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Ons doel is het behartigen van de be- 
langen van buurtbewoners, het werken 
aan een prettige woon- en leefomgeving 
en het op tijd informeren van bewoners 
over ontwikkelingen en vraagstukken 
die spelen in de buurt. Wij zijn een 
vrijwilligersorganisatie die uitsluitend 
bestaat uit buurtbewoners.

Komende periode gaan wij ons richten 
op drie hoofdthema’s: wonen, leven en 
werken.  
Voor het thema wonen richten we onze 
focus onder andere op duurzaamheid 
en kwaliteit van wonen, en binnen 
het thema leven op welzijn en een 
schoon-, heel en veilige buurt. Als het 
gaat om werken, zien wij wijkeconomie 

en ondernemerschap als kansen voor 
buurtbewoners.

Om als wijkberaad goed ons werk te 
kunnen doen, hebben wij uw mening, 
ideeën en hulp hard nodig. Wij wer-
ken dan ook graag samen met u aan 
genoemde thema’s.

U kunt ons bereiken via ons e-mail-
adres, info@laakhavens.nl 
Of kom langs op ons spreekuur, die  
is elke dinsdag en donderdag van  
10 tot 13 uur.  
Wij ontvangen u dan graag op onze 
locatie aan de Laakweg 235.

Beste buurtbewoner, heel graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn 
het kersverse Wijkberaad Laakhavens en hebben ontzettend veel 
zin om ons actief in te zetten voor een leefbare, veilige en vooral 
prettige buurt. Wij geloven dat iedereen een talent heeft en dat wij 
samen als buurtbewoners het verschil kunnen maken in onze buurt. 

Samenwerken aan een 
prettige buurt

Foto Kijklab
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Wat doet stichting de jonge ooievaar 
voor de jongeren uit de wijk?
Stichting de jonge ooievaar helpt jonge-
ren uit Laak met een nuttige dagbeste-
ding. Zo hebben ze een jongensclub en 
een meidenclub voor jongens en meiden  
tussen de 15 en 21 jaar oud.
Minimaal één keer in de week is er een 
workshop of thema-avond die educatief 
of amuserend is. 
Er is bijvoorbeeld een keer een advo-
caat uitgenodigd voor een thema-avond 
over etnisch profileren om te praten 
over de rechten van de jongeren. Veel 
jongens voelen zich namelijk vaak et-
nisch geprofileerd. Aan de hand van die 
thema-avond is samen gezocht naar de 
oorzaak van de gevoelens. Daar is veel 
lering uit getrokken voor de toekomst. 
Dit heeft enorm geholpen. Het gevoel 
van etnisch profileren komt nog wel 
eens voor maar gelukkig in veel mindere 
mate dan voorheen.

Als stichting vindt DJO het enorm be-
langrijk om ondanks alle verschillen te 
zoeken naar onderlinge verbinding met 
elkaar. Het is een gemixte groep van ver-
schillende etniciteit, dat maakt het juist  
zo leuk en veelzijdig. 
‘Dat we racistisch zouden zijn, elkaar dis-
crimineren of pesten bestaat gewoon niet 
in deze groep. We zijn respectvol, vrien-
delijk en eerlijk tegen elkaar. Er is geen 
ruimte voor negativiteit hier’ zegt Ayet.
‘We zijn vaak in gesprek geweest met de 
politie. Om de jongeren kennis te laten 
maken met de agenten en andersom. 
Zo ontstaat er verbinding. Deze aanpak 
draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel 
en aan het gevoel dat iedereen dezelfde 
richting op kijkt. 
Ook geeft het de jongeren voldoening 
om gehoord te worden. De jongvolwas-
senen uit de wijk kunnen de jongeren 
ondersteunen met vragen over school, 
werk en persoonlijke zaken. Op deze 

manier leren ze van elkaar en hebben 
ze mensen om naar op te kijken. De jon-
gens en meiden van mijn leeftijd hebben 
nu allemaal een eigen onderneming. Ze 
kunnen heel veel tips geven aan jonge-
ren uit de wijk.’ 

