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Voorwoord 
Met trots presenteren we u het jaarverslag 2020 van Coalitie Laak. De coron-
apandemie zorgde helaas voor stagnatie bij sommige projecten. Toch is er 
door middel van een flinke dosis optimisme, doorzettingsvermogen en crea-
tieve oplossingen veel gebeurd.  In dit jaarverslag, geschreven door Jurienne 
Hollaar, kijken we terug op dit bijzondere jaar en nemen we u mee in onze 
visie voor 2021.  
 
Naast afbouwen van hetgeen geïmplementeerd kan worden, zullen we van-
wege de stilstand door COVID een groot aantal activiteiten een hernieuwd 
leven inblazen. Zoals bijvoorbeeld: het Laakfestival (de mooiste braderie van 
het jaar) de vergaderbakfiets en het project “Hart voor je straat”, waar idee-
en worden opgehaald in ruil voor een mooi geschild appeltje. 
 
Het hoofdthema voor 2021 is Preventieve Gezondheid. De participanten van 
de Coalitie Laak gaan in samenwerking met het Living Lab Publieke Gezond-
heid, opgezet door de GGD en de Haagse Hogeschool, hiermee aan de slag. 
Met als doel: een gezonder leven voor iedereen. Hiermee sluiten we aan bij 
de ervaringen met het coronavirus, waar mensen met een goede gezondheid 
een grotere overlevingskans hadden en nog steeds hebben. Bij de invulling 
van dit thema denken we aan uiteenlopende activiteiten rond een gezonde 
leefstijl, zoals: lekker bewegen, prikacties voor schoon Laak, de Laakrun, een 
wandelvierdaagse voor ouderen en het Laakommetje. Een deel van deze 
geplande activiteiten zijn in de eerste helft van 2021 al daadwerkelijk opge-
pakt. 
 
In en na de zomer legt de coalitie de focus op het herstel van ‘live’ contact rond onze activiteiten. Want met 
het einde van de pandemie in zicht, staat de Coalitie te springen om in 2021 een hoop mooie dingen te realise-
ren.  
 
Gert Evers en Lotte Rutten  
Namens bestuur en participanten van stichting Coalitie Laak  
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1 Inleiding 

Coalitie Laak is een unieke samenwerking van ondernemers, scholen, woningcorporaties, instellingen, gemeen-
te en maatschappelijke organisaties uit Laak, opgericht op 17 juni 2015. 
Een groot netwerk, weten van elkaars activiteiten en uitdagingen is de basis hierin.  
Wij dragen structureel en duurzaam bij aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk. We zetten hierbij in op 
versterking van de sociale en economische positie van bewoners in de wijk. 
De Wijkmakelaar van Coalitie Laak is Jurienne Hollaar, hij vervult deze functie met veel enthousiasme. In zijn rol 
als Wijkmakelaar verbindt hij partijen, voedt het netwerk en jaagt deze aan met zijn positieve drive. Een man 
met inzicht, overzicht, daadkracht en bevlogenheid kan hij verbinden als geen ander. Met deze eigenschappen 
voegt hij waarde toe aan Coalitie Laak. 
De wijkmakelaar heeft een dragende rol in het ontwikkelen en sturen van de coalitie. Belangrijk is dan om strak 
op de planning te zitten, stevig alle partijen bij de les te houden, veranderende wetgeving in de gaten te hou-
den en met elkaar te focussen op praktische resultaten. 
Dit jaarverslag geeft een terugblik op de successen en projecten die Coalitie Laak in 2020 heeft uitgevoerd. 
 
 
2 Context 

Ondernemers, organisaties, scholen, instellingen en gemeente vormen ‘Coalitie Laak’. Het doel van de coalitie 
is: structureel en duurzaam bijdragen aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk. Er wordt sterk ingezet op 
versterking van de sociale en economische positie van bewoners in de wijk. Thema’s waarop de coalitie zich 
richt: 

 Leefbaarheid en wonen; 
 Onderwijs en werk; 
 Samenleven. 

