
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 jongeren 

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 successen van de preventieve jeugdaanpak 

worden geborgd in regulier jeugdwerk en bij 

bewonersinitiatieven.

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. 

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

Uitnodigende entrees

Opknappen van wijkentrees en onderdoorgangen 

(Bontekoekade, Rijswijksewegen verbinding 

Binckhorst).Gelijkttijdig verbeteren van de fietsroutes  

(Velostrada) 

Door de hoogbouwontwikkelingen van het CID-project krijgt het gehele gebied een metamorfose. De 

wijkentrees en onderdoorgangen en de brug van de Velostrada maken hier onderdeel vanuit. Voor de 

woonbootbewoners aan de Bontekoekade heeft de brug veel impact.

(Woonboot-) Bewoners worden betrokken  bij 

plannen CID en Velostrada.

Vergroenen

Het vergroenen van het stadsdeel waar mogelijk.  • Herinrichting kop Goudriaankade inclusief vergroening

• 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)

De aanpak Schipperskwartier is met laatste 

onderdeel, vergroening kop Goudriaankade afgerond 

en wordt feestelijk afgerond.

Bewonersparticipatie 

CID

Betrekken van bewoners bij ontwikkeling CID • d.m.v. informatiebijeenkomsten en voorlichting worden bewoners betrokken bij de ontwikkeling CID. (Woonboot-) Bewoners worden betrokken  bij 

plannen CID en Velostrada.

Openbare ruimte op 

orde

* Stimuleren van Bewonersinitiatieven op het gebied 

van de openbare ruimte.

* Betrekken van bewoners, jongeren en kinderen bij de 

leefomgeving.

• Via vrijwilligers in Trefpunt Vliethage zijn kinderen/jongeren benaderd voor kinderraad met wie ook 

de wijkschouw in gang worden gezet. 

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

en hen vragen naar hun ideeën voor activiteiten en initiatieven, zoals de Gulden Klinker.

 • Informatie geven over de mogelijkheden van subsidiëring van activiteiten

• Via opbouwwerk, bewonersorganisatie en vrijwilligers 3 wijkschouwen organiseren. 

Er zullen 3 wijkschouwen worden gehouden en 

ingrepen in openbare ruimte worden in samenspraak 

met bewoners uitgevoerd. Tevens is ingezet op betere 

handhaving gericht op bijplaatsingen, hondenpoep en 

fietswrakken.

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. 

Verbeteren veiligheid 

en leefbaarheid

Verminderen overlast en verbetering woningen en 

leefomgeving.

* Met woningbouwverenigingen structureel overleggen over aanpak overlast, woning- en 

gebiedsverbetering.

• Het organiseren van het overleg. Elke 6 weken vindt het Overlastgevende Panden Overleg (OPO) 

plaats.                                                                                                                                                         

 Overlast is afgenomen, openbare ruimte is verbeterd

Schipperskwartier

1. Jeugd en 

Onderwijs

2. Buitenruimte en 

Wonen

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid



Portiekaanpak

Vervolg op portiekaanpak om leefbaarheid in portieken 

te vergroten.

• Staedion heeft nieuwe actieve medewerkers aangesteld. 

• Stimuleren dat bewoners actief worden als Portiekambassadeur

De samenwerking in de wijk met bewoners vanuit de 

Aanpak Schipperskwartier is geborgd.

Bewonersparticipatie 

Veiligheid

Verhogen van de bewonersbetrokkenheid en 

participatie m.b.t. veiligheid

• Het  BuurtPreventieTeam (BPT) wordt nieuw leven inblazen en deelnemers gaan structureel in de 

wijk lopen. 

De samenwerking in de wijk met bewoners vanuit de 

Aanpak Schipperskwartier is geborgd.

Signaleren ovelast

Het voorkomen van problemen op straat door meer 

signaleren en samenwerken

• Inzet outreachend jeugdwerk gericht op samenwerking met jeugdteams en politie. 

• Intensivering activiteiten  voor 12-16 jarigen.

De samenwerking van de professionals in de wijk 

geinitieerd vanuit de Preveniteve Jeugdaanpak is 

geborgd.

Overleg Politie en 

Welzijn

Structureel overleg • Structureel overleg tussen welzijn en politie over ontwikkelingen in de wijk; bespreken van actuele 

ontwikkelingen, aandachtspunten en signalen. 

De samenwerking van de professionals in de wijk 

geinitieerd vanuit de Preveniteve Jeugdaanpak is 

geborgd.

Versterken 

weerbaarheid

Bewoners empoweren op het vlak van polarisatie, 

radicalisering en cybercrime

• Voorlichting voor jongeren en ouders

• Onderdeel van preventieve jeugdaanpak

De samenwerking in de wijk met bewoners vanuit de 

Preventieve Jeugdaanpak is geborgd.

Bewoners- 

betrokkenheid en 

participatie veiligheid

Stimuleren bewonersinitiatieven m.b.t. veiligheid Ondersteuning aan goedlopende preventieprojecten wordt gecontinueerd, met zwakke teams worden 

verbeterplannen gemaakt   en krijgen daarbij voldoende gefaciliteerd   

In Schipperskwartier is minimaal één succesvolle 

buurtpreventieprojecten actief

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.

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.

6. Opvoeding en 

Zorg
Gezonde Voeding

Organiseren van activiteiten rond gezonde voeding en 

beweging in samenwerking met partners.

I.s.m. Streetsport vinden er activteiten plaats in Vliethage voor jongeren. Via GGD (HAGG) is er een 

campagne over gezonde voeding & groente. Deze is ook onder de aandacht gebracht bij kinder- en 

jongerenwerk. 

• Inzetten via CJG, GGD en basisscholen (gebruik maken van het GGD-programma).

• Ook inzet van buurtsportcoaches. 

• Samen met jeugd- en jongerenwerkers aanpak inzetten om sporten en bewegen in te zettten onder 

de jeugd.

De samenwerking van de professionals in de wijk 

geinitieerd vanuit de Preveniteve Jeugdaanpak is 

geborgd.

4. Leefbaarheid en 

Veiligheid

5. 

Werkgelegenheid



Vliethage als hart van 

de wijk

Trefpunt Vliethage, wijkcentrum in zelfbeheer 

monitoren en faciliteren in verdere ontwikkeling.

• Ondersteunen van centrum Vliethage bij de uitvoering van activiteiten door (wijk)bewoners gericht 

op talentontwikkeling en samenwerking tussen de verschillende (groepen) bewoners.

• Versterken van het bestuur het Trefpunt Vliethage

• Activeren van de bewonersorganisatie Schipperskwartier, gehuisvest in Vliethage

Vliethage is rendabel en wordt optimaal gebruikt voor 

allerlei activiteiten voor en door wijkbewoners.

Bewonersparticipatie

Bevorderen van bewonersinitiatieven op het gebied van 

leefbaarheid en bewonersparticipatie.

• Bewoners ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.

• Ondersteuning activititeiten in Schipperskwartier door Streetsport.

Er is een nieuwe bewonersorganisatie of een initiatief 

vanuit bewoners/Vliethage die deze rol op een 

vernieude wijze vervult.

7. Sociale Cohesie


