Lucky Laak!
Het eerste atelier Leefbaarheid en Wonen van de Coalitie Laak dat op 1 december op de
Haagse Hogeschool werd gehouden heeft tot veel creatieve samenwerkingsverbanden en
oplossingen geleid. Ongeveer 50 personen – bewoners en werkers – bezochten het atelier
en gingen met het puntje van de tong uit de mond aan de slag met de opgaven die
Wijkmakelaar Jurienne Hollaar hen voorschotelde.
Wat leverde het op? Een bloemlezing:
Portiekgesprekken tegen eenzaamheid. Samen boodschappen doen, koken en eten.
Kleinschalige vormen van ontmoeting dicht bij huis. Maatjes en buddy’s vormen. In geval van
portiek VvE’s, verbeteringen en verduurzaming bespreken.
Gebruik wat goed is beter. Bestaande voorzieningen die goed functioneren langere
openingstijden geven. Vertrouwen geven aan nieuwe groepen die er ook gebruik van mogen
maken. Vadercentrum open op 1e Kerstdag, een kerstdiner en Staedion betaalt mee.
Lucky Laak routes. Koester de mooie plekken in het stadsdeel en breidt deze uit met
bijvoorbeeld beweegtoestellen en trimpaden. Denk aan Trekvliet, Molenweide, Groene Laak.
Campus Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan. Deze beide onderwijsvoorzieningen voor
HBO en MBO liggen in één zone. Maak deze aantrekkelijker. Groener en met meer
voorzieningen. Heel jong Nederland moet denken: Dáár wil ik studeren.
Breng het voortgezet onderwijs terug in Laak. Buiten de praktijkschool Esloo College en
Johan de Witt College is er geen voortgezet onderwijs meer. Voor een HAVO moet je naar
Rijswijk. Er gaat een positief signaal uit van het stichten van een dependance voor VMBO –
HAVO en VWO: Het Laaks Lyceum.
Betrek jongeren meer bij wat er gebeurt in het stadsdeel. Formeer een jongerenraad en laat
jongeren meepraten en meebeslissen over sociaal economische en maatschappelijke zaken
in het stadsdeel.
Benut de leegstaande panden in Laak voor innovatieve concepten. Als de hipsters komen
met hun racefietsen gaat het de goede kant op. City Lab: Haal ondernemende studenten
binnen en laat ze pop up stores inrichten.
Huiswerk voor de coalitie. Het is halen, brengen én leveren. De partners gaan aan het werk.
De Coalitie Laak – nu één half jaar actief – verenigt alle goede krachten in Lucky Laak!