We doen dit door: 
 Gebruik te maken 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. Inzet en verbetering van praktijk 
gestuurd onderwijs dat zich uitdrukt in het werken aan relevante opgaven in de wijk; 

 Afstemming te bewerkstelligen van de veelheid aan initiatieven en projecten in de wijk van ons als co-
alitiepartners effectiever worden gerealiseerd; 

 Projecten gezamenlijk op te zetten, door te ontwikkelen en waar zinvol ze blijvend als werkwijze te 
implementeren; 

 In te zetten op bewonerszelfbeheer in de wijk; 
 Waar mogelijk in te zetten op het verkrijgen van alternatieve financiering uit fondsen e.d 

 
Stadsdeel Laak bestaat uit 6 wijken:  
1. Laak Centraal 
2. Laakhaven 
3. Schipperskwartier 
4. Spoorwijk 
5. Molenwijk 
6. Binckhorst 

 
 

3 Organisatie 

Coalitie Laak komt iedere maand bij elkaar met haar participanten, steeds bij een andere participant om zo ook 
de fysieke plekken in stadsdeel Laak beter te leren kennen. 
Een aantal participanten vormen samen het Programma team, deze komt ook iedere maand bij elkaar en zet 
de strategische lijnen uit, zodat de participanten bijeenkomsten kunnen focussen op de uitvoeringen van ate-
liers en projecten. 
Daarnaast is er het bestuur van de stichting welke het financiële voertuig van Coalitie Laak is en een controle-
rende functie heeft. Sinds een aantal jaar is Coalitie Laak een erkend leerbedrijf, wat resulteert in studenten en 
leerlingen die bij de participanten maar vooral ook bij de stichting zelf aan de slag zijn gegaan middels minors 
en projecten. 



Jaarverslag 2020 

5 
 

De deelnemers aan Coalitie Laak noemen we participan-
ten en bestaan in 2020 uit deze negen organisaties:  

1. Gemeente Den Haag 
2. Woningcorporatie Staedion 
3. Woningcorporatie Vestia 
4. Stichting MOOI Welzijn 
5. Stichting Laaktheater 
6. Ondernemend Laak 
7. Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven en 

Fruitweg, BBLF 
8. De Haagse Hogeschool 
9. Leger Des Heils 

 
 
 
 
 
3.1 In de Media 
Coalitie Laak maakt graag gebruik van bestaande netwerken, zo maakt Samen 
voor Laak geheel belangeloos prachtige videoreportages over onze activitei-
ten in de wijk. QuartierLaak verzorgd sinds onze oprichting al onze overige 
externe communicatie. Vind hun leuk en blijf zo op de hoogte:  
www.facebook.com/quartierLaak  en www.facebook.com/SamenvoorLaak.  
  
3.2 Bestuur 
Sinds de oprichting van de Stichting Coalitie Laak hebben de vier bestuursle-
den ervoor gezorgd dat Coalitie Laak een financieel gezonde 
organisatie is.  
Joger de Jong heeft ons helaas verlaten, nadat hij het hele 
proces van ontwikkeling van de Coalitie Laak als voorzitter van 
het bestuur heeft mogen trekken. Dankzij zijn tomeloze inzet, 
sturing en daadkracht gaat het beter dan ooit met de Coalitie 
Laak! 
Heel stoer is onze eerste en enige dame in het bestuur, Mirjam 
Brands nu onze voorzitter, Gert Evers secretaris en Ben Spoel-
stra onze penningmeester. 
 
4 Activiteiten 

Helaas zijn er vanwege Covid veel Ateliers geannuleerd en hopelijk slechts uitgesteld naar volgend jaar 2021. 
Onze jaarlijkse Laakfestival waar we met de Coalitie Laak al meerdere jaren bij betrokken zijn met al onze parti-
cipanten heeft dit jaar niet plaatsgevonden.  Maar ook het www.fokkerhavenfestival.nl waarmee we vorig jaar 
voor het eerst succesvol hebben mogen samenwerken met www.binckboten.nl is geannuleerd voor dit jaar. Zo 
ook het cultuurontbijt bij het Laaktheater waar we de Smaak van Kunst, cultuur en creatieve zaken in stadsdeel 
Laak met de partners uit de wijk bespraken. Met de coalitie laak wilde we ook graag gaan samenwerken met 
Samen voor Laak om 75 vrijheid in Laak groots te gaan vieren. Dat is helaas niet doorgegaan. Gelukkig hebben 
veel activiteiten online kunnen plaatsvinden.  
 
