
THEMA PRIORITEIT DOEL ACTIVITEIT RESULTATEN/BIJZONDERHEDEN

Verbeteren van de 

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

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.

De samenwerking van de professionals in de wijk 

geinitieerd vanuit de Preveniteve Jeugdaanpak is 

geborgd.

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

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. 

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. 

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

Aantrekkelijke wijk 

voor jongeren

Initiatieven van jongeren ondersteunen • Ondersteunen van initiatieven van de jeugd en hierdoor het zelf-organiserend vermogen 

versterken en stimuleren. Er is een buurtpreventieteam actief dat wekelijks loopt en samen 

voetbalt. 

Er is minimaal een groep jongeren actief, er zijn 

minimaal 8 activiteiten door jongeren zelf bedacht en 

uitgevoerd.

Recreatie

Bevorderen van (water)recreatie rondom 

buurtstrand en waterspeeltuin 

* Onderzoek naar haalbaarheid activiteiten op water van Trekvliet

* Met roeivereniging onderzoek of er animo is vanuit de jeugd.

I.s.m. de roeivereniging Laak, is een 

jeugdledenwerving verricht.

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)

Er is meer groen in de wijk en dat draagt bij aan 

minder hittestress.

Molenwijk

2. Buitenruimte en 

Wonen

1. Jeugd en 

Onderwijs



Wijkpark Cromvliet

Herinrichting Cromvlietplein en 

vergroening Molenwijk met project 

Wijkpark Cromvliet.

• In participatie met bewoners en gebruikers een nieuw ontwerp maken met ruimte voor 

spelen, ontmoeting en cultuur.

• Bewoners en ondernemers laten meedoen en informeren over de werkzaamheden en 

planning.

Wijkpark Cromvliet is afgerond.

Stimuleren 

energietransitie en 

duurzaamheid

Voorbereiden van transitie naar duurzame 

energie bij woningen. Stimuleren van 

bewoners d.m.v. verwachte 

kostenbesparing op energie. Tegengaan 

schimmelvorming in woningen.

• Bewustwording en voorlichting bewoners voor energiebesparing 

• Verstrekken duurzaamheidspakketten aan bewoners

• Werken aan verduurzamen wooncomplexen van corporaties 

Duurzaam Den Haag heeft bewoners van Molenwijk 

bewust gemaakt van kansen duurzaamheid in wijk.

Verbeteren 

leefbaarheid

Verbeteren van de leefbaarheid in 

portieken d.m.v. inzet van 

portiekambassadeurs. 

• Organiseren van bijeenkomsten voor de portiekambassadeurs.  Staedion heeft nieuwe 

actieve medewerkers aangesteld.

Leefbaarheid in portieken in verbeterd.

Ondersteunen 

initatieven

Ondersteuning van bewonersinitiatieven 

op gebied van Leefbaarheid en 

bewonersparticipatie.

• Via opbouwwerk, bewonersorganisatie en vrijwilligers, bewoners betrekken bij openbare 

ruimte en hen vragen naar hun ideeën voor activiteiten en initiatieven, zoals bijv. de 

Gulden Klinker, jongerenbuurtpreventieteam en Laak Leeft.

• Informatie geven over de mogelijkheden van subsidiering van activiteiten. 

Er lopen reeds vele vrijwilligersinitiatieven en er komen ook nieuwe initiatieven bij. Zo is er 

jongerenbuurtprevtentieteam actief en zijn er moeders die zich actief inzetten in de wijk. 

Tenminste een van de initiatieven is bedacht en 

uitgevoerd door jongeren. 

Bewonersparticipatie

Bewoners op meer betrekken bij hun 

leefomgeving en participatie vergroten. 

• Via opbouwwerk, bewonersorganisatie en vrijwilligers minimaal  4 wijkschouwen 

organiseren en aan de hand hiervan problematiek aanpakken. 

• Kinderen en jongeren hierbij betrekken. 

Er zijn 4 wijkshouwen georganiseerd en 

gesingnaleerde knelpunten zijn opgepakt. 

Afval en schoon

Verminderen overlast hondenpoep • Projectmatige aanpak van vervuiling van hondenpoep.

• Overleggen hierover met bewonersorganisaties/Laak noord BOL. 

• Voorlichting geven over aanpak:flyers/folders bij bewonersorganisaties.

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

routes.

De openbare ruimte is schoner, minder klachten, 

meer eigenaarschap en betrokkenheid bewoners. 

ORAC's

Verminderen bijplaatsingen bij ORAC's • Stimuleren van adoptie van ORAC's. 

• (Pilot) Buurtapp gelanceerd.

• Aandacht voor bijplaatsingen in combinatie met het afschaffen van het wekelijks 

ophalen. 

• Zorgen dat opdrachten in de wijk zijn afgestemd en zoveel mogelijk tegelijkertijd 

plaatsvinden.

De openbare ruimte is schoner, minder klachten, 

meer eigenaarschap en betrokkenheid bewoners. 

Zwerfafval

Verminderen zwerfafvuil Aansluiten bij publiekscampagne Zwerfvuil die zich richt op de volgende soorten afval: 

bijplaatsingen en rattenaantrekkend afval in woonwijken, kauwgom en peuken in school-, 

winkel- en horecagebieden.

Zwerfafval is zichtbaar verminderd. 

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

Bewoners- 

betrokkenheid en 

participatie 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.

2. Buitenruimte en 

Wonen

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid



Bewonersinitatieven 

veiligheid

 Stimuleren bewonersinitiatieven m.b.t. 

veiligheid

• Ondersteuning aan goedlopende preventieprojecten wordt gecontinueerd, met zwakke 

teams worden verbeterplannen gemaakt   en krijgen daarbij voldoende gefaciliteerd 

• Inzetten van Buurtapps, voorlichtingsbijeenkomsten, inzet buurtpreventieteams.

