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Inleiding

Coalitie Laak is een unieke samenwerking van ondernemers, scholen, woningcorporaties, instellingen, gemeente en maatschappelijke organisaties uit Laak, opgericht op 17 juni 2015. Een groot netwerk, weten van elkaars
activiteiten en uitdagingen is de basis hierin. Wij willen structureel en duurzaam bijdragen aan een sterke,
aantrekkelijke en veilige wijk. We zetten hierbij in op versterking van de sociale en economische positie van
bewoners in de wijk. Stadsdeel Laak is sinds 1988 een van de acht stadsdelen van Den Haag. Het heeft een
oppervlakte van 4,27 km² en is daarmee het kleinste van de stadsdelen van Den Haag. Qua bewoners aantal
staat het op de tweede plaats. Er woonden in 2018 42.405 mensen.
Tijdens de maandelijkse participanten bijeenkomst wordt er structureel kennis
gedeeld met professionals uit de wijk en vormen zich nieuwe coalities. Direct
warme verbinding, weten van elkaars activiteiten en uitdagingen is de basis hierin en is al een grote winst. Om vervolgens ook samen projecten op te pakken en
te gaan co-creëren. Zo draagt Coalitie Laak structureel en duurzaam bij aan een
sterke, aantrekkelijke en veilige wijk.
Dit jaarverslag geeft wat voorbeelden wat Coalitie Laak in 2018 heeft uitgevoerd.
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Organisatie

Sinds dit jaar zijn we een stichting. Met dank aan de gemeente Den Haag om het mogelijk te maken, ondernemers van de BBLF w.o. Peter van de Pas en Geelkerken Linskens Advocaten voor hun expertise en het doortastende engelen geduld van onze bestuursvoorzitter Joger!
De deelnemers aan de Coalitie Laak noemen we participanten en bestaan in 2018 uit de volgende organisaties:
1. Gemeente Den Haag
2. Woning corporatie Staedion
3. Stichting MOOI Welzijn
4. De Haagse Hogeschool
5. Stichting Laaktheater
6. Woning corporatie Vestia
7. Ondernemersvereniging Laak
8. Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg
ROC Mondriaan is in 2018 uit Coalitie Laak gestapt. Zij zijn nu
speciaal lid en worden uitgenodigd voor de Ateliers, maar nemen
niet deel aan de overleggen.
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Samengevat

In 2018 heeft Coalitie Laak drie Ateliers georganiseerd. Te weten: de BusinessBorrel in Laak op 1 februari; Het
ondernemersontbijt boven de Albert Heijn op het Lorentzplein op 1 oktober en het Atelier Jeugd op 19 december in het Laaktheater.
In de 3 jaar dat Coalitie Laak nu bestaat zijn veel mooie projecten opgezet
op de thema’s ‘Leefbaarheid en Wonen’, ‘Onderwijs’ en ‘Samenleven’.
Projecten waarbij de verschillende samenwerkingspartners (Participanten
van Coalitie Laak), ieder hun eigen unieke kracht en expertise inbrengen.
Zo wordt gebruik gemaakt van de inzet en de expertise van studenten voor
het doen van onderzoek, uitvoering van concrete innovatieve projecten en
het doen van stages in de wijk. De Studenten, waarvan er velen ook wonen
in de wijk, kunnen op deze manier in de praktijk leerervaringen op doen
met echte vraagstukken.
Ook wordt de veelheid aan (particuliere) initiatieven en projecten in de wijk binnen Coalitie Laak beter afgestemd, waardoor effectiever kan worden gewerkt en geïnnoveerd. En door sterk in te zetten op bewonerszelfbeheer in de wijk, krijgen bewoners meer invloed op hun eigen leefomgeving en hebben ontwikkelde initiatieven een veel sterker draagvlak en slagingskans.