4.1 Nieuwjaarsborrel 
Op 9 januari hebben wij onze nieuwjaarsborrel georganiseerd in 
Service punt XL van Mooi Welzijn centrum de Wissel. Voor alle 
participanten en netwerkpartners hielden we een kleine bloemle-
zing wat er dit jaar aanstaande aan projecten en ateliers lagen. 
Tevens was het een afscheidsborrel van onze bestuursvoorzitter 
Joger de Jong, die het stokje overdraagt aan Mirjam Brands. 
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4.2 Raad in de stad Laak 
Op de 22 januari kwamen zo’n 20 gemeenteraadsleden naar Laak om 
op de Haagse Hogeschool aan verschillende thema’s te gaan werken 
met iedereen uit de wijk! Uiteraard stond de DeelAutoLaak voor de 
deur ter promotie en waren de participanten van de Coalitie Laak dit 
keer zelfs met hun achterban aanwezig want in totaal waren zo’n 90 

bewoners en ondernemers uit 
Laak aanwezig. De gemeente-
raad neemt belangrijke beslissingen over de stad en vertegenwoordigt 
alle inwoners van Den Haag. Dit werk kunnen de raadsleden niet zon-
der inbreng uit de stad. Met Raad in de Stad gaat de gemeenteraad de 
komende jaren langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan 
met bewoners om te horen wat er leeft in het stadsdeel. Met ideeen 
kaarten als tafeldoek was er per thema een discussietafel. Hierdoor 
werd er veel nieuwe informatie opgehaald en gedeeld. 

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raad-in-de-stad-praat-met-uw-raad.htm 

  

4.3 BBLF 
Wist je dat de Grootste collectie Skateboards gewoon in Laak te 
vinden is? Op 13 februari hield participant de BBLF haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering in haar winkel, magazijn, warehouse 
en met een complete half pipe eigenlijk ook wel skatepark te noe-
men. 
www.sickboards.nl 

 

 

4.4 Community Art 
Participant Laaktheater bracht op 21 februari een feestelijke première van haar nieuwe community art voor-
stelling: Buurman, wat doet u nú? Met de groep seniore wijkbe-
woners Elisa, Nifessa, Irene, Nelly, Wil, Ria, Janet, Rahima, Arash, 
Els, Cees en Ursula, werden de bezoekers meegenomen in de wijk 
en hun kijk op buren. We hebben ze immers allemaal. Soms ben 
je beste vrienden, soms zijn het onbekenden. Soms lijken ze op 
jou, soms hebben ze een heel ander leven. Maar je moet het toch 
met elkaar doen. In ‘Buurman, wat doet u nú?’ onderzoeken de 
senioren samen met regisseur Sylvia Bos relaties die we hebben 
met onze buren. Soms komisch, soms herkenbaar of ontroerend. 
Het resultaat is een bijzonder vrolijke voorstelling vol verhalen, 
gedichten en muziek.  
www.laaktheater.nl  
 

4.5 Atelier ondernemers ontbijt 
Op maandag 6 april hebben wij ons Ondernemersontbijt weer willen organiseren. 
Participant ondernemend laak had hierin de leiding en organisatie.  
Bij onze partner Motorhuis zou het gaan plaatsvinden, voor alle ondernemers uit 
stadsdeel Laak. Al het drukwerk was al gereed in de hoop dat Covid wel mee zou gaan 
vallen, positief ingesteld als wij waren. Helaas begon die week iets anders en hebben 
we alleen het drukwerk nog als herinnering. Vanaf dat moment zijn we wel expert in 
online meetings geworden! www.winkeleninlaak.nl  
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4.6 Omkijken naar elkaar 
Wat meer naar elkaar omkijken is wel het motto voor 2020, dus als op 16 april ie-
mand uit huis geplaatst is en op een nieuwe plek zit zonder stoelen of banken, dan 
staat Stichting Present direct klaar om te helpen. Samen met Mooi Welzijn en de 
Weggeefwinkel hebben we dan binnen 1 middag een complete inboedel geregeld, 
bezorgd en geïnstalleerd! 
En als op 10 mei Martha Numan 90 jaar wordt, dan zorgen we met onze participanten dat zij in het zonnetje 

