
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. 

• In samenwerking met jongeren uitwerken en uitvoeren van de ideeën die zijn voorgedragen tijdens 

het jongerenlab

• Oprichten jongerenplatform Laak

• Het stimuleren en aanjagen van initiatieven van jongeren uit de wijk.

Jongeren zijn actief in hun wijk. Jongeren denken mee over 

belangrijke thema's in de wijk en geven advies aan organisaties hoe 

jongeren in Laak beter zijn te bereiken.

Voorkomen 

multiproblematiek bij 

jeugd 

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:

• Extra inzet opvoedsteunpunt

• 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. 

Jeugdinitatieven 

stimuleren

Stimuleren van initiatieven van jeugdigen gericht 

op talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid.

• Jongeren benaderen via het jongerenwerk, opbouwwerk en hen ondersteunen bij opstellen van 

activiteitenpplannen en het zoeken van budgetten oa: door het aanvragen van subsidie  

• Organiseren van een themabijeenkomst voor en door jongeren waarin zij hun dromen en wensen 

kenbaar kunnen maken aan de professionals.

Wekelijks zijn minimaal twee activiteiten voor en door jongeren in 

Laakhage. 

Ontwikkeling 

Laakhaven-West / 

college campus HHS/ 

CID

Ontwikkelen woon-werk gebied Petroleumhaven • Voorbereidingen voor bouw van woningen, bedrijfsruimten en aandacht voor voorzieningen voor 

bewoners, zoals spelen, recreatie, ontmoeting, scholing, gezondheid en orac's.

• Vervanging kademuren bij Petroleumhaven en Calandkade

De woon- en leefomgeving van bewoners is verbeterd.

Bewonersparticipatie 

CID

Betrekken van bewoners bij ontwikkeling CID • d.m.v. informatiebijeenkomsten en voorlichting worden bewoners betrokken bij de ontwikkeling CID. Bewoners weten meer over de ontwikkelingen van het CID en 

welke gevolgen dit voor Laakhavens heeft.

College campus 

gebierd

Ontwikkeling college campus gebied rondom 

Haagse Hogeschool

• Consultatie bewoners, studenten, ondernemers m.b.t ontwerp Bewoners zijn betrokken bij de ontwikkelingen. 

Laakhaven

1. Jeugd en 

Onderwijs

2. Buitenruimte en 

Wonen



Voorzieningen

Zorgen voor voldoende voorzieningen op het vlak 

van welzijn, zorg, sport, recreatie, onderwijs en de 

buitenruimte 

• 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.

Overlast bouw- en 

verkeersprojecten 

Verminderen overlast door verschillende bouw- 

en verkeersprojecten 

Handhaving op onveilige en overlastgevende situaties in de openbare ruimte als gevolg van 

bouwprojecten

Tijdens de herontwikkeling van Laakhaven is de overlast voor 

bewoners en weggebruikers zo veel mogelijk beperkt.

Vergroening

Het vergroenen van het stadsdeel waar mogelijk.  • Uitvoeren van vergroeningsproject en onstenen van het Enthovenplein. 

• 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)

Er is meer groen in de wijken en dat draagt bij aan minder 

hittestress.

Moestuinen

Ontwikkelen moestuinen samen met bewoners • Uitwerking resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 2018

• Organisatie van bijeenkomsten op potentiele locaties 

• Op basis van uitkomsten onderzoek en bijeenkomsten realiseren van moestuinen

• I.s.m. het opbouwwerk inzetten op de bevordering van bewonersparticipatie, o.a. door een 

moestuinprogramma. 

Er is een uitgewerkte plan van aanpak en de moestuinen zijn 

gerealiseerd. Bewoners ontmoeten elkaar bij de moestuinen. 

Stimuleren 

energietransitie en 

duurzaamheid

Voorbereiden van transitie naar duurzame 

energie bij (nieuwbouw)woningen. Stimuleren 

van bewoners d.m.v. verwachte kostenbesparing 

op energie

• Onderzoeken mogelijkheden hoogbouw Stieltjesstraat op stadsverwarming i.s.m. woningcoperaties

• Bewustwording en voorlichting bewoners voor energiebesparing 

Haalbaarheidsstudie is uitgevoerd en op basis daarvan volgt een 

plan van aanpak.