Stadmakers
Sportief Rondje Laak (Vuokko- Tom Roovers Sportopleidingen).
Samenwerking met universiteit van Wageningen (groene stad samen
met woningbouwverenigingen) uitgezet bij Ruimtelijke Ontwikkeling.
Invulling van een studieopdracht voor coaching bij Vestia, via het netwerk van Coalitie Laak. www.vestia.nl
Uitnodiging voor gratis maaltijd op eerste kerstdag voor studenten HHS
in het Vadercentrum. Deze wordt via H/Nieuws en de studentenverenigingen onder de aandacht van de studenten van de HHS gebracht.
Een parkeerplek voor de DeelAutoLaak op het terrein van De Haagse
Hogeschool (gemeente is akkoord, moet nog gerealiseerd worden samen met huisvesting van de HHS).
Samenwerkingen tussen Laaktheater ACKU en The Lighthouse.
Samenwerkingen met www.emma.nl waar Coalitie Laak studenten helpt,
die in Laak onderzoek doen ikv. De AMX Challenge.
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Activiteiten

4.1
Stichting Coalitie Laak
De nieuwjaarsborrel van Coalitie Laak op de Haagse Hogeschool 8 januari, was tevens de perfecte gelegenheid voor
het ondertekenen van het vernieuwde samenwerkingsconvenant.
Alle participanten alsmede wethouder Rabin Baldewsingh
hebben, onder het toeziend oog van meer dan 50 genodigden, hun handtekening gezet om dit heugelijke feit te vieren.

4.2
Studenten inzet
Haagse Hogeschool heeft dit jaar een record aantal studenten
laten meewerken aan projecten van Coalitie Laak. Bij alle drie
de Ateliers die Coalitie Laak heeft georganiseerd, heeft Haagse
Hogeschool een actieve bijdrage geleverd. Het hoofdgebouw
staat in stadsdeel Laak, naast het feit dat ze als school een
prominente plaats innemen in Laak en naast het geven van
onderwijs is het ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met andere partijen een bijdrage te leveren
aan de leus een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk. In het
verleden hebben ze als betrokken buur hun huis opengesteld
voor de bewoners van stadsdeel Laak: bijvoorbeeld in 2004 voor de opvang van bewoners uit de Antheunisstraat n.a.v. politie inval in het huis van leden van de Hofstadgroep. Inmiddels is er ook een start gemaakt met
het opbouwen van een intensievere band met de directe omwonenden van De Haagse Hogeschool (memo:
OKC: Een goede buur).
Vanuit De Haagse Hogeschool zijn Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkeling en Marianne van Veldhuisen Externe Relaties, dienst OKC betrokken bij Coalitie Laak. Vincent heeft zitting genomen in het Programmateam, Marianne in het projectteam. De aanwezigheid vanuit de
kennisstelling wordt zeer gewaardeerd en de interne samenwerking verloopt soepel. De
betrokkenen vullen elkaar goed aan.
Vanuit de Haagse Hogeschool worden ieder jaar veel studenten ingezet bij projecten van
Coalitie Laak. In 2018 liepen meer dan 100 studenten stage, minor of ander soortige
inzet, zie hieronder het Overzicht studentenprojecten via Coalitie Laak in 2018:
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Aantal
1