gezet wordt. Want deze best onopvallende wijkbewoonster 
woont nog steeds zelfstandig in Laak. Na een huwelijk van bijna 
50 jaar werd haar man in het Westhof opgenomen en Martha 
bezocht hem iedere dag. Na het overlijden van haar man bleef 
ze gewoon in het Westhof komen, maar nu als officiële vrijwilli-
ger. Nog steeds is ze vaste gast in het Vadercentrum, zwemt nog 
zeker één keer per week indien mogelijk en rijdt nog vrolijk in 
haar auto rond in Laak. Honderden, misschien wel duizenden 
jongeren uit het Laakkwartier kregen in de loop der jaren turnles 
van haar via de intussen niet meer bestaande gymvereniging 
WIK (Willen Is Kunnen) en zo is het maar net!  

https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-
actueel/nieuws/details/2020/06/17/onderzoek-naar-nieuwe-professional-in-de-wijk-de-community-builder  
  

4.7  Ketelstraat 23 
Coalitie Laak houdt kantoor in de ketelstraat 23 en zet zich in om het pand opti-
maal te kunnen gebruiken door organisaties uit de wijk, totdat er een eindbe-
stemming is gevonden.  
Maar helaas blijft de gemeente bij haar standpunt om geen nieuwe organisaties 
uit de wijk in het pand toe te laten op te verhuren tot er een eindbestemming is 
gevonden en verloederd de zo mooi aangelegde perma-cultuur theetuin verder.  
 
 
4.8 Haagse tour d´amour 
Op verschillende dagen w.o. 17 april, 5 en 9 mei trok de Haagse Tour d’amour door 

stadsdeel Laak om geheel vrijblijvend binnentuin concerten 
te geven door leden van het Residentie Orkest, Julie 
Scott en Roeland Drost. Met dank aan sponsoring van 
het stadsdeel, crowdfundings, Mooi Welzijn, Het Vader-
centrum, Valegis Advocaten, Rotary Club Pulchri en Rota-
ry Club Nieuwspoort konden we op verschillende locaties in 
Laak mooie optredens verzorgen! Waarom? Mensen een hart 

onder de riem steken in deze lastige tijd met een mooie beleving, samen met de buren. 
Hopelijk ook iets waar ze de komende tijd op kunnen teren en dat iedereen het volhoudt en 
gezond blijft.  
https://www.centrumgroepswonen.nl/haagse-tour-damour-brengt-muziek-en-dans.html 
 

4.9 Vliethage kinderfeesten 
Kinderbuurt vakantie trefpunt Vliethage op 18 augustus. Komen we namens Coa-
litie Laak graag de handjes uit de mouwen steken voor kinderen waarvoor vakan-
tie helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Gelukkig hadden we 3 weken lang mooi 
weer dus hebben de meeste activiteiten buiten plaats gevonden w.o. springkus-
sen, schattenjacht, picknick, kunst van Pollock en knuffels verzenden. 
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4.10 Participatiekeuken 
De Corona crisis in maart was de aanleiding om 100.000 maaltijden te 
bereiden en bezorgen. Iedere dag een gezonde maaltijd voor kwetsbare 
ouderen zonder sociaal vangnet die tijdens de crisis hun huis niet verla-
ten. Wat begon als een bericht op Facebook is dankzij MOOI Welzijn, de 
Voedselbank, School Of Shapers en de vele vrijwilligers van het Vader-
centrum en vrijwilligers uit de wijk, uitgegroeid tot een sociaal maat-
schappelijke onderneming met grootse plannen, waarbij zelfs het leger 
komt helpen om duizenden kilo aardappelen te bezorgen. Oprichter Ben 
Lachhab bestrijdt hiermee armoede, eenzaamheid, voedselverspilling en 
helpt mensen aan een baan, zingeving en een heerlijke glimlach!  
https://participatiekeuken.nl 

 

