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Nieuwsbrief 

Beste bewoners van Laak Centraal, 

 

Het wijkberaad Laak Centraal brengt vanaf nu regelmatig een 

nieuwsbrief uit om u sneller te informeren over wat er zoal speelt 

in de wijk.  

Het doel van deze nieuwsbrief is om specifieke informatie te ver-

strekken  over de leefbaarheid en  de veiligheid in de wijk. Tevens 

kunnen we  via deze nieuwsbrief eerder aankomende initiatieven 

bekend maken. Wij zullen ook  terugblikken naar  activiteiten die 

hebben plaatsgevonden.  
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MAATREGELEN CORONAVIRUS 

. 
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De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal 

onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare men-

sen in de samenleving te beschermen. 

Inmiddels zijn er sinds maart goede resultaten bereikt.  

Omdat we ons aan de maatregelen hebben gehouden, laten de cijfers een 

positieve ontwikkeling zien. Nu is het zaak dat we in control blijven, totdat 

we beschikken over een vaccin of behandeling.  

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, 

met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op re-

gionaal niveau, dan op landelijk niveau.  

Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar 

en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van 

maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat.  

Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer 

worden teruggedraaid. Versoepelen van maatregelen is alleen mogelijk als 

de ontwikkeling van het virus dit toelaat.  

 

Alles wat je moet weten over mondkapjes in het 

openbaar  vervoer 

In trein, bus en metro wordt per direct geadviseerd om niet-medische 

mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht. 

Reizigers die geen mondkapje dragen kunnen een boete krijgen van 95 eu-

ro.  
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WERKGROEP LEEFBAARHEID 
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De werkgroep leefbaarheid is de afgelopen weken aanwezig geweest bij 
verschillende online bijeenkomsten i.v.m.  het samenstellen van de wijk-
agenda. 

Wat is een wijkagenda? 

Een wijkagenda bevat een aantal concrete opgaven waaraan verschillende 
partijen de komende jaren gaan werken.  
Dit gaat aan de hand van de volgende stappen:  

• Beschrijven van de huidige situatie  

• Beschrijven van de gewenste situatie  

• Formuleren van opgaven en concrete acties opstellen om dit  
      alles te bewerkstelligen 
 
Er zijn 3 verschillende “Thematafels “geweest: 
 
 Wonen in Laak Centraal 

 Winkelgebied en ondermijning 

 Binding met de wijk 

 

Hier is met elkaar besproken wat en hoe we verder willen met deze  

verschillende punten en dat het niet bij praten alleen moet blijven  

maar dat er daadwerkelijk aan deze punten gewerkt moet worden  

en niet alleen op papier, maar dat wij in de wijk ook gaan zien dat er  

dingen veranderen. 

Natuurlijk kunnen we niet alles bij anderen neerleggen en zullen wij  

ook met elkaar de verantwoording moeten nemen om Laak weer  

aantrekkelijk en leefbaarder te maken. 

Deze bijeenkomsten worden binnenkort vervolgd. 

 

Ook hebben wij ons aangesloten bij Kr8cht Wijken Participatie  LER  

(Leefbaarheidseffectrapportage t.b.v. CID (Central Innovation  

District). 

Zodra hier meer over bekend  is  melden wij dit. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fharmelen.nu%2Fvergaderingen%2Fnotulen%2Fleefbaarheid%2F&psig=AOvVaw0T_dy6YR6ocUwVxI0DcTwZ&ust=1591693273204000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCq6d_t8ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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WERKGROEP AFVAL 
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Houd Laak schoon! 
 
Beste lezers, 
 
Wij lopen regelmatig door Laak en zien helaas  veel afval op 
straat, waaronder kapotte vuilniszakken, papier, karton en grof-
vuil en vragen  ons af of het nu zo moeilijk is om het vuil in de 
ondergrondse containers (oracs) te stoppen? Mocht deze vol of 
defect zijn, loop dan even naar een andere orac of neem het mee 
terug naar uw huis. Bij een volle of defecte orac kunt u een mel-
ding maken via tel.nr. 14070. Hier wordt dan zo snel mogelijk 
iets aangedaan. In sommige delen van Laak zijn nog geen oracs. 
Daar komt iedere week de gemeente reiniging langs om uw 
huisvuil op te halen (dus geen dozen of grofvuil). Vuilniszakken 
die te vroeg worden buiten gezet of naast een orac  wordt ge-
plaatst trekt ongedierte aan.  
Laten wij met z’n allen Laak schoonhouden. Ziet u iemand het 
vuil  op straat gooien kunt u ze aanspreken op hun gedrag of 
maak een melding via tel. 14070 of op de app van BuitenBeter.  
Wij wensen iedereen een fijne en schone zomer.  
 