Project
Branding Laak

Wie?
Bedrijfseconomie
febr-juni

Samen voor
Laak
2

Deelauto Laak

Bedrijfseconomie
febr-juni

3

BBLF

Bedrijfskunde
nov-april

4

Staedion

Loopt

5

Het Knagertje

6

Buurtacademie

Bedrijfskunde
nov-april
Bedrijfskunde
nov-april
Bedrijfskunde
nov-april

7

Binckboten

Loopt

8

Pub Crawl Laak

Bedrijfskunde
nov-april
Bedrijfskunde
nov-april

Loopt

4.3
Laak Vitaal
Het onderzoeksproject Laak Vitaal is een samenwerking van de Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag,
wordt sinds 2013 uitgevoerd en sinds 2015 ook een van de projecten van Coalitie Laak. Het onderzoeksteam,
docent-onderzoekers van verschillende faculteiten van de Haagse Hogeschool, richt zich op het verwerven van nieuwe kennis die de gezondheid
en het welbevinden van inwoners van het stadsdeel Laak bevordert. Zij
doen dit door te kijken naar lokale vraagstukken en deze zo te benoemen
dat zij aansluiten op de beleving van betrokken burgers, instellingen en
bedrijven.
Om dit beter mogelijk te maken is een leer-werk-lokaal in de Ketelstraat
in Laak ingericht, waar onderzoekers en onderzochten makkelijker samen
probleemstellingen kunnen identificeren en oplossingen kunnen onderzoeken. Een nieuw project is een haalbaarheidsstudie voor een deelauto project in Laak. Dit project, uitgevoerd
door studenten Bedrijfseconomie, kan een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheid beleving, de sociale
cohesie in de wijk en kan een aanzienlijke economische impact hebben. www.laakvitaal.nl
5
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4.4
DeelAutoLaak
DeelautoLaak is een uniek project van Coalitie Laak in samenwerking met ondernemer Multilease, MyWheels, Gemeente Den Haag en de bewoners organisatie
Buurt Bestuurt. Waar je normaal een Deelauto deelt met je direct buren, is nu
Multilease de eigenaar van de auto’s en kan iedereen de auto vanaf EUR4,- per uur
erin rijden. Hoe meer gebruikers erin rijden, hoe meer deelauto’s Multilease in de
wijk gaat plaatsen!
Zowel op de binckhorst bij het Junoblok als in Laak centraal op het Jonckbloetplein
staat de DeelAutoLaak om gebruikt te worden. In een benzine versie als volledig
elektrische auto, geschakeld respectievelijk automaat!
Februari-december: in totaal negen projectgroepen van de opleidingen Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde hebben onderzoek gedaan naar verschillende aspecten
van ondernemers/ organisaties in Laak. Eén van de studentprojecten heeft er voor
gezorgd dat er sinds juni 2018 twee deelauto’s beschikbaar zijn voor bewoners van
de wijk. Tijdens het Laakfestival zijn door de Haagse Hogeschool studenten en Coalitie Laak de twee deelauto’s officieel gelanceerd door wethouder Bert van Alphen
en stadsdeel directeur Hassan Elhouari. Helaas heeft het proces van parkeervergunning en deelauto paal bijna een jaar geduurd waar normaal 3 maanden voor
staat. www.deelautolaak.nl
https://nieuws.hhs.nl/ingezonden-nl/groen-licht-voor-deelauto-laak

4.5
Buurtacademie
MOOI Welzijn is binnen Coalitie Laak al jaren bezig met de parel van Dik Hooimeijer (1954-2016) om de hele
keten van het proces van langdurig thuis op de bank tot en met het hebben van een baan in 1 project te vormen genaamd Buurtacademie. Dit idee wordt breed gedragen binnen de Coalitie, zeker omdat MOOI Welzijn
verder onderzoek doet hoe dit in stadsdeel Laak uitgerold kan worden. Zo lopen er al een aantal trainingen en
zijn er deelnemers geworven voor een eerste “klasje” voor een traject dat zich richt voor uitstroom naar werk
in samenwerking met teaMens. www.buurtacademie.nl
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4.6
Ketelstraat 23
Het faillissement van Coöperatief Eigenwijzer was niet alleen voor
Coalitie Laak een grote financiële strop, het heeft ook het pand aan de
ketelstraat 23 lam geslagen. Het personeel is veel als vrijwilliger betrokken gebleven en een aantal partijen hebben zich hard gemaakt
om het pand te kunnen blijven gebruiken. MOOI Welzijn heeft een
aantal bijeenkomsten bijgewoond ten behoeve van het behoud van
de Ketel en zich ingezet en meegewerkt aan het begrotingsplaatje
voor de gemeente.
Op 6 april 2018 kwam de wethouder naar de Ketelstraat om alle plannen van de betrokken en huidige huurders aan te horen. Helaas kwam
er daarna een nieuwe gemeente raad met een nieuw college en kon
alles weer opnieuw beginnen.
De Haagse Hogeschool heeft met haar Minor Real Estate van de opleiding Facility Management, een groep van 40 studenten een aantal
maanden laten buigen over het pand. Op 12 november zijn zij gestart
met het maken van plannen en businesscases voor het pand aan Coalitie Laak onder begeleiding van docenten Ruud van Wezel en Barbara
Groenevelt, welke zij volgend jaar zullen presenteren.
www.bewaaktenbewoond.nl

4.7
Atelier BusinessBorrel Laak
Coalitie Laak combineerde donderdag 1 februari cultuur met ondernemerschap met het organiseren van een
businessborrel atelier in het Laaktheater. Met verschillende presentaties, een mooi optreden, lekkere hapjes
en bijna 40 ondernemers uit Laak zijn er veel visitekaartjes uitgewisseld en is er nog meer kennis gedeeld bij de
5 verschillende tafels!
Bij de Businessborrel hebben Halima Bouras en Anja Berkelaar van de Haagse Hogeschool opleiding Commerciele Economie gepitcht met de minor Digital Business. O.a. de Willemsvaart en de bibliotheek in Laak hebben
zich als bedrijf aangeboden voor de minor! www.laaktheater.nl
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4.8
BBLF
Studenten bedrijfskunde van de Haagse Hogeschool hebben van november tot
10 april bij de Bedrijvenverenging BBLF de marketing & Communicatie onderzocht en advies gegeven. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 25 april bij
het Motorhuis, ervaarden ze gelijk de praktijk met alle ondernemers.
www.BBLF.nl

