even makkelijk
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is. Tijdens Oud en Nieuw hebben de buurtvaders een belangrijke rol in het bewaken van de
rust rond de grote pleinen. Toch ziet zij breder in de wijk wel veel problemen die hun zorgen
baren: de polarisatie in de samenleving. Mensen praten te weinig met elkaar, en zijn hard
over andere groepen. Ook zien ze in andere wijken weinig initiatieven als het
mannencentrum. Wat hem betreft zou de methode veel breder en vaker ingezet kunnen
worden. Dat moet niet van de gemeente komen, maar vanuit mensen zelf.
In Laak Centraal is de parkeerdruk hoog en ervaren bewoners het als een probleem dat er
betaald parkeren is rondom de sportvelden (in de buurt van HVV Laakkwartier) en bij
(vrijwilligers-) organisaties. Ook de ondernemers aan de Goeverneurlaan ervaren
parkeerproblemen bij het laden en lossen van leveranciers. Gelukkig is er een mooie
oplossing gevonden voor de parkeerproblemen bij HVV Laakkwartier, nu is het zaak de
andere aan te pakken. Sommige straten in de wijk zijn te smal met de huidige parkeerdruk,
waardoor er voor groen en fiets bijna geen ruimte meer is.
Laak Centraal kent een aantal zeer actieve bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties.
Zo is er een actief Wijkberaad Laak Centraal. Voetbalvereniging HVV Laakkwartier geldt als
een geslaagd voorbeeld van een Buurthuis van de Toekomst: het gebouw en de
voorzieningen worden voor verschillende functies gebruikt. Het Centrum Jonckbloetplein
bereikt met zijn activiteiten een doelgroep tot ver buiten Laak. Daarnaast bestaat er in Laak
Centraal een stevige structuur van straatvertegenwoordigers die zich inzetten als ogen en
oren van de buurt. De situatie in de Hildebrandstraat zou sterk verbeterd worden als een
deel ondertunneld zou kunnen worden.
In Molenwijk zijn bewoners over het algemeen tevreden over de hoeveelheid speelplekken
en voorzieningen van jongeren. Ze zijn een stuk minder tevreden over het onderhoud van de
publieke ruimte. Het betreft voornamelijk het onderhoud van groen en straten en pleinen.
Tegelijkertijd voelen lang niet alle bewoners en winkeliers zich niet erg verantwoordelijk
voor hun woonomgeving. Om de Binckhorst beter te betrekken bij Molenwijk te betrekken,
zou een brug over de Trekvliet een goed initiatief zijn.
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#BIJZONDER: COOPERATIEF EIGENWIJZER
Op het gebied van duurzaamheid en vergroening is het eerder genoemde Coöperatief
Eigenwijzer nu hard aan de slag met een nieuw project. Door het plaatsen van
fijnstofplanten op cruciale punten in de stad in speciaal daarvoor ontwikkelde bakken
wordt vermindering van fijnstof en een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad
bewerkstelligd. Deze problemen worden veroorzaakt door roetdamp van het autoverkeer,
maar ook door de slijtage van het rubber van autobanden op het asfalt. Er wordt nu
onderzoek gedaan naar het plaatsen van 200 bakken met fijnstofplanten door de hele
stad. Naast de vermindering van fijnstof en verbetering van luchtkwaliteit kunnen deze
bakken volgens Eigenwijzer ook effectief benut worden voor een vergroening van de stad.
Het plan is om bijvoorbeeld deze bakken met appelbomen te plaatsen op de
Binckhorstlaan. De bomen vol bloesem om de wijk te verfraaien, vervolgens kunnen de
bomen op een braakliggend terrein worden geplaatst waar bewoners vrij zullen kunnen
plukken. Als het slaagt, kan dit worden uitgezet in de rest van de stad. Coöperatief
Eigenwijzer vraagt steun en toestemming van de gemeente om dit fijnstofprogramma
door te kunnen zetten en groot uit te zetten.