4.11 DeelAutoLaak 
Dat pilots succesvolle bedrijven kunnen worden blijkt uit ons project Deel-
autolaak. In 2019 startte we met 2 deelauto’s als pilot met een unieke 
samenwerking via onze participant BBLF. Dit jaar staan er meer dan 4 
deelauto’s en heeft onze partner MultiLease het eigenaarschap van de 
auto’s overgedragen aan MyWheels, waardoor er binnenkort nog veel 
meer deelauto’s bijkomen in stadsdeel Laak. Want de regels vanaf de start 

van de pilot zijn hetzelfde gebleven: Hoe 
meer er gebruik gemaakt wordt van de 
deelauto’s, hoe meer auto’s er geplaatst worden in de wijk.  
Uiteraard komt dit door de groeiende vraag vanuit de be-
woners, maar trots als een pauw zijn wij als Coalitie Laak 
om hiervoor het zaadje te hebben gepland destijds en de 
eerste deelauto’s van Laak hebben mogen realiseren in de 
wijk.    
www.facebook.com/deelautolaak 

 

 

4.12 Wijkfeest Molenwijk 
Het Wijkpark Cromvliet samen met de urban wa-
terbuffer van Nature Smart Cities kan erg abstract 
zijn, dus proberen we dit tastbaar te maken door 
verschillende soorten regentonnen aan te bieden. 
Van gewone gieters tot grote slimme regenton-
nen, welke voor iedere regenbui hun inhoud al-
vast legen. Voor op het balkon of in de tuin.  
Dankzij de subsidie Duurzame wijkactie van de 
Gemeente Den Haag konden we direct starten 
met het project tijdens de voltooiing van het 
Wijkpark Cromvliet. Echter gooide Covid ook hier 
roet in het eten en gaan we hier volgend jaar 
graag mee verder. Zodra we weer fysiek bij elkaar 
mogen komen vervolgen wij dit project en zetten we de huidige ambassadeurs die reeds een regenton in ge-
bruik hebben, in als promotors van het project! 
Op 15 augustus stonden we met participanten van de Coalitie Laak en Duurzaam Den Haag gebroederlijk naast 
elkaar tijdens het jaarlijkse wijkfeest Molenwijk om de regentonnen te promoten. 
www.facebook.com/bol.laaknoord  
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4.13 Ronde Tafel 
Op 31 augustus hebben we samen met de BBLF de 
ronde tafel bijeenkomst gehouden in de MOOOF. 
Voor alle ondernemers en bewoners uit de Binckhorst 
was er een Covid proof setting neergezet voor 50 
bezoekers en real time online video streaming voor 
de mensen thuis.  
Voor het eerst hebben we met de BBLF gebruikt ge-
maakt van de Mentimeter. Met deze interactieve 
presentatie software kun je real-time stemmen opha-

len uit het fysieke publiek, maar ook bij de online mensen thuis. Vanwege Covid was 
deze bijeenkomst al 2 keer eerder uitgesteld 
op 19 maart en 14 mei bleek het toch nog te 
vroeg te zijn om bij elkaar te komen, maar 31 
augustus was mede dankzij de catering van 
Sandro Bruti (ja die van de Jero papier Fabriek, 
maar die ook de lekkerste pasta’s kan maken 
en mooiste olijfolies levert) een succes te 
noemen. 
www.bblf.nl  

 

 

4.14 Wijkbudget Schipperskwartier 
Wat zou jij doen met €30.000,- voor je wijk? Met die slogan rolt de 
Gemeente Den Haag in alle stadsdelen het wijkbudget project uit 
om bewoners meer te laten beslissen over haar beleid. In Stads-
deel Laak was vorig jaar in 2019 de primeur voor de wijk Spoor-
wijk. Op 1 september is het wijkbudget project in het Schippers-
kwartier gestart, waarbij budget verdeeld wordt aan bewoners 
met goede ideeen. Dankzij Staedion konden we communicatiema-
teriaal zoals posters tot in de portieken van de flats ophangen, 
waarbij Mooi Welzijn zorgde voor goede verbinding met bewoners 
te stimuleren om ideeen om te zetten in plannen. 
Iedere week kwam de wijkjury bij elkaar om samen met de ge-
meente de volgende stappen te beslissen. De Wijkjury bestond uit 
enthousiaste bewoners uit het Schipperskwartier. 
Op 25 januari 2021 zijn de winnaars van “Schipperskwartier Be-
paalt” bekend gemaakt. Maar liefst 8 plannen hebben samen de 