Deelauto
D.m.v. project deelauto studenten faciliteren voor 

goedkoop vervoermiddel.

Toevoegen van een parkeerplek voor de deelauto achter de Haagse Hogeschool. Studenten maken gebruik van de deelauto.

3. Bedrijvigheid
Ontwikkeling 

Laakhaven-West

Behouden en waar mogelijk toevoegen 

(kleinschalige) bedrijfsruimte

Volgens urgentie programma kleinschalige bedrijfsruimte Start gemaakt met programma kleinschalige bedrijfsruimte.

Hoogbouwcomplexen

Blijvende aandacht voor de veiligheid, sociale 

controle en samenhang in de 

hoogbouwcomplexen. 

• Hoogbouwcomplex in de Stieltjesstraat blijft kwetsbaar en daarom onder de aandacht van de 

gemeente en samenwerkingspartners. 

• Versterken van het wijkcentrum De Stiel als ontmoetingsplek voor de buurt

• Activiteiten ontplooien ter bevordering van de sociale samenhang

• Integraal plan vanuit de stuurgroep

Er is een integrale aanpak op het gebied van Welzijn zorg en wonen 

in de Stieltjesstraat                                            

Veiligheid en 

leefbaarheid 

Versterken van de Buurtpreventieteams • Ondersteuning van het jongerenpreventieteam.

• Ondersteuning Nachtpreventieteam

Jongeren zijn actief in het preventieteam.

Daklozenoverlast

Verminderen overlast door daklozen Persoonsgerichte aanpak van daklozen op het vlak van illegale bewoning, overlast door acohol en drugs, 

dakloosheid etc.

Er is inzicht in de daklozenproblematiek en er zijn afspraken 

gemaakt met de samenwerkingspartners. Er wordt gewerkt volgens 

de werkinstrucite daklozenaanpak.

 

Bewonersbetrokkenh

eid   veiligheid

Verhogen van de bewonersbetrokkenheid op 

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 straat-vertegenwoordigers)

Meer ouderen zijn betrokken bij buurtpreventieprojecten.

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

2. Buitenruimte en 

Wonen



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

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

Afval en schoon
 Onderzoek naar extra milieustraat (of straten)  in 

Laakhaven-West en Oost

Extra milieustraat wordt ingericht in genoemd gebied. Meer bewoners doen aan afvalscheiding

Hondenpoep

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.

Zwerfafval

Verminderen (zwerf)afval en voedseloverlast • Inzet publiekscampagne Zwerfvuil die zich richt op:

-  bijplaatsingen en rattenaantrekkend afval (voedseloverlast)

- kauwgom en peuken in school-, winkel- en horecagebieden

Straten zijn zichtbaar schoner.

Verkeer

(Ster)fietsroute Waldorpstaat-Hildebrandplein. Er worden diverse varianten voor de (ster)fietsroute uitgewerkt. Onderdeel is ook de aanpak van de 

(fiets-) oversteek kruising viaductweg/Waldorpstraat 3e kwartaal 2018 begin 2019

De meest kansrijke oplossingsrichting is uitgewerkt en wordt 

voorgelegd aan B&W.

Benutten van water 

en havens

Tegengaan van verloedering binnenwateren en 

kades door strengere handhaving van illegale 

bewoning op recreatie vaartuigen, vignetten en 

technische eisen.

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.

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.

7. Sociale Cohesie
Nieuwe bewoners 

Laakhaven-West

Nieuwe bewoners Laakhaven-West betrekken bij 

de wijk Laakhaven en vergroten van 

betrokkenheid.

• Organiseren en faciliteren van ontmoetingsmomenten van bewoners, gemeente en partners

• Onderzoeken van de mogelijkheden voor ontmoetingsruimten in de wijk

• Het aanjagen en stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van de sociale cohesie.

Nieuwe bewoners voelen zich thuis in de wijk, kennen de buren, 

gemeente en organisaties uit de wijk.

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

5. 

Werkgelegenheid


