
Update 27.11.22 naar gemeente  
 
 
Probleem, Conclusie & Advies 
In Den Haag in het gebied Laakhaven-West wil men 9000 appartementen bijbouwen. Echter, 
gebleken is dat er momenteel problemen spelen en sprake is van escalatie. Deze problemen dienen 
daarom eerst te worden aangepakt, voordat de ontwikkelplannen worden uitgevoerd. Gebeurt dit 
niet, dan worden de problemen onbeheersbaar. Alle kernpunten van deze en de afgelopen updates 
kunt u terugvinden in het Handboek Veiligheid & Leefbaarheid met aanbevelingen. 
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I PROBLEEM 
 
Hieronder een kort overzicht van de heersende problemen en de huidige situatie. 

 
1-Onvoldoende overzicht gemeente 
Zoals eerder aangegeven, worden door de gemeente aan de ene kant goede plannen ontwikkeld om 
het gebied veilig te krijgen en aan de andere kant stemt de gemeente toe met plannen die de 
veiligheid verslechteren. Een dergelijke situatie is mogelijk als onvoldoende overzicht aanwezig is. 
  

2-Kostenstijging leidt tot vertrek bewoners 
Vermindering veiligheid en leefbaarheid leidt tot kostenstijging voor bewoners, terwijl de problemen 
ontstaan vanuit de openbare ruimte. Denk aan kosten zoals aanschaf slagbomen op het 
bedrijventerrein, slagbomen op het bewonersparkeerdek, camera’s, wegslepen auto’s, schoonmaak 
terrein en gezondheidskosten door fijnstof in woningen, geluidsoverlast, reukoverlast wiet, etc 
  

3-Status coffeeshopboot 
Eind 2021 is een petitie getekend door 106 appartementen (90% van de woningen) voor verplaatsing 
van de coffeeshopboot. Door raadsleden zijn vragen gesteld, maar het college reageert rooskleurig 
op de problemen. 
 



4-Containerwoningen Leeghwaterplein 
De plannen om tijdelijke containerwoningen te bouwen voor o.a. statushouders, gevestigd naast het 
Mondriaan MBO College en op loopafstand van een coffeeshopboot en nog te ontwikkelen groot 
park en ondergrondse parkeergarage, is niet goed onderbouwd. Ook toont de praktijk aan dat de 
combinatie van statushouders en studenten tot enorme problemen leidt. zie 
artikel. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1569523164/amsterdam-grijpt-in-bij-
statushouderscomplexen-na-heftige-incidenten 

  

5-Zorgwoningen Neherkade 
Zijn deze ‘zorgwoningen’ aan de Neherkade bedoeld voor Jeugdzorg? De aanwezigheid van 
Jeugdzorg in een gebied met statushouders, studenten, een coffeeshop, een groot park en een 
ondergrondse parkeergarage leidt tot escalatie. 
  

6-Aanwijzingsbesluit verbod gebruik softdrugs 
In het Aanwijzingsbesluit Verbod Softdrugs staan vermeld welke wijken in aanmerking komen voor 
een verbod van softdrugs gebruik in de openbare ruimte (attached). De overlastcijfers van deze 
wijken zijn vergeleken met die van Laakhaven-West. Het overzicht hieronder van september 2022 
toont aan dat Laakhaven-West meer overlast heeft dan de Bloemenbuurt, Bomenbuurt, Vogelwijk en 
Binckhorst. Uit de cijfers van 2016 t/m 2021 blijkt dat Laakhaven-West in dit kleine gebied alleen al 
structureel meer overlast heeft dan de wijken Bomen- en Bloemenbuurt, Vogelwijk en Binckhorst. 
Desondanks is Laakhaven-West niet opgenomen in het Aanwijzingsbesluit Verbod Softdrugs. 
>> Op basis van welke informatie is het aanwijzingsbesluit bij de gemeente tot stand gekomen? 
  