meeste stemmen ontvangen en passen 
binnen het wijkbudget van €30.000,-. 
Deze plannen worden binnen een jaar uitgevoerd. Van de 1.932 bewoners van Schip-
perskwartier van 12 jaar en ouder hebben 172 bewoners gestemd. Dat is bijna 9% 
van de wijk. De overige ingediende plannen leveren de gemeente een mooie inkijk op 
de wijk op, om bijvoorbeeld op te nemen in de wijk agenda die de aankomende jaren 
wordt bepaald. Studenten van de Haagse Hogeschool hebben onderzoek gedaan 
naar impact op de bewoners met dit soort hyper lokale projecten. Onder andere aan 
de hand daarvan heeft de gemeente besloten om ieder jaar in steeds een andere wijk 
dit project te herhalen! 

http://schipperskwartierbepaalt.denhaag.nl  
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4.15 Gezond wonen 
Middels haar campagne Gezond Wonen is Staedion doorgegaan met haar aanpak van vocht & schimmel, kool-
monoxide en Legionella in stadsdeel Laak. De campagne loopt al langer en is daarom een begrip geworden voor 
de huurders van Staedion om specifieke informatie en documentatie op 1 plek te vinden. 
www.gezondwonen.nl 
 
 
4.16 Gezond en Gelukkig Den Haag in Laak 
Gezondheid lijkt mede door Covid belangrijker dan ooit. Coali-
tie Laak werkt dan ook graag mee aan de Haagse Aanpak ge-
zond gewicht, waar de GGD specifieke voorlichting komt geven 
bij iedere organisatie die met kinderen en jongeren actief is. 
Want 1 op de 5 kinderen in Den Haag hebben overgewicht, dat 
zijn 16.000 kinderen.  
De Haagse Hogeschool valt met haar Living Lab Publieke ge-
zondheid mooi in dit onderwerp. Vandaar dat we tevens zijn 
aangehaakt bij het project Gezond en Gelukkig Den Haag, wat 
het medisch domein verbindt met het sociale domein. Mo-
menteel zitten we in de fase van afstemmen en samenwer-
kingsverbanden vormen, zodat we volgend jaar hieruit ver-
schillende wijkprojecten en ateliers in stadsdeel Laak kunnen 
organiseren.  
www.gezondengelukkigdenhaag.nl  
 
 
 

4.17 Wijkpark Cromvliet 
Het Wijkpark Cromvliet is gestart in 2017 waarbij een bewonerspanel en 
ondernemers poule samen met de gemeente werkt aan de realisatie ervan. 

Het bewonerspanel is 8 keer bij elkaar 
gekomen voor presentaties en om 
voortgangsbeslissingen te nemen. Met 
dank aan Nermin & Carol van Mooi Wel-
zijn is de catering altijd voortreffelijk en 
uitgebreid. Verschillende deelprojecten buiten het park zijn inmiddels 
afgerond waardoor dit jaar in 2020 het park zelf aan de beurt was, met 
nieuwe heuvels, toestellen en de Urban Waterbuffer die onder het wijk-
park wordt aangelegd.  

Wethouder Liesbeth van Tongeren onthulde op 5 juni samen met de 
stadsdeel directeur Lawrence Eghosa het bouwbord van het project 
Nature Smart Cities. Dit was tevens de start voor de bouw van de 
unieke ondergrondse waterbuffer, welke hemelwater opvangt in de 
winter en deze in de zomer weer gebruikt kan worden voor de irriga-
tie van de stadsboerderij.  