Sommige delen van Molenwijk stemmen niet vrolijk. Sommige straten liggen er op zijn
zachts gezegd troosteloos bij. Alle bomen zijn verdwenen (want gekapt), het is er compleet
versteend en behalve onkruid op elke hoek van de straat is er geen groen te vinden. Er
ligt overal rommel op straat van lakse bewoners en mensen die ’s avonds op straat hangen.
We spreken met een man die op het punt staat te verhuizen vanwege de slechte staat van
de straat. Elke avond staan er vele mensen hangend rondom zijn slaapkamerraam op de
begane grond. Hij kan er niet van slapen en aanschouwt ’s ochtends moedeloos de rommel
rondom zijn huis.
Bewoners van Spoorwijk maken zich zorgen over het onderhoud van de openbare ruimte en
ze ervaren meer verloedering en sociale overlast dan gemiddeld in Den Haag.
In Laakhaven ervaren mensen in het gebied van de Neherkade tot aan de Laakweg weinig
sociale cohesie en weinig betrokkenheid bij de buurt. Er is in dit gebied sprake van veel
ouderen die zich vaak eenzaam en geïsoleerd voelen. De gebieden rond de havens,
bedrijventerreinen, het station en de hoogbouw zorgen voor anonimiteit en bewoners
voelen zich daar onveilig. In de hoogbouw complexen is sprake van vervuiling, inbraken en
vernielingen. Bewoners gooien afval van de flats naar beneden en houden de omgeving van
de flats niet bij.
Er zijn ook goede veranderingen op het gebied van leefbaarheid gaande in Laak. Het gebouw
voor het kasteel op de Binckhorst zal worden gesloopt en de omgeving zal worden
vergroend. Een initiatief dat we toejuichen. De oevers van de Laak zijn een aantal jaren
geleden aangepakt en vormen nu een mooi gebied in het stadsdeel. Vanuit de wijkaanpak
wordt het Jonckbloetplein heringericht met drie terrassen en meer groen. Er worden extra
middelen vrijgemaakt om het Cromvlietplein om te bouwen tot stadspark, en er wordt een
stadsstrand voor kinderen gecreëerd bij Paviljoen Kobus.
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#NUTTIG: LEVE LAAK
Leve Laak is een bewonersgroep rond de Van Musschenbroekstraat die zich samen
organiseren voor een groenere en veiligere leefomgeving. Zij zijn bijvoorbeeld erg bezorgd
over de ontwikkelingen rond het Puntpark, maar zijn ook vol ideeën om de leefomgeving te
verbeteren en de kindvriendelijkheid van de buurt te vergroten. Leve Laak ziet graag dat er
wordt opgetreden tegen bijplaatsingen bij ondergrondse vuilcontainers, deze zijn te vaak
overbelast. Ook zijn er volgens hun teveel grofvuilplaatsingen op straat zonder dat hiervoor
een afspraak is gemaakt.

In Laakhaven moet de leefomgeving worden heringericht. Er zijn op dit moment te weinig
wijkvoorzieningen, zoals speeltuinen, sportterreinen, looproutes, verlichting en groen. Er
bestaan te veel gevaarlijke en onveilige situaties voor de fiets in het verkeer. Een
mogelijkheid is om van de locatie van de RAC-hallen een centrale ontmoetingsplek te maken
en van de Laakkade, uniek voor Den Haag, een toeristische trekpleister te maken. Om dat
beter in te richten moet de gemeente een hernieuwde visie op de gebiedsontwikkeling
Laakhaven ontwikkelen met speciaal het oog op sociale veiligheid en leefbaarheid.

CONCRETE ACTIES
1. Openen van een koffietent op het Puntplein, project i.s.m. bewoners LeveLaak, ter
bevordering van het sociaal veiligheidsgevoel en cohesie in de buurt.

2. Het stimuleren van meldingen en het informeren van de mogelijkheden van melden

bij 14070. Bewoners stimuleren en informeren mee te doen met Whatsapp-groepen
en het Buurtpreventieteam. Goede, tijdige terugkoppeling van meldingen naar
Buurtpreventieteam. Melden helpt!

3. Het verder vergroenen van het stadsdeel voor bewoners te ondersteunen bij het
aanvragen en onderhouden van geveltuintjes en boomkragen. Er is nog erg veel
asfalt. Dat kan beter.

4. De gemeente moet zorgdragen voor een goed informatiekanaal voor het stadsdeel.
Een website of een huis-aan-huisblad. Dit lukt de bewoners niet alleen, maar is wel
van grote waarde, dus is gemeentelijke ondersteuning gewenst.

5. Tegengaan van parkeeroverlast door betere controle en het plaatsen van meer
paaltjes, zodat kinderen weer veilig kunnen spelen.