Wat is het doel van de stichting?
De jongvolwassenen fungeren als brug 
tussen de jongeren, de bewoners en an-
dere belangrijke schakels van Laak. Door 
de juiste begeleiding en samenwerking 
met gemeente en politie willen wij een 
goed toekomstperspectief voor de jon-
geren creëren. De jongeren identificeren 
zich met de jongvolwassenen waardoor 
zij zowel op persoonlijk- als op maat-
schappelijk vlak gemotiveerd worden het 
beste in zichzelf naar boven te halen. Op 
deze manier willen we ervoor zorgen dat 
de jongeren van Laak geen overlastge-
vende groep is maar juist een aanwinst 
voor de wijk. 

Hoe begon DJO?
Drie jaar geleden zijn ze gestart. Twee 
jaar ervoor waren ze al actief maar toen 
nog zonder handelsnaam. Ze zijn begon-
nen met een jongeren preventieteam. 
Als onderdeel van dat team liepen ze 
wekelijks rond in de wijk met een groep 
jongens en maakten zij melding van 
bijvoorbeeld graffiti of grofvuil. 
‘Een keer zijn we een voertuig tegengeko-
men die heel verdacht geparkeerd stond. 
Toen hebben we een kentekencheck 
gedaan en bleek dat dit voertuig als ge-
stolen stond opgegeven.’ zegt Ayet. 
Daarnaast organiseerden ze informatie-
avonden voor jongeren over solliciteren 
en motivatiebrieven schrijven, en hielpen 
ze het stadsdeelkantoor met flyeren in 
de buurt. Op deze manier bleven ze in 
contact met het stadsdeelkantoor en de 
wijkbewoners. 
Ayet vervolgt: ‘Op een gegeven moment 
zijn we hiermee gestopt. Het kostte veel 

tijd en energie en het was een hele grote 
verantwoordelijkheid. Wij hebben ons 
toen gericht op andere projecten van De 
Jonge Ooievaar. 
‘We besloten een jongensclub op te 
richten voor jongens tussen de 15 en 21 
jaar. Veel jongeren hingen op straat en 
rondom pleintjes. Ze vinden het gezellig 
om bijeen te komen en te praten.  
Als oudere jongens van de wijk kennen 
ze ons, hebben respect voor ons en luis-
teren naar wat wij zeggen’, zegt Ayet.  
‘Dit maakt ook dat deze aanpak werkt, 
het is persoonlijk en het startpunt van 
elk contact. Of we nu iets leuks hebben 
te melden of iets minder leuks. Het komt 
voort uit verbinding.’

Het stadsdeelkantoor wilde op een ge-
geven moment ook graag meidenwerk. 
‘Jaren eerder wilde dit niet echt lukken. 
Toen hebben wij via Facebook het ver-
haal door de wijk laten gaan. Voor we 
het wisten hadden we 10 tot 15 meiden 
en werd de meidenclub DJO gestart.  
Dit met behulp van de zusjes van de 
jongens van de jongensclub.’ 

Door de projecten die ze voor jongeren 
opzetten kwamen ze vaak in contact met 
stadsdeelkantoor Laak, dat zag wat voor 
positieve invloed deze mannen hadden 
op de jongeren. Toen werd het idee ge-
opperd om verder te gaan als stichting. 
‘We hadden onze twijfels of we het wel 
moesten doen’ zegt Ayet. ‘We waren jong 
en studeerden nog. Na lang nadenken 
hebben we besloten om het toch te 
doen en nu zijn we drie jaar verder!’

Hoe kunnen jongeren jullie vinden?
DJO is actief op Facebook en zal dit later 
uitbreiden naar Instagram en LinkedIn. 
Voor nu kun je ze vinden via de website: 
www.dejongeooievaar.nl/Onze-organisa-
tie/ en op Facebook: 
www.facebook.com/dejongeooievaar

  INTERVIEW Met Ayet Suudioglu
Speciaal voor deze wijknieuwsbrief zijn we in gesprek gegaan met Ayet. Hij is  
25 jaar oud en woont al 18 jaar in Laak. Samen met Marouane is hij mede- 
oprichter van stichting De Jonge Ooievaar (DJO). Deze stichting is opgezet door  
rolmodellen uit Laak voor jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot 21 jaar.