4.9
Portiekambassadeurs Laak
Staedion is een samenwerking aangegaan met basisschool De Baanbreker. De leerlingen van groep 8 komen
bijna allemaal uit Laak en wonen ook in een woning van Staedion. Deze groep is gevraagd of ze het leuk vinden
portiekambassadeur te worden in hun eigen portiek. Hier werd zo enthousiast op gereageerd, dat de leerlingen
tot het eind van het schooljaar, in hun portieken participeerden o.m. dmv controles op schoon, heel en veilig.
Bijzonderheden zijn opgeschreven op een formulier. De formulieren zijn vervolgens door de docent aan de
complexbeheerders gemaild, zodat Staedion de zaken die zijn geconstateerd konden oppakken. De leerlingen
mochten hun eigen buren informeren over hun nieuwe taak in het portiek middels een zelf geschreven brief.
Dit werd erg leuk ontvangen door de buren. Wij hopen op deze manier dat betrokkenen zich ervan bewust
worden dat een schoon en veilig portiek ook onderdeel vormt van het gehuurde. De samenwerking met de Baanbreker verloopt erg goed. Voor de
oudere jongeren is Staedion samen met Vestia vorig jaar gestart met haar
Pimp Your Portiek project, om samen met het ROC Mondriaan jongeren naar
een baan toe te leiden. www.staedion.nl
4.10 Wijkpark Cromvlietpark
Hoe creëer je een nieuw wijkpark, maar wel met bewoners participatie en
lokale ondernemers die het uitvoeren? Met die vraag omarmde Coalitie Laak
die unieke project waarbij MOOI Welzijn haar netwerk gebruikte om 4 bewonersbijeenkomsten te faciliteren, een bewonerspanel samen te stellen, inspraakbijeenkomsten voor bewoners te organiseren met tevens ook inzet van
jongeren, draagvlak, werkgelegenheid.
In 2018 zijn er drie bewonerspanel avonden georganiseerd. De eerste op 4 juli
steeds bij MOOI Welzijn op het Cromvlietplein.
Daarnaast komt de bedrijvenpoule ook meerdere keren bij elkaar om samen
af te stemmen wat er moet worden uitgevoerd. Op 17 juli was dit bij de
www.werkfabriek.org .
4.11 SHIE
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van Coalitie Laak nodigen we geregeld externe partijen uit zicht te presenteren. Op donderdag 31 mei kwamen
Jannie & Koos de nieuws app presenteren van de Stichting Haags Industrieel
Erfgoed. Wist u dat zowel Binchkhorst als Laakhaven een eigen app hebben?
www.shie.nl

