
THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN/BIJZONDERHEDEN

Verbeteren 

taalvaardigheid 

Verhogen van de zelfredzaamheid en leefbaarheid 

door het verbeteren van de taalvaardigheid 

• Integrale aanpak in de wijken ondersteunen via taalplatform Laak

• Onderzoek initiëren naar doelgroepen behoeften van laaggeletterden

• Duidelijke, zichtbare, verbeterde aanpak

• Afname van laageletterdheid

Jongerenparticipatie

Activeren van jongeren voor hun eigen buurt. 

Jongeren zijn betrokken bij hun woon- en 

leefomgeving en denken en beslissen mee over 

onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. 

Jongeren netwerken mobiliseren en inzetten voor sociale en preventieve doeleinden, in samenwerking met welzijn 

en andere organisaties

Jongeren zijn actief voor jongeren in hun wijk. Jongeren denken mee 

hoe het stadsdeel andere jongeren kunnen bereiken en beter bedienen.

Multiproblematiek 

jeugd voorkomen

Vroegtijdig signalering van problemen bij jongeren 

door signalerings- c.q. casuïstiekoverleg

•  Opzetten integraal aanpak

•  Opzetten lokaal casuïstiek Overleg

Partijen werken samen om problemen bij jeugdigen te voorkomen

Versterken van de 

jeugd

Uitzicht op beter toekomstperspectief voor jeugd 

d.m.v. preventieve interventies

Preventieve Jeugdaanpak:

• Samenwerking versterken tussen ouders en professionals

• Informeren en ondersteunen van ouders / ambassadeurs

• Weerbaarheid jeugd versterken door intensieve begeleiding en talentontwikkeling

• Anticiperen op jeugdthema's en preventie, vanuit cijfers jongerenconsult

• Terugdringen voortijdig schoolverlaten. Ondersteuning RMC op preventie van (problematiek n.a.v.) schooluitval.

Er zijn trajecten opgestart om jeugd en ouders te ondersteunen. 

Samenwerking met en tussen professionals is versterkt. 

Empowerment jonge 

vrouwen

Empowerment van jonge vrouwen en meiden * Divers aanbod en programma gericht empowerment van jonge vrouwen en meiden

* activiteiten in wijk- en buurtcentra worden met de doelgroep afgestemd en komen in samenwerking met hen tot 

stand 

Meisjes doen meer mee in de samenleving en hebben hierdoor beter 

toekomstperspectief

Verkleinen afstand 

werk

Afstand richting werk of opleiding van jongeren 

verkleinen.

* d.m.v. inzet en dienstverlening Servicepunt Arbeid in Laak

* oplossen belemmeringenen ,persoonlijke problemen , motiveren,  meewerken aan startkwalificaties

*  ontwikkelen in traject bij werkgever met /één contactpersoon ( regisseur ) in het Servicepunt Arbeid

Meer jongeren (met een participatiewet uitkering) hebben werk of zijn 

gestart met opleiding. 

Verbeteren kwaliteit 

particulier 

woningvoorraad 

* Stimuleren van investeringen door particuliere 

eigenaren in woningsonderhoud

* Versterken van VVE's met behulp van de VVE balie

* Continuering handhaving op ongewenste 

woonsituaties

Aanpak is ingezet in 2018 en zal in 2019 doorlopen. Inzet van Haagse Pandbrigade en VVE balie voor:

• Aanpak onrechtmatige bewoning (overbewoning en illegale verhuur)

• Aanpak ernstige onderhoudsgebreken van panden.

• Controle op fraude met sociale voorzieningen en misbruik van de BRP

• Aanpak overlast door dieren

• Ondersteuning van eigenaren door VVE-balie.

Woonoverlast is verminderd op het vlak van geluidsoverlast, 

overbewoning, overlast dieren etc. Woningbezitters zijn op de hoogte 

van regelingen en woningen worden beter onderhouden.

Herinrichting 

Onderzoek herinrichten Van Meursstraat-Jan van 

Beersstraat aanleggen 30 km zone: mogelijke 

herinrichting 2020/2021

• Onderzoek en afstemmen herinrichting Van Meursstraat en Jan van Beersstraat.

• Riolering en ondergrond vervangen

Bewoners hebben mee kunnen denken over de herinrichting van de 

straten.

Herinrichting  Van 

Musschenbroekstraat

Onderzoek naar mogelijkheden herinrichting Van 

Musschenbroekstraat op basis van werk met werk. 

(Vervangen van de riolering is gepland in 2022)

• Participatietraject met bewonersgroep die naast snelheidsremmende maatregelen ook vergroening van de straat 

willen

Onderzoek naar de mogelijkheden gedragen door de gemeentelijk 

epartners.