In Molenwijk zijn minimaal twee succesvolle 

buurtpreventieprojecten actief

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

Woonoverlast

Verminderen woonoverlast via het 

Overlastgevende Panden Overleg

• Bespreken casuïstiek in het OPO

• Vergroten meldingsbereidheid

Beheersen woonoverlast

Scholingstrajecten om 

kans op werk te 

vergroten

Sitmuleren en faciliteren van initiatieven 

op het gebied van vorming en educatie.

• Faciliteren van volwassenenonderwijs op maat in de wijk en het vinden van wegen naar 

aansluiting op de arbeidsmarkt.

De diverse activiteiten in Laakhage en op diverse 

locaties in Laak die vallen onder begrip 

Buurtacademie hebben samenhang en meer 

gezamenlijke regie.

Kans op werk

Zorgen dat meer bewoners kansen krijgen 

op werk- en stageplekken en zorgen voor 

een betere match tussen werk/ 

stagezoekende en stage/werk plekken.

• Organiseren van projecten (atelier)bijeenkomsten door Coalitie Laak. 

• Prioriteren van social return in projecten van Stadsdeel Laak zoals Wijkpark Cromvliet, 

creeren van stageplaatsen in het stadsdeel 

• Ondersteunen van bewonersinitiatieven, ondernemers en organisaties uit Laak. 

Borgen inzet lokale netwerkeconomie gericht op oa. 

aanpak (jeugd-) werkloosheid Laak.

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling met Coalitie Laak en 

Haagse Hoge School.

• Uitwerken studieopdrachten en onderzoek gericht op actuele maatschappelijke thema`s 

Laak en m.n. Molenwijk.

• Door inzet Innovatielabs en Laak Vitaal

Voortzetten Laak Vitaal.

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.

Participatie 

Netwerken

Verhogen participatie d.m.v. van inzet 

bewonersnetwerken en verenigingen.

Netwerkbijeenkomst bewonersorganisaties en professionele organisaties. Organisaties 

faciliteren tot het ontplooien van activiteiten t.b.v. participatiebevordering, bijvoorbeeld 

netwerkbijeenkomsten voor ZZP'ers. 

Bewoners en professionals weten waar zij terecht 

kunnen voor hulp bij financiële vraagstukken of 

geldproblemen.

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

5. 

Werkgelegenheid



Opvoeding, zorg en 

armoedebestrijding  

in gezinnen

Stimuleren van bewonersinitiatieven op 

het gebied van gezondheid en beweging.

• Onderdeel van het project Preventieve Jeugdaanpak

• Promoten van Ketelveld  als beweeglocatie overdag en in de avonduren 

• bevordering gebruik van het GGD-programma via  via CJG, GGD en basisscholen

• Inzet van buurt- en streetsportcoaches. 

• Samen met jeugd- en jongerenwerkers sporten en bewegen onder de jeugd bevorderen.

• In gesprek gaan met (vrijwilligers) organisaties om activiteiten te organiseren in het kader 

van gezondheid en beweging.                                                                                          

De samenwerking van de professionals in de wijk 

geinitieerd vanuit de Preveniteve Jeugdaanpak is 

geborgd.

Samenwerkig

Versterken van de samenwerking en 

afstemming tussen partners rondom 

gezinnen met veel problemen. Inzet 

project Preventieve Jeugdaanpak.

• Onderdeel van project Preventieve Jeugdaanpak:

• Aansluiten bij de jeugdagenda die samen met CJG (jeugdgezondheidszorg) en welzijn (o.a. 

coördinator wijken- en netwerken van het CJG) wordt opgesteld en uitgevoerd. 

• Afstemming zoeken met de aanpak voor tieners.

• Verbeteren van de samenwerking Jongerenwerk en jeugdteam.

De samenwerking van de professionals in de wijk 

geinitieerd vanuit de Preveniteve Jeugdaanpak is 

geborgd.

Gezonde voeding

Organiseren van activiteiten rond gezonde 

voeding en bewegen met partners. 

• Faciliteren van verschillende voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk voor bewoners i.s.m. 

vrijwilligersorganisaties en Mooi Welzijn.

• Buurtsportcoach organiseert laagdrempelige sport en beweegactiviteiten.

•  Promotie van sport en de aanwezige sportverenigingen. 

•  Promotie van Ooievaarspas, mogelijkheden meer onder de aandacht brengen.

De samenwerking van de professionals in de wijk 

geinitieerd vanuit de Preveniteve Jeugdaanpak is 

geborgd.

Samenwerking 

organisaties

Stimuleren van de samenwerking tussen 

verschillende vrijwillige en professionele 

organisaties bij activiteiten in de wijk.

• Uitwerken vernieuwing bewonersorgansiatie (verkiezingen) en verder uitbouwen van 

bestaande activiteiten naar een grote activiteit. 

• Subsidiëring wijkfeesten en andere activiteiten.

• Gesprekken tussen partijen organiseren om een eerste aftrap te geven om: 

• In 2018 is minimaal 2 gezamenlijke activiteit te organiseren.

Samenwerking tussen de initiatieven is versterkt.

Buurthuis

Faciliteren verdere ontwikkeling van 

buurthuis in zelfbeheer Laakhage als leer- 

en ontwikkellocatie.

• Beter en meer gezamenlijk gebruik sportruimtes en sportcomplexen op basis van heldere 

afspraken tussen alle gebruikers en beheerders.

• Ondersteuning van organisaties uit Molenwijk, in centrum Laakhage. 

• Ondersteunen beheergroep Laakhage.

Buurthuis Laakhage heeft zich ontwikkeld tot 

zelfstandige organisatie.

7. Sociale Cohesie

6. Opvoeding en 

Zorg