Op 27 augustus kwam onze 
kersverse burgemeester Jan 
van Zanen samen met de 
stadsdeel directeur en raad-
sleden, het wijkpark bekijken 
en de voortgang ervan vernemen. 
De afronding van het park zal in 2021 plaatsvinden. 
www.naturesmartcities.eu/pilots/75 
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4.18 Laakrun 
Wist u dat er verschillende uitgestippelde routes in Laak liggen van 1 resp. 3,4 en 6,4 kilometer? 
Zowel in 2019 als dit jaar kon de Laakrun weer niet doorgaan vanwege het slechte weer. Maar de routes zijn 
herkenbaar aan de pinnen in de grond bij iedere bocht op het parcours, dus u kunt alvast oefenen! Het Sportief 
Rondje Laak is een samenwerkingsverband van o.m. de Gemeente Den Haag, de sportopleidingen van De 
Haagse Hogeschool en de ondernemersvereniging Laak. www.fb.com/Laakrun 

 

 

4.19 UIT Festival Laaksessies 
Op vrijdag 4 september werd het nieuwe 
culturele seizoen in Laak gepresenteerd door 
het laaktheater met medewerking van het 
Marcel Veenendaal & Residentie orkest, 
MOYO, Laaks jongerentheater en Opera2Day 
op 5 verschillende locaties in Laak w.o. Maak-
haven, de RAC Hallen en het Laaktheater.  

In een uitverkochte ontdekkingswandeltocht werd er 2 uur lang tevens ook 
live gestreamd door een razende reporter die alle muziek en kleinkunst optredens bijwoonde, zodat iedereen 

vanuit z’n luie stoel alles kon meemaken. Dit evenement is een samenwerking 
tussen Hummingbird Music, FishEyeProducties, Gemeente Den 
Haag, SoZa, Maakhaven, Haagse Sport Centrale en Laaktheater.  
FishEyeProducties ontwikkelt programma’s rondom maatschappe-
lijke vraagstukken. Vanuit de overtuiging dat mensen de stad kleu-
ren, brengt ze mensen op een verrassende manier bij elkaar, prik-
kelt nieuwsgierigheid, stimuleert nieuwe kansen en onderlinge 
samenwerking. Met projecten als Women of SOZA, SOZA Summer 

Times en Haagse Iconen ontmoeten de Wereld geeft ze de diversiteit van de Haagse bevolking 
niet alleen een podium maar ook een thuis. 
www.uitfestivaldenhaag.nl/programme_page/laaksessies 

 

4.20 Groen Lorentzplein 
Stadsdeel Laak heeft via bewoners, gebruikers en on-
dernemers van het Lorentzplein wensen en verzoeken 
ontvangen om het Lorenzplein op te knappen en te 
vergroenen. Hiervoor hebben zij samen met de Coalitie 
Laak een inspraak avond georganiseerd op 28 septem-
ber. Uit deze avond kwam een praatprent met een klei-
ne 100 opmerking, tips en verbeterpunten welke nu als 
onderlegger dient voor het herinrichting plan van het 
Lorenztplein. 
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4.21 Stieltjesstraat winterklaar 
Samen met “Hou van je Huis” van de Gemeente Den Haag 
en partner Stichting Aardewerk werd er vanaf 1 oktober 
presentaties en cursussen gegeven aan de bewoners van de 
Stieltjesstraat in stadsdeel Laak. 8 weken lang kon men 
inschrijven en genieten van cursus energie besparen tot 
cursus gezond binnenklimaat op verschillende locaties in de 
wijk met Covid-proof bijeenkomsten. Met dank aan onze 
held Cindy Slaghuis ging iedereen met tips, een tas met 
spullen en volle maag na iedere bijeenkomst naar huis!  
www.aarde-werk.nl  
 
 
4.22 Minor Sociale Innovatie 
25 november startte de Minor Sociale Innovatie in Stad en Wijk SISW van de Haagse Hogeschool opleiding 
Integrale VeiligheidsKunde IVK. De groep 2e 
jaars studenten Merwe Tunali, Shania Nabi, 
Tuvan Sahin, Marloes Smeets en Soufian El 
Massoudi gingen 12 uur per week, 2 maan-
den lang de wijk in voor de Coalitie Laak 
om dmv een Wijkanalyse een tastbaar 
eindproduct sociale innovatie op te leveren 
in de publieke gezondheid. Nudgen werd 
de nieuwe term: niet met vingertje wijzen 
wat mensen beter kunnen doen, maar 
stimuleren dat mensen andere routines 
aannemen. Het eindresultaat was een 
gedegen uitwerking van een hardloop par-
cours en waterpark in het Hof van Heden in 
Spoorwijk met overdekte picknicktafels 
voor jongeren en buiten fittness toestellen voor iedereen uit de buurt. 
Stadsdeelkantoor Laak neemt dit mee in haar wijkagenda om met de bewoners en betrokken organisaties de 
haalbaarheid verder te verkennen. 
https://www.facebook.com/StadsdeelLaakDH    
 
