
THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN/BIJZONDERHEDEN

Inrichting 

buitenruimte, 

veiligheid en 

leefbaarheid

Zorgen dat de buitenruimte past bij 

nieuwe doelgroepen.

• Ophalen van de  vraag /wens bij de doelgroep:  bewoners en bedrijven.    

• Is behoefte aan een bewoners-/bedrijvenpanel dat meedenkt in de ontwerpen.

Het organiseren van een representatief/dynamisch  

bewoners-/bedrijvenpanel dat meedenkt in de 

ontwerpen.

Huisvesting 

statushouders

Huisvesting statushouders  op de 

locatie Jupiterkade

• Matchen statushouders met ondernemers;

• Bewoners organiseren activiteiten in en rond de woonlocatie;

• Stadsdeelkantoor betrekt bewoners meer bij de eigen activiteiten (kennismaking gemeente).

• Faciliteren van de nieuwkomers en ondersteunen bij integratie

Zorgdragen dat statushouders volwaardige bewoners 

van de Binckhorst zijn en zich sociaal en 

maatschappelijk kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelen tot 

aantrekkelijk woon-

werkgebied

Het uitvoeren van de projecten:

Rotterdamse Baan, 

Waterfrontpark, Junopark, 

Binckeiland, Maanplein, 

Velostrada, Calistoweg e.a. 

Zorgdragen voor een goede openbare ruimte door:

• Verder uitwerken ambities in handboek openbare ruimte voor de Binckhors

• Toetsen ontwerpen en afgeven vergunningen voor realisatie

• Werken aan een goede bereikbaarheid tijdens realisatie en overdracht van gerealiseerde projecten

Een leefbare wijk op basis van de openbare-

ruimtekaart, ehet overdrachtprotocol en een 

aanvulling Handboek Openbare Ruimte voor de 

Binckhorst. 

Voorzieningen

Zorgen voor voldoende 

voorzieningen op het vlak van 

welzijn, zorg, sport, recreatie, 

onderwijs en de buitenruimte voor 

(toekomstige) bewoners

• Opstellen van een voorzieningenkaart waarin een overzicht is opgenomen van de huidige en toekomstige 

voorzieningen op het vlak welzijn, zorg, sport, recreatie, onderwijs en de buitenruimte

Door de voorzieningenkaart wordt inzicht geboden in 

de aanwezige en ontbrekende voorzieningen voor 

bewoners. Hierdoor kan bij de ontwikkeling en 

herinrichting van het gebied goed worden ingespeeld 

op wat nodig is voor bewoners. De menselijke maat is 

leidend voor de herinrichting van dit gebied.

Watercreatie

Stimuleren ontwikkeling 

waterrecreatie rondom nieuwe 

havens.

• Fokkerhaven is gereed en overgedragen.

• Poolsterhaven: er is overleg met de organisatie van rondvaartboten, tijdelijke lage brug is nog een 

barriere. Stadsdeel heeft een brainstorm gehouden om tijdelijke initiaitieven van o.a. Wow-zone te 

onderzoeken.

• Binckhorsthaven; de prijswinnaar van kavel 2 is bekend.

Meer waterrecreatie en evenement met water in de 

Binckhorst. Hierbij ook verbinding zoeken met de rest 

van Laak (bv Kobus en Haagse Hogeschool), bv de 

jeugd warm maken voor de roeisport.

Stimuleren 

energietransitie en 

duurzaamheid

Energietransitie uitvoeren in 

CID/Binckhorst incl. maatregelen 

voor klimaatadaptatie (gericht op 

een goede beheerbare openbare 

ruimte)

• Opstellen Energieplan voor ambitie in 2040 Energie- en klimaatneutraal. 

• Bij nieuwe ontwikkelingen kiezen voor duurzame alternatieven

• We gaan aan de slag met tien Groene Energie Wijken, door o.a. onderzoek en haalbaarheidsstudies bij de 

ontwikkeling van CID

Een klimaatadaptieve en energie- en klimaatneutrale 

Binckhorst, waarbij stadsdeel deze ambitie faciliteert 

met participatie en communicatie.

Inrichting 

buitenruimte, 

veiligheid en 

leefbaarheid

Toetsen verder uitwerking van de 

Binckhorst aan het nieuwe 

omgevingsplan.

Samen met  DSO en DSB zorgdragen voor een goede stedelijke onmtwikkeling door verder uitwerken 

ambities in het omgevingsplan van de Binckhorst, toetsen bouwplannen, afgeven vergunningen voor 

realisatie o.a. bij de omgevingstafel.

Het stadsdeel toets alle plannen m.b.t. leefbaarheid, 

beheer openbare ruimte en sociale veiligheid bij de 

omgevingstafel.

Ontwikkelen tot 

aantrekkelijk woon-

werkgebied

Versterken Economische functie 

van Maanplein en omgeving en 

transformatie naar gemengd 

stedelijk gebied.

Versterken aantrekkelijkheid Binckhorsthaven en omgeving en versterken start-up milieu, Saturnusstraat 

e.o. 

Monitoren economische ambities conform 

omgevingsplan.

Binckhorst

3. Bedrijvigheid

2. Buitenruimte en 

Wonen



Stimuleren horeca, 

diensverlening

Stimuleren van vestiging van 

ondersteunende functies, zoals 

horeca en dienstverlening.

Volgens Agenda Stedelijke Economie Nieuwe ondersteunende functies zijn gevestigd in de 

Binckhorst.