Vergroening

Het vergroenen van het stadsdeel waar mogelijk.  • Opknappen of vernieuwen beplanting in plantenbakken en werven van extra adoptanten voor beheer en 

onderhoud

• Afronden van de wijk- en buurtvisie Wijk- en Buurtgroen voor heel stadsdeel Laak

• Ontstenen en vergroenen door uitwerking van wijkvisie Groen, exacte locaties nog bepalen

• Uitdelen bomen in tuinen (stedelijk € 100.000,- per jaar tot 2022)

Wijken zijn zichtbaar vergroend. 

Verminderen 

parkeerproblematiek

Het verminderen van de parkeerdruk d.m.v. 

herinrichting.

• Herinrichting straten Laak Centraal (Oost en West):Schoolmeesterstraat, Bragastraat, Linnaeusstraat, 

Scheppingsstraat,  Van der Hoopstraat, Withuysstraat, Allard Piersonlaan, Damasstraat, Elise van Calcarstraat 

• Vervanging riolering, verbeteren groen en spelen.

Bewoners hebben wensen aangegeven. Deze zijn opgenomen in de 

plannen, die in in 2019 worden uitgevoerd.

Laak Centraal

1. Jeugd en 

Onderwijs

2. Buitenruimte en 

Wonen



3. Bedrijvigheid
Versterking 

winkelstraten

Het versterken en leefbaar houden van het  

winkelgebied op en rond de Goeverneurlaan 

•  Integraal plan opgestellen voor het tegengaan van de verloedering van het winkelgebied op en rond de 

Goeverneurlaan door o.a. inzet van gastvrouwen-heren, handhaving, en verfraaien van de buitenruimte. 

•  Aandacht voor het Keurmerk Veilig Ondernemen

•  Organiseren van het Laakfestival in 2019 in het gebied.

De Goeverneurlaan als winkelgebied is aantrekkelijk voor de huidige en 

nieuwe bewoners van het stadsdeel Laak.  

Bewoners- 

betrokkenheid en 

participatie veiligheid

Verhogen van de bewonersbetrokkenheid gebied van 

veiligheid

•  Werken aan het verhogen van de meldingsbereidheid door communicatie (taal) en actie meld misdaad anoniem

•  Onderzoeken wat de belangrijkste oorzaken zijn voor de lage meldingsbereidheid

De meldingsbereidheid bij diverse instanties is verhoogd.

Sociaal isolement 

ouderen

Doorbreken sociaal isolement (bij ouderen) en 

versterken van buurtpreventieprojecten 

• Ondersteunen van buurtpreventieteams, straatvertegenwoordigers en andere veiligheidsinitiatieven, waaronder 

Whats App-groepen

• Betrekken/werven van ouderen voor preventieteams (en als straatvertegenwoordigers)

Meer ouderen zijn betrokken bij buurtpreventieprojecten.

Afval en schoon

Verminderen overlast door hondenpoep op een aantal 

hotspots in het stadsdeel.

•  Acties gericht op bewustwording en gedragsverandering

•  Inzet nieuwe hondenpoepzuigers. Op basis van acties en excessen. Geen wekelijkse vaste routes.

Minder klachten van overlast door hondenpoep en een schoner 

straatbeeld.

Bijplaatsingen 

containers

Verminderen bijplaatsingen bij ondergrondse 

containers 

• Aansluiten bij stedelijke publiekscampagne

• Voorlichting over afvalverwijdering in ‘eigen taal’

• Verhoogde inzet van handhaving op leefbaarheidsthema’s

• Inzetten van placemaking met samenwerking met de ondernemers

• Inzet milieucoaches

• Wervng Orac-adopten (tijdens opruimdag)

•Communicatie (waarnodig ook in diverse talen) heeft plaatsgevonden

• Handhavingsacties hebben plaatsgevonden

• Illegaal dumpen grof vuil is verminderd

• Aantal Orac-adoptanten is toegenomen

Afval scheiden

Meer mogelijkheden voor het scheiden van afval. •  Onderzoek doen naar mogelijkheden extra milieustraten voor afvalscheiding

•  Mogelijke locaties afvalsorteerstraatjes: Beetsstraat/Gouverneurplein, Ledeganckplein, Wenckebachstraat, 

Isingstraat/A. Piersonlaan, A. Thymstraat/Hasebroekstraat en Lorentzplein

Op basis van behoefte en mogelijkheden worden extra milieustraten 

teogevoegd

Verkeerd aangeboden 

Huisviul

Verminderen verkeerd aangeboden huisvuil op straat • Aansluiten bij stedelijke publiekscampagne

• Gedragsverandering i.h.k.v. gedragsverandering op hotspots

• Voorlichting afval in 'eigen taal'