Als ik op mijn balkon sta, zie ik de meeu-
wen tegenover De Lamel op de daken 
naar mij kijken. Ze houden me scherp  
in de gaten. Ze verwachten iets lekkers  
vandaag, maar niet van mij.  
Sommige bewoners van het gebouw 
hebben er een gewoonte van gemaakt 
om dagelijks van alles naar beneden te 
gooien. Etensresten, pampers, maand- 
verband, pizzadozen en speelgoed. Soms 
zie ik spiegels of zelfs kasten liggen! 

Elke keer als er iets op het dak wordt ge-
gooid hoor je het irritante geschreeuw en 
gekrijs van de meeuwen. De bewoners  
die dit doen weten heel goed dat dit ver- 
keerd is. Het wordt snel en stiekem ge-
daan. Na het gooien, verdwijnen ze snel 
naar binnen. Ook de snelle handjes uit de 
keukenramen verdwijnen na het gooien 
van etensrestjes. Ik heb zelfs een keer een 
hand uit een keukenraam gezien die een 
pak sap zat uit te knijpen. Wat denkt zo 

een persoon dan op dat moment?
‘s Nachts is het een knallend feest. Plastic 
tasjes met vuilnis en brood worden naar 
beneden gegooid. Het ploffende geluid 
hoor je zelfs tot diep in de nacht.
Het probleem aankaarten kan iedereen 
maar met een adequate oplossing komen 
voor het probleem is andere koek. Ver-
schillende pogingen van de woningbouw 
en de huismeester hebben niet geleid 
naar een schonere leefomgeving.  
De schoonmaakkosten blijven stijgen.

Leefbaarheid
Om onze wijk leefbaar te houden wil Stich-
ting Wijkberaad Laakhavens de handen uit 
de mouwen steken. We willen de bewo-
ners beter informeren over de gevolgen 
van zwerfafval en de overlast van onge-
dierte. Dit probleem speelt overigens niet 
alleen aan De Lamel, maar in heel Laak. 
Dit gooigedrag van de bewoners van Laak 
is een probleem door heel de wijk.

Wij willen ons inzetten tegen vervuiling  
en zwerfafval zodat de wijk niet wordt 
overgenomen door ratten en andere  
ongedierte. Het Wijkberaad wil dat Laak 
een schone omgeving wordt waar alles  
fris en schoon oogt, zodat de bewoners 
beter in hun vel zitten.

Laak verdient beter. Heb je een mooie 
oplossing of kan je goed omdenken, 
neem dan contact met ons op.
Bel, mail of kom langs.

Al een aantal jaar ben ik betrokken bij 
het project ‘Lief en Leed’ van de gemeen-
te Den Haag. 
Voor mijn flat aan de Neherkade heb ik 
een potje met 75 euro ontvangen, deze 
gebruik ik zo nu en dan om buren in het 
zonnetje te zetten. Dit wordt ontzettend 
gewaardeerd en een klein cadeautje kan 
soms een groot verschil maken. 

Maar niet alleen buren heb ik verrast,  
samen met een andere gangmaker heb 

ik gekookt voor een grote groep dak-
lozen. Juist in deze Corona tijd is het 
belangrijk om voor elkaar klaar te  
staan en soms eens extra naar elkaar  
om te kijken.

Wil jij net als Fatima ook aan de slag in 
je eigen flat of straat, vraag dan een 
Lief en Leedpotje aan via:
www.liefenleeddenhaag.nl

‘Het is ontzettend  
leuk om buren in  
het zonnetje te zetten’

‘ Stortplaats’ De Lamel
 Het gooigedrag in Laak

  OPMERKELIJK



Beste bewoners uit Laakhaven.  
Mijn naam is Lawrence Eghosa en ik 
ben sinds januari vorig jaar direc-
teur van stadsdeel Laak. Mijn team 
houdt zich bezig met het schoon, 
mooi en veilig houden van Laak. 

