
Welke zorgen heeft u? Welke vragen heeft u? Over welke thema’s moet het burgerberaad de 
gemeente adviseren?

Heeft u ideeën die u graag wilt delen? Wat wilt u graag nog kwijt?

OV bekijken vanuit: 1. Punt tot punt: bv. Fiets & rolstoelen mee in OV 2. 
OV breder dan Den Haag: - verbeter vervoer in NL - kijk internationaal. 
Reden: als auto weg kijk je naar je hele vervoerbehoefte

1. Verbind de wijk, creër communities op social 
media. Mensen kunnen leren van elkaars initiatieven. 
2. Meer groen: stimuleer tegels weg uit de tuin maar 
ook hier: breng neuzen bij elkaar

Hapklare, praktische adviezen, bijvoorbeeld: 
spouwmuurisolatie levert dit op, kost ongeveer dit, dit 
soort bedrijven doet dat en hier moet je op letten --> 
liefst per type woning. Of: wat doe je als je samen met je 
buren 1 dak hebt? (appartement)

1. Subsidies voor maatregelen, maar maak het simpel 
en zorg voor voldoende geld in de pot. 2. Eigenaren 
van verhuurwoningen verhuren allen als aan CO2 eisen 
wordt voldaan. 3. Geef een visie over energielevering 
in de wijk in de toekomst. Dat bepaalt waar ik kan 
investeren. 4. In gesprek met greenwheels samen met 
grote steden om voor elkaar te krijgen dat auto in Den 
Haag kan worden opgehaald, en in Amsterdam kan 
worden ingeleverd. 

 

1. Hoe snel kunnen we klimaatverandering 
bewerkstellen? 2. Gedragsverandering bij mensen 
bewerkstellen? 3. Hoe worden dingen betaald? 4. 
Sociale cohesie in de wijk bewerkstellen 4. 
Wooncooperateis mee krijgen

Waar kan ik info krijgen om mijn sociale huurwoning te 
isoleren/van gas af/zonnepanelen?

1. Isoleren 2. Mobiliteit 3. Sociale cohesie 4. Afval 
verwerking 5. Betere informatie voorziening

Investeringen in sociale huurhuizen terug kunnen 
verdienen/krijgen

1. Huizenmarkt overhand van huizenmelkers en daardoor te weinig 
onderhoud/isolatie/… 2. Groen wordt weggehaald 3. Te veel afval

1. Hoe gaat er voor zuiniger/groene energie gezorgd 
worden? 2. Hoe gaat de gemeente met 
eigenaren/huizenmelkers in gesprek?

1. Onderhoud woningen/subsidies 2. Voorlichting op 
scholen over zuiniger leven/afval 3. Beplanten van de 
wijk/groenere wijk 4. Handhaving/boetes op 
verbouwing/afval 5. Contact met bedrijven

1. Meer voorlichting door bijv. apps/buurt-apps en 
kringloopwinkels op spullen te delen 2. Meer 
aanwezigheid onder de bewoners door bijv. 
actiedagen in de buurt of bij supermarkten om 
voorlichting te geven

Bij de bijeenkomst: graag geen eten & drinken in plastic 
bekers als wij het juist hebben om zuiniger met de aarde 
om te gaan

1. Zomerhitte, te warme huizen 2. Beperkte invloed op verhuurders 3. 
Afval

Is er fatsoenlijk onderzoek gedaan naar de mogelijke 
grondwatervervuiling van geothermie (diep)? Ik wil 
niet betalen voor het onnodig schoonmaken van de 
grond als die pijpen zijn gaan rotten!

1. Zekerheid geven voor lange termijn investeringen. 2. 
Betaalbaarheid

1. Witte daken maken in de zomer, door middel van 
krijten (tuinbouw methode) 2. Lokaal van afval naar 
energie?

1. Duurzaamheid meewegen bij afgeven verhuurders-
vergunning 2. Kan er onderzocht worden, of lokalere 
vormen van districtverwarming, zoals een 'wijk' WKO 
(WHO?), een optie kan zijn i.p.v. stadsverwarming?

1. overopbrengst energie zonnepanelen opslaan? 2. valent afvalbeleid 3. 
communicatie vanuit de gemeente

1. terugkoppeling adviezen burgerberaad 2. 
rijdsnelheid terugbrengen in de wijk 3. bestaat de 
milieubus nog?

1. verdeling (eerlijker) subsidiebeleid; minder 
draagkrachtiger meer bv kijken naar inkomensgegevens 
2. VVE beheers betrekken bij isoleren om VVE te 
stimuleren dit te gaan doen

-

Is de informatie voor iedereen teogankelijk en begrijpelijk die vanuit de 
gemeente wordt gedeeld?

Waarom wordt er in een nieuwe wijk/straat geen enkel 
strukje groen geplant? --> denk aan nieuwbouw in 
spoorwijk!

1. Vergroening 2. Subsidies 3. OV toegankelijker maken --
> Lagere tarieven, toegankelijk voor ouderen, 
gehandicapten, mensen met kinderwagens

1. Meer gebruik maken van sociale media om jongeren 
te bereiken 2. Samenwerken met andere gemeentes 
om bepaalde thema's/doelen te bereiken

Betere planning maken van werkzaamheden! Tijdens 
rioleringswerkzaamheden in spoorwijk veel overlast 
doordat straten steeds opnieuw worden opengebroken. 
Werkzaamheden zouden tot eind mei 2022 duren en is 
nog steeds niet klaar. Dit zorgt voor veel hinder door fout 
geparkeerde auto's op de stoep en straat

1. Er mag meer groen, bomen (zuurstof). 2. Meer verantwoordelijkheid 
voor de overheid om voeding wat gezond is zoals fruit & groente 
goedkoper te maken en minder ongezond voedsel in plastic 
verpakkingen beperken. 3. Betere isolatie woningen. 4. Teveel 
verantwoordelijkeid wordt nu op de individuele burger gelegd, terwijl 
de meeste vervuiling veroorzaakt is door grote bedrijven die veel afval 
over de wereld gedumpt hebben, zoals oliemaatschappijen, de bekende 
supermarkten, fabrieken. Het is niet de bedoeling dat de gemiddelde 
burger zich schuldig gaat voelen!