•  Samen met bewoners zoeken naar oplossingen

• Gedrag t.a.v. grofvuil op de vijf hotspots is aangepast

• Bewoners hebben zich actief ingezet voor projecten rondom schoon

Woonoverlast
Aanpak woonoverlast via het Overlastgevende Panden 

Overleg

• Bespreken casuïstiek in het OPO

• Vergroten meldingsbereidheid

Beheersen woonoverlast

Verminderen 

drugsoverlast en 

ondermijning

Verminderen ondermijningsactiviteiten waaronder 

drugsgerelateerde overlast

•  Ontwikkelen en uitvoeren integrale aanpak

•  Analyse drugspanden en aanpak hiervan

•  Aanpak diverse vormen van ondermijning, zoals malafide bedrijven, uitkeringsfraude

Een integrale aanpak met partners op deze thema's en gebiedsgerichte 

aanpak

Voorlichting jongeren 

drugs

Jeugd en jongeren preventief informeren over de 

risico’s van drank en drugs

• Organiseren preventie bijeenkomsten of lessen door Brijder/Parnassia/CJG op school en in buurthuizen Jeugd wordt preventief geïnformeerd en weet bestaande hulpkanalen 

te vinden. 

Versterken 

weerbaarheid

Bewoners empoweren op het vlak van polarisatie, 

radicalisering en cybercrime

Voorlichting voor jongeren en ouders Ouders en jongeren zijn bekend met de signalen en de consequenties 

van polarisatie, radicalisering en cybercrime

Armoede en schulden

Betere toegang tot Schuldhulpverlening door o.a. 

Helpdesk Geldzaken en vroegsignalering door sociale 

partners en organisaties. Stimuleren dat gezinnen 

voorzieningen voor armoedebestrijding gebruiken.

• Opstellen aanvalsplan

• Versterken toegang tot helpdesk geldzaken

• Inzetten financiële trainingen voor bewoners en professionals

• Zorgen voor informatievoorziening door organisaties aan gezinnen en bewoners in de wijk over de mogelijkheden 

van voorzieningen om armoedebestrijding tegen te gaan (o.a. schuldhulpverlening)

Bewoners en professionals weten waar zij terecht kunnen voor hulp bij 

financiële vraagstukken of geldproblemen

• Bewoners en professionals kunnen deelnemen aan trainingen in de 

wijk

• Voorzieningen voor armoedebestrijding zijn bekend en worden beter 

gebruikt

Voorlichting jongeren 

omgang geld

Jeugd en jongeren preventief informeren over omgaan 

met geld en toeleiding van jongeren met 

schuldenproblematiek naar hulpverlening.

• Samenwerking met financiële hulpverlening SZW

• Organiseren preventiebijeenkomsten of lessen op school en in buurthuizen

• Toeleiden naar helpdesk geldzaken stimuleren

• Jeugd wordt preventief geïnformeerd en weet bestaande hulpkanalen 

(tijdig) te vinden

• Helpdesk geldzaken is voldoende bekend in het stadsdeel en 

bewoners weten waarvoor ze er terecht kunnen.

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

5. 

Werkgelegenheid



Participatie EU-

arbeidsmigranten

Verhogen participatie van eu-arbeidsmigranten. • Netwerkbijeenkomst bewonersorganisaties en professionele organisaties

• Organisaties en bewoners faciliteren en ondersteunen om activiteiten te ontplooien t.b.v. participatie en 

verbondenheid in de wijk

Verbeteren van de sociale cohesie en particpatie onder EU-

arbeidsmigranten en wijkbewoners

Participatie EU-

arbeidsmigranten, 

eigen doelgroep

EU-arbeidsmigranten zetten zich meer in voor de 

eigen doelgroep.

• Netwerkbijeenkomst van bewonersorganisaties en professionele organisaties.

• EU-arbeidsmigranten zetten zich in voor de eigen doelgroep, bijvoorbeeld steun- en informatiepunt voor 

vrijwilligers, informatie over regels in de eigen taal, bezoekgroep voor nieuwe bewoners, welkomst pakket etc.

Verbeteren van de sociale cohesie en particpatie onder EU-

arbeidsmigranten en wijkbewoners

Jongerenparticipatie

Activeren van jongeren voor hun eigen buurt. 

Jongeren zijn betrokken bij hun woon- en 

leefomgeving en denken en beslissen mee over 

onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. 

Jongeren netwerken mobiliseren en inzetten voor sociale en preventieve doeleinden, in samenwerking met welzijn 

en andere organisaties

Jongeren zijn actief voor jongeren in hun wijk. Jongeren denken mee 

hoe het stadsdeel andere jongeren kunnen bereiken en beter bedienen.

7. Sociale Cohesie