6. Het park Hof van Heden moet verbeterd worden. Het is een mooi park, maar heeft
een gesloten uitstraling. Dat kan open en beter.
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7. In Molenwijk moet bekeken worden of een groot stadspark tot de mogelijkheden
behoort.

8. Betere aanpak en informatievoorziening met betrekking tot hang- en sluitwerk in
delen van Laak waar vaak wordt ingebroken. Preventievoorlichting en
bewonersavonden over inbraken organiseren.

9. Periodiek overleg tussen de politie en de wijkbewoners opzetten over de prioriteiten
in de buurt op het gebied van veiligheid en overlast.

10. Gesprek aan gaan met pandbeheerders en wijkbewoners om bij leegstand van

panden te kijken of en hoe het leegstaande pand een maatschappelijke functie kan
krijgen in de wijk.

11. Ondersteunen van wijkactiviteiten die een breed publiek aantrekken en de sociale
interactie tussen groepen bewoners bevorderen. Deze ontmoetingen zo breed
mogelijk en op verschillende plaatsen in de wijk opzetten.
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VERANTWOORDING
Voor de samenstelling van ons rapport is de PvdA een half jaar lang regelmatig in Laak
geweest. We hebben tientallen gesprekken gevoerd met bewoners en onder meer de
volgende acties gehouden en/of organisaties bezocht:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASISSCHOOL DE REGENBOOG
BEWONERSORGANISATIE SCHIPPERSKWARTIER
BEWONERSORGANISATIE LAAKKWARTIER-NOORD
BEWONERSORGANISATIE SPOORWIJK
BINK36
BUURTINTERVENTIETEAM SPOORWIJK
BUURTVADERS LAAK CENTRAAL
CENTRUM JONCKBLOETPLEIN
COÖPERATIEF EIGENWIJZER
DE OASE
DE PANDBRIGADE LAAK
DE WEGGEEFWINKEL
HET ESLOO COLLEGE
HET HINDOECENTRUM
HVV LAAKWARTIER & BUURTHUIS VAN DE
TOEKOMST
JERO PAPIERWARENFABRIEK
KINDCENTRUM KOSMOS
LEVELAAK
MOOOF
THE DUTCH TULIP
VADERCENTRUM ADAM
VOEDSELBANK LAAK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAVILJOEN KOBUS
PVDA WIJKTEAM LAAK
QUARTIER LAAK
RESTO VAN HARTE LAAK
SERVICEPUNT ARBEID LAAK
SERVICEPUNT LAAK
SKATEPARK SWEATSHOP
STADSDEELKANTOOR LAAK &
STADSDEELDIRECTEUR HASSAL EL HOUARI
STEK
STICHTING KERK IN LAAK
STICHTING MOOI LAAK
STICHTING WIJKBERAAD LAAKHAVEN
TAAL IN DE BUURT
THE DREAMFACTORY/OMAR MUNIE CLOTHING
WIJKAGENT SPOORWIJK
WIJKBERAAD LAAK CENTRAAL
WIJKCENTRUM CROMVLIETPLEIN
GERT VAN WIJKSCHOOL
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LAAK
HET ARME BROERTJE VAN DE HAAGSE BEEK
WERD NIET OP WELGELEGEN ZAND GEBOREN
ZIJN EERSTE STAPJES DEED HIJ PLOMPVERLOREN
OP GODVERLATEN VEENGROND, LAAG EN WEEK
EEN BREEKBAAR LICHAAM, ONDERVOED EN BLEEK
HEM WAS EEN ONFORTUINLIJK LOT BESCHOREN
EEN TRAGE STROOM, BEROEMD NOCH UITVERKOREN
HIJ ZAG HOE MEN MISPRIJZEND NAAR HEM KEEK
MAAR TOCH, HIJ DOET NIET ONDER VOOR ZIJN BROER
ZIJN BEDDING ZAL HET DAGLICHT NOOIT VERLATEN
HIJ KRONKELT NIET, IS IJVERIG EN FIER
EEN ONBAATZUCHTIG LEVEN, STIL EN STOER
BEWEEGT HIJ LANGS DE ONBEWOGEN STRATEN
BEHOREND TOT EEN ROEMRIJK HAAGS KWARTIER
DAAN DE LIGT
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