4.12 Atelier Open Data
Het Atelier Open Data Laak is op 23 mei 2018 georganiseerd door de Beheerunit open data van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag samen met Coalitie Laak. Haagse Hogeschool student Sharona
van Akkeren (Bestuurskunde en Overheidsmanagement) loopt daar stage. De beheerunit is een gemeente
breed team die open data stimuleert, publiceert en beheert zowel binnen als buiten de gemeente. De missie is
dan ook: "De informatie van de stad met de stad delen".
Voor De Haagse Hogeschool (docenten, onderzoekers
en studenten) liggen er veel mogelijkheden voor het
gebruik en de toepassing van de Open Data van de
gemeente.
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Momenteel maken twee organisatie visualisaties met open data. Stichting Data
Inzicht & Digidoen. Beide maken dashboards w.o. een wijkwijzer over de onderwerpen inkomen en uitkeringen met CBS open data, Laaggeletterdheid, Werkloosheid en schuldenproblematiek. In de dashboards zijn verschillende indicatoren opgenomen waardoor de problematiek inzichtelijk wordt gemaakt.
Na de presentaties zijn de deelnemers in 3 groepen verdeeld om zelf aan de slag
te gaan.
Sultan Özdemir, Junior Stadsdeelmedewerker Welzijn, Jeugd & Participatie van stadsdeel Laak vertelde "Alles
wat wij doen, is er op gericht om actief samen met bewoners, bedrijven en instellingen de sociale en fysieke
leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en het beste resultaat oplevert".
Aan het eind van de workshop hebben de drie groepen hun bevindingen aan de anderen gepresenteerd.
Team: Laaggeletterdheid
Deze uitdaging speelt volgens het team vooral in Laakkwartier Oost omdat daar de meeste mensen wonen die buiten de beroepsbevolking vallen
en daardoor de meeste kans hebben op laaggeletterdheid. Volgens hen
moeten de betrokken partijen beter samenwerken om er achter te komen wie de doelgroep is.
Team: Werkloosheid
Deze uitdaging speelt vooral in de wijk Laakkwartier Oost zegt het team
omdat daar de meeste werkzoekende wonen. De oplossing volgens het
team is mensen motiveren door persoonlijk contact en omscholing. Daarnaast moet er meer inzicht komen in de werkgelegenheid en het opleidingsniveau in de wijk.
Team: Schuldenproblematiek
Preventie hiervan is belangrijk, speelt volgens het team in het
hele stadsdeel en volgens hen is een gedragsverandering noodzakelijk om een doelgroepgerichte aanpak te kunnen leveren.
Daarnaast vinden ze bijvoorbeeld voorlichtingen en stimuleren
om opleidingen af te ronden.
Maatschappelijke organisaties en de gemeente Den Haag kunnen elkaar versterken wanneer ze aan dezelfde thema's werken.
Bijvoorbeeld op het thema leefbaarheid. We kwamen er achter
dat woningcorporaties en de gemeente dit beide meten alleen
op een andere manier. Dit voorbeeld geeft aan dat open data
een middel kan zijn om samen te werken met de stad.
www.kaartendenhaag.nl

4.13 Bestuur Coalitie Laak
Donderdag 31 mei is het nieuwe bestuur van Coalitie
Laak gepresenteerd op het politiek terras van het Stadhuis Den Haag aan de participanten van Coalitie Laak.
Het bestuur bestaat uit: Joger de Jong, Ben Spoelstra,
Mirjam Brands en Gert Evers (niet op foto).

9
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4.14 Hart voor je straat
Bij een eerder atelier van Coalitie Laak heeft MOOI Welzijn haar idee gepitched als tafelhoofd bij meerdere
tafelgesprekken om een pilot van burgerparticipatie 3.0 in Laak te gaan uitvoeren. In 2018 heeft MOOI Welzijn
samen met Vestia, Staedion, Haagse Hogeschool en externe partijen als project “Hart voor je straat, meetellen
en meedoen”, het succesvol uitgerold! Met 2 vergaderbakfietsen op drukke plekken ophalen wat de bewoners
te vertellen hebben in ruil voor opvolging, koffie en vers fruit!
Het staat voor betrokkenheid, iets met hart en ziel doen. Samen ervoor zorgen dat je straat een aangename
plek is om te wonen lukt beter als je elkaar goed kent. (Vooral) in contact komen met en het activeren van
mensen waar het huidige welzijnswerk maar ook andere organisaties, nauwelijks contact mee hebben of kunnen krijgen. www.MOOIWelzijn.nl
Hieronder nog wat bijvangst:
 Aanpak van winkels die slecht onderhouden zijn, door VVE voor winkels op te richten voor Goeverneurlaan en omgeving
 Meer samen klussen in de straat in de voortuin. Gezamenlijk aanpakken elkaar helpen.
 Plantjes voor stenen uitdelen huis aan huis. Operatie Steenbreek van Duurzaam Den Haag
 Meer fiets nietjes in Laakkwartier OOST
 Vaker poepmachine van de gemeente door de straten laten gaan
in heel Laakwartier
 Betaald parkeren stieltjes straat
 Voorlichting over ORAC gebruik, geen vuil ernaast zetten
 Grofvuil ophaal nummer meer bekendheid geven.
 Op woensdag oranje vesten brigade de wijk in sturen om zwerfvuil
op te ruimen.
 1x per week grofvuil ophaal door de wijk laten gaan.