GEREGISTREERDE OVERLAST; soort overlast, wijk en buurt 
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7-Mondriaan & drugsoverlast 
Het gebruik van alcohol en softdrugs in de nabijheid van middelbaar onderwijs is niet toegestaan. 
Desondanks wordt het gebruik van softdrugs gestimuleerd door het 'gebruiksgebied' te vergroten 
middels het aantrekken van statushouders en jeugdzorg en tegelijkertijd het gebied niet op te nemen 
in het Aanwijzingsbesluit Verbod Softdrugs, ondanks dat uit informatie blijkt dat Laakhaven-West al 
jarenlang te kampen heeft met een grotere drugsoverlast dan andere wijken. 
>> Op basis van welke informatie maakt de gemeente keuzes? 
 

8-Club Laak 
In het gebied organiseert Club Laak eens in de 3-4 weken feesten. Er zijn foto’s van graffiti aan 
buitenmuren en -deuren en achtergelaten troep. 
>> Valt Club Laak onder placemaking met als doel dit mee te nemen in de nieuwe plannen in het 
gebied? Wat is het effect van een ‘Club’ op loopafstand van een coffeeshop, een groot park, een 
ondergrondse parkeergarage, containerwoningen met statushouders en zorgwoningen met 
Jeugdzorg? Hoe wil men escalatie van problemen voorkomen? Welke afspraken zijn gemaakt tussen 
gemeente en projectontwikkelaar ivm verbetering veiligheid en leefbaarheid en hoe uiten deze 
afspraken zich in de praktijk? 
  

9-Milieunormen 
Momenteel is sprake van geluidsoverlast, fijnstof, aanwezigheid twee tankstations tegenover de 
wooncomplexen, verkeersfiles, reukoverlast (wiet) etc. De gemeente gaat onderzoeken of hier de 
normen worden overschreden. Gezien de opstapelende problemen dient het onderzoek zowel 
buiten als binnen in de woningen te worden uitgevoerd in verband met gezondheidsproblemen van 
bewoners. 

  
   
II CONCLUSIE 
1. Het aantal plannen die voor escalatie zorgt, neemt toe 
2. Ondanks de sterke aanwezigheid van Mondriaan in het gebied, worden plannen aangetrokken die 
de veiligheid verslechteren en drugsoverlast vergroten 
3. Ondanks dat Laakhaven-West vergeleken met andere wijken jarenlang meer drugsoverlast 
ondervindt, is dit gebied niet in het aanwijzingsbesluit opgenomen. 
4. Gezien de ontwikkelingen, bestaat de mogelijkheid dat er nog meer escalerende kwesties 
‘onderhuids’ spelen die de oppervlakte nog niet hebben bereikt. 
5. Ondanks de samenwerking met gemeente om problemen aan te pakken, veroorzaken deze 
negatieve ontwikkelingen bij bewoners een dalend vertrouwen, waardoor de kloof  tussen bewoners 
en overheid steeds groter wordt. 
 
III ADVIES 
1. Gezien de ontwikkelingen dienen de problemen eerst te worden aangepakt en bewezen op 
langere termijn succesvol te zijn, voordat wordt gebouwd. 
2. Een gebiedsmanager dient te worden aangewezen voor Laakhaven-West om het gebied te 
coördineren en tijdig 'op orde' te brengen. 
3. Wil men de plannen met statushouders en jeugdzorg voortzetten, dan dient men Laakhaven in het 
aanwijzingsbesluit op te nemen, de coffeeshop te verplaatsen en geen ondergrondse parkeergarage 
en geen park te bouwen. 
4. Wil men een ondergrondse parkeergarage en een park bouwen, dan dient men geen 
statushouders, geen jeugdzorg en geen coffeeshop te vestigen. Ook kan de gemeente geen plannen 
toestaan die een negatieve aantrekkingskracht hebben op het park en de ondergrondse 
parkeergarage.  