 
4.23 Partners 
Naast onze participanten, zijn wij ook erg blij met alle samen-
werkingsverbanden met onze partners. Mooi voorbeeld is het 
Haagse Rode Kruis dat een diner in het VaderCentrum wil gaan 
organiseren en samenwerken met Buurtsportcoach Jay dankzij 
de Coalitie Laak. 
Zo is sociale werkplaats van Middin genaamd Mosaico, onze 
hofleverancier voor bedankjes, zelfgemaakte producten en 
huis-aan-huis bezorgingen, even op vakantie naar een ander 
stadsdeel vanwege Covid, maar die verwachten we volgend 
jaar weer terug in Laak. En zorgt I’m Binck iedere keer voor 
netwerkborrels in de wijk, steeds op andere locaties. Op 15 jul 
was de I’m Binck zomerborrel bij de broodbrouwers. Met haar eigen keuken, werkplaats en restaurant in een, 
zeker het bezoeken waard! 
https://debroodbrouwers.nl  
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5 Blik naar 2021 

Ondanks de Covid hebben we toch wat kunnen verbinden in 2020 en veel plannen die we in dat jaar gemaakt 
hebben en niet konden uitvoeren vanwege Covid gaan we in 2021, na Covid zo snel als toegestaan uitvoeren! 
Graag neem ik je mee wat er in 2021 te wachten staat. 

Ons hoofdthema voor 2021 gaat worden Preventieve Gezondheid. Hoewel dit net zo’n containerbegrip is als 
duurzaamheid, willen we met ons project gaan focussen op gezonder leven voor iedereen. Want dat heeft 
Covid ons wel bewezen hoe meer gezond je leeft hoe beter de kans is dat je het overleeft. 

Groenten en fruit zou daarom veel goedkoper en meer beschikbaar moeten zijn in Laak. Dus staan nieuwe 
lekkere projecten samen met de Participatiekeuken al op de planning. Met de vergaderbakfiets van MOOIWel-
zijn willen we graag weer door de wijken van stadsdeel Laak rijden met het project “Hart voor je straat”, waar 
ideeën worden opgehaald in ruil voor een mooi geschild appeltje. Maar ook lekker bewegen met projecten als 
de structurele prikacties, Laakrun, Wandelvierdaagse voor ouderen en het Laakommetje zullen we gaan uitrol-
len net als bijvoorbeeld het Laakfestival, de mooiste braderie van het jaar! 

Duurzame ondernemersontbijten gaan we structureel organiseren en dan niet alleen voor winkels en Retail, 
maar ook voor de ZZP’er. Meer zichtbaar proberen we te worden met Laak Live een nieuw uitzend concept in 
stadsdeel Laak, waaruit we nieuwe ideeën van jou willen ophalen en nieuwe projecten willen lanceren! Bij 
mooie bouwtechnische her- en verbouw projecten willen we graag aanhaken, waaronder de afronding van het 
Wijkpark Molenwijk, de start van de herinrichting van het Hildebrandplein en de ontwikkeling van een Groen 
Lorentzplein. 

Daarnaast zullen er nog vele projecten en ateliers bijkomen welke door de tijdgeest van dat moment perfect 
passen, maar dat lees je dan in ons jaarverslag van 2021 

 
 

Bouw mee! 
Coalities bouw je alleen samen, dit jaarverslag geeft enkele voorbeelden die de participanten van de Coalitie 
Laak hebben uitgevoerd. Maar ook met onze netwerkpartners daar omheen bouwen we aan de wijk. Dus haak 
graag aan bij onze maandelijkse bijeenkomsten, projecten, ateliers en andere activiteiten in Stadsdeel Laak! 
 
 

www.coalitieLaak.nl 