4.15 Wijkfeest
Op 23 juni had Coalitie Laak een eigen kraam samen met MOOI Welzijn bij het Wijkfeest Molenwijk, welke
jaarlijks georganiseerd wordt door de Bewoners Organisatie Laakkwartier Noord (BOL). Extra aandacht was er
voor het wijkpark project van Coalitie Laak, waarbij meerdere ondernemers uit de bedrijven poule hun producten en diensten lieten zien en vooral voelen aan de bezoekers. Studenten van de Haagse Hogeschool hadden een kubus-woning-brievenbus gemaakt waar bewoners ingevulde enquêtes konden inleveren. Ondernemer Job Bisscheroux liet kinderen complete mozaïek muren maken. www.jobmozaieken.nl

10

Jaarverslag 2018

4.16 Schuldenlab
Binnen Schuldenlab070 speelt Staedion een onderzoekende rol in
de uitvoering, interessante ontwikkelingen of ideeën die kans van
slagen hebben worden graag uitgeprobeerd. Afgelopen jaar heeft
de Hogeschool van Amsterdam(HvA) onderzoek gedaan met woningbouwcorporaties in Amsterdam. Resultaten hiervan zijn te
vinden op www.voorkomenhuurachterstanden.nl. Het onderzoek
van de HvA dat gericht was op het voeren van begrotingsgesprekken liet een verrassend resultaat zien. Het bleek dat het hebben
van een begrotingsgesprek bij aangaan van het huurcontract bij
jongeren tussen de 18 en 27 jaar een positief effect heeft op het
betaalgedrag. Zowel de HvA als Staedion zijn benieuwd of deze
resultaten ook naar voren zullen komen bij een pilot in Den Haag.
De ambitie van Staedion is om het betaalgedrag van de jongeren structureel te verbeteren door een interne
multidisciplinaire aanpak, waarbij de afdelingen Verhuur, Klantenservice, Woonservice en Huurincasso de handen ineen slaan. De gemeente Den Haag is betrokken in de hoedanigheid van de Helpdesk Geldzaken, de afdelingen Financieel Trainers en het MDT.
De pilot is tweeledig:
1.
Preventie bij nieuwe huurcontracten van studenten door middel van begrotingsgesprekken
2.
Stabilisatie van de huidige schulden in één complex
Aanpak: Preventie bij nieuwe huurcontracten
1.
Tijdens het aangaan van het huurcontract (2 vaste momenten per week) schuift een medewerker van
de afdeling Huurincasso aan om voorlichting te geven en met de nieuwe klant een begrotingsgesprek in te
plannen bij de Helpdesk Geldzaken.
 Er komt een gespreksleidraad inclusief korte training voor dit gesprek
 Er wordt met de Helpdesk Geldzaken afgestemd wat de meest efficiënte manier is om afspraken in te
plannen. www.schuldenlab070.nl

4.17 Fietscoaches
Via de gemeente Den Haag en Stip zijn drie fietscoaches geplaatst op het terrein van
De Haagse Hogeschool. Deze fietscoaches maken gebruik van de voorzieningen van
De Haagse Hogeschool (toilet, koffiemachines, kluisjes). Sinds het aantreden van de
fietscoaches is het aantal fiets- en scooterdiefstallen drastisch verminderd. Van 30
per maand naar 1 per maand.
Daarnaast zijn de aanrijdroutes van De Haagse Hogeschool fietsvrij en zorgen zij dat
fout geparkeerde fietsen op de goede plaats terecht komen. Ze werken hierbij nauw
samen met de beveiliging van De Haagse Hogeschool, het handhavingsteam van de
gemeente Den Haag en de wijkagenten. www.hhs.nl
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4.18 Tuinaanpak / muurschildering
Jongeren hebben de afgelopen periode samengewerkt naar een concept muurschildering voor muren van
Staedion. Geparticipeerd, gebrainstormd en meegedacht om de muurschildering te ontwerpen samen met
kunstenaars en jeugdwerkers. De kunstenaars zijn momenteel bezig om het ontwerp erop te verven.