Het stadsdeel Laak is een divers en uit- 
dagend stadsdeel met 6 verschillende 
wijken, waaronder uw wijk Laakhavens.  
Laak gaat de komende 10 jaar groeien 
van ongeveer 43.000 naar ruim 80.000 
inwoners met gebiedsontwikkelingen in 
de Binckhorst en het Central Innovation 

District (#CID). Dit is u vast niet onopge-
merkt gebleven.

Laakhavens is een wijk met hele mooie 
kwaliteiten zoals de enorme betrok-
kenheid van bewoners. Toch zijn er ook 
aandachtspunten zoals de leefbaarheid. 
Voor dit onderwerp is een goede samen-
werking nodig tussen de collega’s van het 
stadsdeel, de ketenpartners in de wijken 
en betrokken bewoners. Wij hopen dat 
wij op u kunnen rekenen en dat u samen 
met ons meedenkt, meepraat en mee-
doet. Mocht u ideeën hebben, dan kunt u 
een e-mail sturen naar laak@denhaag.nl.

Stadsdeeldirecteur
Lawrence Eghosa

De verhuizing naar 
de 1e Van der Kunstraat

Een achtbaan, anders kunnen wij 2020 
niet beschrijven. Na de zomer ston-
den we weer klaar om los te gaan met 
ons programma. En toen kwam de 
echte tegenvaller: de o zo belangrijke 
ventilatie in ons pand bleek niet meer 
geschikt. Af en toe organiseerden we 
op locatie in de wijk nog activiteiten, 
maar werken in ons oude, vertrouwde 
theater kon niet meer. Daarom zijn wij 
eind december tijdelijk verhuisd naar 
de 1e Van der Kunstraat. 

Hoe lang we daar blijven? Dat is hele-
maal afhankelijk van de plannen voor 
ver- of nieuwbouw die momenteel 
worden onderzocht. We houden jullie 
op de hoogte!

Wanneer mogelijk zijn er activiteiten  
bij alle Cultuurankers in Den Haag, 
maar wanneer we nog niet mogen, 
vieren we de komende lente lekker 
digitaal. Je leest er snel meer over  
op www.laaktheater.nl en  
www.cultuurdichtbij.nl

We missen jullie!

TIP!
Check het online 
programma op 

www.
laaktheaterthuis.nl

Corona bezorgde ons heel wat 
hoofdbrekens afgelopen jaar. 
Maar de handdoek in de ring 
gooien? Natuurlijk niet. 
Laaktheater is verhuisd én er 
staan toch nog flink wat leuke 
(online) activiteiten op stapel!
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Voorkom vocht 
en schimmel

Vocht en schimmel is een groot pro-
bleem. Tijdens het douchen en koken 
ontstaat er stoom. Zonder ventileren 
wordt deze stoom vocht en dat ver-
oorzaakt uiteindelijk schimmel. 
De woning moet dus goed gelucht 
worden om het vocht weg te krijgen. 
Wat kun je doen tegen vocht?

1
Plak de roosters niet dicht

2
Zet de roosters in  

de slaapkamers open

3
Ben je aan het koken of douchen 

zet een raam open

4
Droog na het douchen de tegels 

Is er schimmel in de woning meld dan zo 
snel mogelijk aan je woningbouw.
Staedion: 088 24 23 000
Vestia: 088 124 24 24
Haag wonen: 070 270 50 50
Vesteda: 088 456 1656

Vocht en schimmel zijn  
erg ongezond.  

Je kan er ziek van worden!

Wat ik mooi vind van Laak, is de  
grote diversiteit en reuring die je 
hier vindt. Dat maakt Laak een  
interessant en dynamisch gebied. 
De afgelopen periode heb ik met 
veel betrokken ondernemers,  
jongerenwerkers en bewoners  
kennisgemaakt.

Wat mij opvalt is dat Laak veel 
mooie initiatieven kent, een goed 
voorbeeld is het Vadercentrum 
en het Jeugd BPT (Buurt preventie 
team) uit Laakhaven. Met hen werk 
ik dan ook graag samen.

Ik vind laagdrempelig contact erg 
belangrijk, vandaar dat je mij vaak  
te voet of op de fiets in de wijk 
tegenkomt. 