Werkgroep afval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VERVANGING WIJKAGENT 

Onze wijkagent, Erwin v.d. Berg, is voor langere tijd 

afwezig. Vanaf 15 juni  vervangt  Esther Los hem tot  

hij weer terug is.   
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ACTIVITEITEN CORONATIJD 

Een project waar we allen zeer trots op zijn is dat van onze ouderen-

consulenten, stichting Mooi Welzijn, Silvia Tijssen en Inge van der 

Kleij, zij hebben zich aangesloten bij het project van Ben Lachab 

(resto van Harte/de participatiekeuken). Samen met tientallen vrij-

willigers zorgen zij ervoor dat er wekelijks honderden maaltijden bij 

kwetsbare bewoners uit heel stadsdeel Laak bezorgd worden.  

Ook bellen zij wekelijks, mocht het nodig zijn  dagelijks, met de 

kwetsbaren uit de wijk om hen met raad en daad bij te staan of ge-

woon voor een luisterend oor. Heeft u daar ook behoefte aan dan 

kunt u contact opnemen met Silvia Tijssen, telefoonnummer: 06 -

1458 5244. 

Op social media ontstonden er een tal van online activiteiten, knut-

selopdrachten en wedstrijden. Samen met het Laaktheater werd er 

een heuse “sing  a long” georganiseerd en  is de bibliotheek regelma-

tig van de partij om onze bewoners te stimuleren te blijven lezen. 

Verschillende bewoners hebben met ideeën aangeklopt bij onze wel-

zijnsmedewerker van st. Mooi, Linda Klee, zo werden er beweegses-

sies georganiseerd in samenwerking met Jay, de buurtsportcoach en 

ontstonden er miniconcerten op de verschillende *binnenterreinen 

van de wijk (*noodzakelijk i.v.m. de coronaregels). Samen met Leo’s 

Lipa, die voor iedere activiteit een artiest kon leveren werden dat 

heuse feestjes. Om alles vast te leggen en te delen op o.a. social me-

dia kunnen we altijd een beroep doen op Robert John van Samen 

voor Laak.  

Al met al zijn we dankbaar voor alle samenwerkingen en kunnen we 

trots zijn op al deze mensen die zorgen voor de broodnodige saam-

horigheid 

 

MONDKAPJES  

Een enthousiast team vrijwilligers is op dit moment in het Vadercen-
trum bezig met een fantastisch project  “stoffen mondkapjes ma-
ken” . Zij maken 10.000 mondkapjes voor non-profit organisaties en 
voor de klanten van de Voedselbank. Deze worden gratis verstrekt. 
Naast het maken van deze 10.000 mondkapjes komen er ook bestel-
lingen binnen. 
Het Vadercentrum heeft daar katoenen stof voor nodig. 
Heeft u lakens, slopen en dekbedovertrekken die u niet meer ge-
bruikt, het team van vrijwilligers van het Vadercentrum zal hier su-
per blij mee zijn.   
Wilt u deze stof afgeven, neem dan contact op met het Vadercen-
trum op tel. nr. 070-2052410. 
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HONDEN OP HET STRAND 
 

 

Honden vinden het heerlijk om te rennen op het strand. Dit is in Den 

Haag van 1 oktober tot 15 mei overal toegestaan. Daarbij geldt altijd en 

overal de opruimplicht van hondenpoep. Als hondenbezitter bent u ver-

plicht een opruimmiddel bij u te hebben bij het uitlaten van de hond.  

Ook bij het uitlaten van uw hond gelden de coronaregels:  

Blijf thuis als u klachten heeft en vraag iemand anders de hond uit te 

laten. 

Vermijd drukke plekken, neem een andere route of kies een ander tijd-

stip. 

Houd 1,5 meter afstand. 

Van 15 mei tot 1 oktober is het strand beperkt toegankelijk als losloop-

gebied. In deze periode zijn honden op de volgende delen van het 

strand toegestaan: 

Zuiderstrand 

's Avonds tussen 21.00 en 7.00 uur op het gehele Zuiderstrand. 

Gehele dag en nacht vanaf strandopgang 2 (einde parkeerterrein Ma-

chiel Vrijenhoeklaan) tot aan de grens met de gemeente Westland. 

Gehele dag en nacht tussen strandopgang 9 (Kwartellaan) en stran-

dopgang 10 (Duivelandsestraat). 

Noorderstrand 

Gehele dag en nacht vanaf strandopgang aan het einde parkeerterrein 

Zwarte Pad tot aan de grens met gemeente Wassenaar. 

Honden in Den Haag 

Lees ook de algemene regels voor het uitlaten van honden en het 

opruimen van hondenpoep in Den Haag. Op de Hondenkaart vindt u 

alle losloopgebieden en verbodsgebieden. 

Op: 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-

bomen/parken-bossen-en-duinen/honden-op-het-strand.htm#  
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.woefwelkom.nl%2Fdagje-uit%2F5x-stranden-nederland-hond-altijd-los-lopen%2F&psig=AOvVaw0IER5j3BI9NVfAztJrOb-B&ust=1591694182147000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDF6Jfx8ekCFQAAAAAdAAAAABAI
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Vanwege het Coronavirus kan 

het wijkfeest van zaterdag 4 

juli helaas niet doorgaan!!!! 

 

 