4.19 Laakfestival
Dankzij de Ondernemersvereniging Laak was er ooit een braderie van de winkels op de Gourveurlaan. Coalitie Laak probeert hier een jaarlijks evenement
van te maken die steeds verder groeit! Op de warme zaterdag 30 juni was er
van 12u00 tot 17u00 weer veel vermaak. Het Laaktheater verzorgde de culturele programmering en de Ondernemersvereniging Laak had als rol om ondernemers een plaats te geven in de
Braderie. 1 op de 2 kraampjes van Laakse ondernemers! Onder
leiding van de Brassband van Siggi kreeg de wethouder en
stadsdeeldirecteur een persoonlijk tour over het festival met de
DeelAutoLaak.
MOOI Welzijn verzorgde het sociale plein met haar jeugdwerkers en participatiemedewerkers. En verstrekt informatie over
MOOI Welzijn en haar serviceplein aan honderden passanten.
Uiteraard werd er ook samen opgetrokken met de DeelautoLaak, waar hun project Begeleiden & Rijden in past.
www.laaktheater.nl

4.20 Summerschool in Laak
De zomer is meestal rustig maar niet voor internationale studenten
die op de Haagse Hogeschool hun Summerschool doen. Op woensdag 18 juli werkte Coalitie Laak graag mee aan het organiseren van
een fietstocht langs verschillende organisaties in Laak w.o. de stadsboerderij Molenweide aangezien het over sustainable development
ging. www.dock20.org
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4.21 Oh Oh intro
Op 28 augustus stonden we met de DeelAutoLaak recht voor de deur van de Haagse Hogschool tijdens de
OhOhIntro week van nieuwe studenten. Maar ook bij het eindfeest op het Lang Voorhout werd de DeelAutoLaak ingezet, welke met meer dan 1000 studenten ieder jaar weer verder groeit. www.acku.nl

4.22 Afvalloont
Samen met de Gemeente Den Haag en MOOI Welzijn is Coalitie Laak het
nieuwe initiatief Afvalloont als pilot in stadsdeel Laak gestart: Direct euro’s
ontvangen voor je recyclebaar materiaal! Na verschillende bewoners bijeenkomsten in de wijk te hebben georganiseerd waar we o.m. de benodigde digitale accounts hebben aangemaakt, zijn we op 27 september met
een groep dames met tassen vol recycle afval naar de keet in binckhorst
gegaan in ruil voor geld!
Omdat iedereen elke dag afval heeft, kan iedereen meedoen en geld sparen met afval. Is er €10,- gespaard, dan wordt het geld automatisch
overgemaakt naar uw opgegeven bankrekening of die van een goed
doel uit de wijk! Afval loont heeft de afgelopen 6 jaar een bedrag van
meer dan €650.000 uitbetaald aan mensen die hun recyclebare materialen hebben ingeleverd. Sparen met afval loont dus!
Lever je oud papier, textiel, klein elektrisch, frituurvet, plastic, metaal en drankkarton voortaan in bij Afval loont op de Plutostraat 1,
naast afval-breng-station Binckhorst, in Den haag. www.afvalloont.nl

4.23 Sociale Kaart
Dankzij coalities met MOOI Welzijn, Haagse Hogeschool en gemeente Den Haag zijn verschillende lijsten en
overzichten in 1 database samengevoegd onder de naam Sociale Kaart Den Haag. Studenten van de Haagse
Hogeschool hebben in opdracht van Coalitie Laak ervoor gezorgd dat de gegevens uit stadsdeel Laak correct en
compleet zijn. Vandaar dat de meeste organisaties uit Laak komen op de kaart! De Sociale Kaart Den Haag is er
om professionals, inwoners en hun netwerk te helpen hun weg te vinden in de veelheid aan organisaties en
hun aanbod op het terrein van welzijn, wonen en zorg. www.socialekaartdenhaag.nl