MKB-Klimaat

* versterken MKB-klimaat in de 

Begraafplaatszone en 

Spoorboogzone

• Onderzoek van Made in Den Haag; bijzonder aandacht voor (het behouden en versterken van) de 

werkgelegenheidsfunctie van de Binckhorst voor het Laak. 

Naast woonfunctie ook bedrijven goed faciliteren.

Inrichting 

buitenruimte, 

veiligheid en 

leefbaarheid

Toezicht houden op de openbare 

ruimte in Binckhorst.

• Samen met ondernemers en bewoners zorgen dat tijdens de transformatie van de Binckhorst de 

openbare ruimte veilig en op orde blijft. Al dan niet met een tijdelijke inrichting.

• Gesignaleerde knelpunten in veiligheidsoverleg en schouw oplossen. Door regulier overleg met de 

bewoners en ondenemers van de Binckhorst en het stadsdeel en de projectgroep Roba over de openbare 

ruimte.

Een regulier veiligheidsoverleg met de belangrijkste 

stakeholders van de Binckhorst met als doel 

monitoren, signaleren en aanpakken problemen.

Verlichting 

Bedrijventerrein

Verbeteren Openbare verlichting 

op het bedrijventerrein  voor meer 

veiligheid.

Inventariseren waar het verlichtingsniveau te laag is en waar nodig  vervangen. O.a. aandacht gevraagd 

voor aanlichten private straat naar roeivereniging.                                                                 

De openbare verlichting is gefaseerd vervangen en 

vernieuwd in het kader van project Rotterdamsebaan 

van o.a. DSO. Daarnaast moeten de tijdelijke wegen 

voldoende verlicht zijn.

Ondermijning
Tegengaan ondermijning Aanpak diverse vormen van ondermijning, zoals malafide bedrijven, uitkeringsfraude Een integrale aanpak met partners op deze thema's 

en gebiedsgerichte aanpak

Verloedering 

Kadegebruik

Tegengaan verloedering 

kadegebruik

Integrale aanpak met als onderdelen:

• Handhaven onrechtmatig wonen op recreatie vaartuigen

• Verwijderen en controle van wrakken 

• Handhaven vergunningen/vignetten

• Tegengaan vervuiling en verloedering kades

• Handhaven illegale inname kades

Het aantal scheepswrakken is verminderd. Illegale 

bewoning op recreatie vaartuigen is verminderd. 

Vergunningen zijn gecontroleerd en er is 

geverbaliseerd. Aanpak wordt in 2019 per kwartaal 

geëvalueerd.

Creëren werk- en 

stageplekken

(Waar mogelijk) verstrekken van 

opdrachten aan lokale bedrijven 

om de lokale economie te steunen. 

• Inzetten gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid

• Inzetten lokale  ondernemers werkzaamheen van de ROBA

• Promoten inzet bedrijven Binckhorst in Laak, bv bij Wijkpark Cromvliet.

Borgen inzet lokale netwerkeconomie gericht op oa. 

aanpak (jeugd-) werkloosheid Laak

 Toekomstgericht 

leren

Ontwikkelen toekomstgericht 

leren, produceren, werken en 

werklocaties en in de praktijk

Haalbaarheidsonderzoek “praktijkschool” Binckhorst i.s.m. I’M BINCK  Het in stand houden van ambachtelijk karakter 

Binckhorst en onderdeel aanpak jeugdwerkloosheid 

Bedrijfcarrière

Stimuleren Bedrijfscarrière en 

groeimogelijkheden binnen de 

Binckhorst.

Volgens Agenda Stedelijke Economie. Naast woonfunctie ook bedrijven goed faciliteren.

Coalitie Laak

Projecten van Coalitie Laak. Verbinding leggen tussen initiatieven Coalitie Laak voor werk/stageplekken voor werkzoekenden Laak met 

bedrijven in Binckhorst.

Borgen inzet lokale netwerkeconomie gericht op oa. 

aanpak (jeugd-) werkloosheid Laak

7. Sociale Cohesie
Ontwikkelen tot 

aantrekkelijk woon-

werkgebied

Promoten cultuur- en sportaanbod In de Binckhorst een plek vinden voor de functies van het cultuur- en  sportaanbod in MOOOF en E-sport, 

zowel in stadsdeel Laak als in de stad via de campagne www.heeldenhaagsport.nl.                                                                

OCW werkt aan een goed sport en cultureel aanbod 

en er wordt door DSO S&P een voorzieningenkaart 

uitgewerkt.

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

3. Bedrijvigheid

5. 

Werkgelegenheid



Identiteit 

pioniersgebied

Het ondersteunen van  

kleinschalige (bewoners- of 

ondernemers)initiatieven die de 

Binckhorst op de kaart zetten en de 

leefbaarheid verbeteren

* Stadsdeel, DSO PmDH en actieve organisaties in de wijk werken samen in participatie en communicatie. 

Hierbij ook aandacht voor de culturele waarden van de oude creatieve ambachtelijke Binckhorst.

Er zijn diverse initiatieven ondersteund. 

Nieuwe bewoners 

betrekken

Nieuwe bewoners op verschillende 

manieren betrekken bij hun 

leefomgeving en aandacht voor 

ontwikkeling sociale cohesie.                                                                

• Door vanuit stadsdeel Laak te werken aan informatieverstrekking en wijkschouwen.

* netwerkbijeenkomsten organiseren

• Opbrengsten onderzoek naar communicatiestrategie inzetten.

Nieuwe bewoners zijn betrokken bij de 

ontwikkelingen in de Binckhorst.

8. Buurtwaardering