Wil je persoonlijk kennis maken? 
Kom dan eens langs op het spreek-
uur, dat is iedere woensdag van 
14.00 uur tot 15.00 uur in het  
Vadercentrum aan het Jonckbloet-
plein 24.

Wanneer je mij tegen komt 
spreek me gerust aan! 

Wijkagent Olav Nieuwenhuijs is nieuw in Laak, samen met 
collega wijkagenten is hij actief in Laak Centraal en een  
gedeelte van Laakhavens.

Wist je dat Olav ook  
actief is op Instagram?

@pol_wijkagent.laakcentraal

De wijkagent

Nieuw  
gezicht!



 

Naai- en borduurlessen 
Iedere maandag- en donderdagochtend 
is er naai- of borduurles tussen 10 en 12 
uur. De kosten hiervoor bedragen 7,50 
euro per maand voor 2x per week les.
Wilt u 1 keer per week les volgen dan 
betaalt u 3,75 euro per maand.

Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar. Wilt  
u aan de lessen deelnemen geef u op  
via telefoonnummer 070 390 97 97. 
Wacht niet te lang met aanmelden  
want vol = vol! Eventueel kunt u op  
een reservelijst worden geplaatst.

Kinderactiviteit 
Op woensdagmiddag wordt er gekookt 
voor kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. Na de 
maaltijd wordt er een activiteit georgani-
seerd.
De kinderen zijn welkom vanaf 12.30 tot 
15.00 uur. Voor de maaltijd en activiteit 
wordt per kind 1 euro in rekening ge-
bracht. Er kunnen maximaal 25 kinderen 
aan de maaltijd en activiteit deelnemen.

U kunt uw kind(eren) aanmelden 
via telefoonnummer: 
070 390 97 97

Wilt u adverteren in onze nieuwsbrief en  
mensen bereiken in Laakhavens?  

Neem voor informatie contact op met  
het Wijkberaad Laakhavens:  

telefoonnummer 070 390 97 97   
email info@laakhavens.nl

Activiteiten

Heeft u zelf ideeën 
voor een activiteit 
laat het ons weten!

LET OP!
In verband met Corona 
kunnen bovenstaande  
activiteiten voorlopig 

geen doorgang vinden!

Advertentieruimte

Wie zoeken we?
-  Je bent actief in jouw wijk en je 

wilt heel graag dat het mooier, 
schoner en prettiger wonen is;

-  Je vindt het leuk om mensen te 
enthousiasmeren om daaraan 
een bijdrage te leveren;

-  Je begrijpt de wijk en de wijk  
begrijpt jou;

-  Je geniet van het contact  
met mensen, ook als het  
niet helemaal soepel loopt.

Wat vragen we van je?
-  2 tot 4 uur vrijwillige inzet  

per week in jouw buurt tegen 
vergoeding;

-  Je werft adoptanten voor  
de afvalcontainers;

-  Je zorgt ervoor dat steeds meer 
mensen gaan meedoen aan het 
schoonhouden van de buurt;

-  Je organiseert een kleinschalig 
actie rondom een plek in jouw  
buurt waar er problemen zijn  
met vervuiling;

-  Dit doe je voor de periode van 
februari tot juli 2021.

Wat mag je van ons verwachten?
-  Een belastingvrije vergoeding van 

maximaal € 170,- per maand;
-  Professionele training en  

uitwisseling met andere wijk- 
ambassadeurs;

-  Nauw contact met medewerkers 
van het stadsdeel;

-  Ruimte om je eigen ideeën uit  
te voeren.

OPROEP!
Wijkambassadeur 

Schone Wijk!

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met
Annelies Rebel projectleider participatie & schoon,

Contact: annelies.rebel@denhaag.nl  telefoon 06 23 17 98 57 
Bereikbaar maandag, dinsdag en donderdag.

De gemeente Den Haag betrekt graag meer bewoners én hun 
ideeën bij het zorgen voor een prettige, mooie en schone wijk  
om in te wonen. Daarom kun je je nu aanmelden voor wijk- 
ambassadeur Schone Wijk in bepaalde delen van Den Haag.