4.24 Pub Crawl Laak
Ondernemers in Laak willen graag de studenten die in Laak wonen naar hun ondernemingen trekken. Op donderdag 18 oktober van 18u00 tot 23u00 is door het organiseren van de eerste Pub crawl in Laak door de Community Builder Laak en Cultuurbureau ACKU en de ondernemersverenging Laak, daar een eerste aanzet toe
gedaan. Dit was een succes en heeft o.a. geresulteerd in een tweede editie van de Pub Crawl, maar ook verschillende studenten projecten w.o. project voor 4 studenten van Bedrijfskunde die de LPC uitwerken als business model en een dames dart-team in wording (via ACKU)!
Het projectteam bestond o.m. uit Jon Gharbharan en Suhayney Hose (OVLG), Robert Kostwinder (Community Builder),
Marianne van Velthuisen (HHS), Jurienne Hollaar (CL), Valentijn Schulz (ACKU) en Peter Corver (Student HHS). Met 2 parallelle groepen van meer dan 14 studenten werd er gestart
bij het Laaktheater en was de laatste kroeg Cafe Nieuw Picasso. In totaal deden er 4 horeca zaken mee: De Tap, Reine,
Cafe Kees, Picasso, waar in roulatie vorm circa 45 min per
cafe werd bezocht. Deze geslaagde pilot inspireerde nog
voldoende andere horeca zaken voor eventuele volgende
edities, ook geschikt voor niet-studenten.
https://laakmedia.nl/folder-laak-pub-crawl
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4.25 Ondernemersontbijt Laak
Dankzij de ondernemersvereniging Laak en de BBLF zat op maandag 1 oktober de vergaderruimte van de Albert Heijn Lorentzplein van 09u00 tot 11u00 met meer dan 60 deelnemers
bomvol! Goede sprekers line-up, met kort en krachtige pitches, lekker ontbijt verzorgd door de
Albert Heijn en goede netwerk mogelijkheden zorgden ervoor dat er direct behoefte kwam aan
nieuwe varianten: w.o. Ondernemers diner en ZZP-ontbijt!
Resultaat voor de Haagse Hogeschool: Tijdens het ondernemersontbijt hebben Eveline Kapteijn
(bedrijfseconomie) en Heleen Geerts (Eerste Hulp bij Retail) gepitcht. N.a.v. deze bijeenkomst,
wordt onderzocht of Eerste Hulp bij Retail een plaats kan krijgen in Laak. Maar de link tussen
Voedselbank Laak en Haagse Hogeschool is hier gelegd om een voedselbank winkel te gaan opzetten.
www.winkeleninlaak.nl

4.26 Asstraat
In 2018 heeft Staedion aan de Asstraat het complex opgeknapt. Er is geschilderd en led verlichting aangebracht. Daarnaast zit er nu dagelijks een huismeester in het complex. Dit zorgt ervoor dat het complex wat
netter uitziet. Ook zijn ze nog in gesprek samen met de gemeente om ORACS te plaatsen.
4.27 Atelier Jeugd
In een overvol Laaktheater kwamen
meer dan 150 jongeren bij elkaar op
woensdagavond 19 december. Coalitie
Laak organiseerde samen met Stichting
Multicultureel Jongeren Geluid (MJG) en
de gemeente Den Haag “Explore Yourself 2”. Deze moeilijk te vatten doelgroep werd overladen met lekker eten,
goede discussies, debatten, kahoots met
heftige stellingen waarop direct gereageerd kon worden, vette optredens, dus een zeer divers programma. Er hing een positieve sfeer met de actieve jongeren. De groep was divers, voornamelijk qua leeftijd,
geslacht en opleidingsniveau. Dit verdient zeker een vervolg. www.stichting-mjg.nl

4.28 Laak op de kaart
Coalitie Laak stimuleert niet alleen haar eigen participanten, maar ook
externe partijen om coalities te bouwen. Dus als op dinsdag 19 april Lijn1
Haaglanden met haar innovatiegroep een fietstocht organiseert, zorgen
we graag voor locaties, catering, presentaties en verbindingen in stadsdeel Laak. De innovatiegroep bestaat uit 18 ondernemers w.o. psychologen, fysio- en ergotherapeuten, en huisartsen. www.lijn1haaglanden.nl
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4.29 Netwerk
Als de burgemeester naar Laak komt, laat Coalitie Laak graag alle hoeken zien. Alle participanten waren toevallig in Molenwijk bij het
project Wijkpark Cromvliet, ja dan willen we
ook wel op de foto met haar!
Overigens zijn de mooiste foto’s uit dit verslag
gemaakt door onze huisfotograaf
http://quintin.vanderblonk.nl/.

4.30 Bouw mee!
Bij iedereen die een evenement organiseert in stadsdeel Laak werkt Coalitie Laak graag aan mee. Want door samen te werken bouwen we meer
duurzaam! Wat heeft u nodig netwerk, kennis of promotiemateriaal? Zo
heeft bijvoorbeeld DeelAutoLaak al bij meer dan 15 evenementen in 2018
voor de deur gestaan!

www.coalitielaak.nl
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Bijlage: Convenant Coalitie Laak
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