Wordt er niet teveel verantwoordelijkehid gelegd op 
de individuele burger?

Landelijke samenwerking met gemeentes en overheid 
om afval van grote bedrijven aan te pakken.

Meer voorlichting op bv. TV en scholen, zodat de 
volgende generaties al bewuster zijn. Bescherming van 
publiek groen, zoals meer afvalbakken.

1. Woningen die nieuw gebouwd worden meer 
rklimaatveilig verantwoord zijn. 2. Zwerfafval aanpakken. 
Containers met pasjes openen. Grotere openingen in de 
containers. 3. Duidelijkheid creeëren over dat 
klimaatverandering niet alleen aan de mens ligt maar ook 
een natuurlijk verschijnsel is. 4. Tenslotte hebben we een 
ijstijd gehad en andere veranderingen de afgelopen 
tijdlijnen --> prehistoriek, stenen tijdperk etc.

1. Verloedering van de wijk ipv. Duurzaam 2. te veel afstand tussen de 
gemeente-burgers (weerstand ligt te hoog bij de inwoners om hen mee 
te krijgen over het onderwerp klimaatverandering) 3. !Actief benaderen 
van inwoners

Tijdspad plan van aanpak vd. Gemeente als bewoner in 
kunnen zien?

1. Infrastructuur (fietspaden) 2. Intrinsieke motivatie bij 
inwonders omhen mee te krijgen --> mindset 
klimaatverandering/verduurzamen (begin bij de basis: 
taal/overbewoning/westlandse werkgevers!)

1. Stel 'wijkmentoren' in 2. Éen verilig fietspad vanuit 
Laak richting de stad/strand (door de schildersijk én 
onder viaduct door)!



Wat zijn de plannen voor afsluiting van het gas? 1. Aansluiting op het warmtenet. 2. Beste manier om 
woning te verduurzamen. 3. Terugdringen van het 
autogebruik.

1. Meer diversiteit in het stadsgroen: groene daken, 
muren, deuren en bloemen/insecten. 2. P&R voor het 
bereik van de wijk. 

Ik heb deze bijeenkomst als heel waardevol ervaren, mijn 
ideeën over de betekenis van de wijk en het verzachten 
van de gevolgen van de klimaatcrisis is veel concreter 
geworden en ik heb inspiratie opgedaan door de ideeën 
van anderen. Bovenal heeft het bij mij het gevoel 
versterkt dat we het samen moeten doen en het 
belangrijk is iedereen te betrekken (zij het vrijwillig of 
met een financiëel duwtje). 

Dat ik straks geen kinderen kan krijgen omdat de wereld onbewoonbaar 
is. Green washing, macht van coorporaties, ontwetendheid over 
consequenties overbevolking, mentale gezondheid jongeren

Wat wordt hiermee gedaan? Educatie, consuminderen, incentief geven om geen auto 
te rijden/OV te gebruiken

Nodig mensen uit om met de gemeenteraad te 
praten/feedback te geven over klimaatbeleid

1. Te veel afval 2. Te weinig plekken om te recyclen 3. OV is te duur voor 
dagelijks gebruik

1. Waar is het mogelijk om te recyclen? 2. Wat kan ik 
als minderjarige doen?

1. Energie prijzen 2. Afval vermindering 3. 
Communicatie met de bewoners 4. Voeding

Ga in samenwerking met basisscholen en clubs om 
misschien tuinen te verzorgen en op te ruimen.

Ik vind het fijn dat klimaatverandering duidelijk serieus 
wordt genomen. 

1. Leefbaarheid 2. Betaalbaarheid eneergie 3. Onvoldoende oog voor 
negatieve (bij)effecten technologische ontwikkelingen lobby vanuit 
bedrijven die veranderingen blokkeren

1. Wonen 2. Moiliteit 3. Solidariteit (lasten en 
opbrengsten eerlijk verdelen) 4. openbaar groen en 
wateropvang

1. Wadi 2. Moestuinen 3. Voedselbos 4. Stimuleren 
particuliere verhuurders om woningen te isoleren

1. Afval voorzieningen zijn te weinig 2. Isolatie woningen met oude 
bouwnormen is lastig 3. Man voelt zich niet altijd veilig (persoonlijk of 
in het verkeer) 4. de energie verlizen tussen opbrengst en afname is te 
hoog 5. Er zijn veel tijdelijke (al dan niet zwarthuurders) woners die 
daardoor minder geven om de wijk

1. Hoe stimuleren we maatschappij breed de 
bewustwording voor een betere/veiligere/groene wijk 
2. Is het mogelijk om lokalere energiecentrales te 
hebben dat minder ver hoeft te gaan om het 
rendement te verhogen 3. Hoe wordt men bewust 
gemaakt van de voordelen nadelen en toepasbaarheid?

1. Verkeers infrastructuur (OV, auto's, meer fietsen) 2. 
Isolatie 3. Biodiversiteit 4. Reguleren van huiseigenaren 
en (illegale?) onderhuur 5. Natuur versus bouw

Ja. Beter vroeg dan Laak. Top initiatief, sorry voor m'n handschrift

1. Leefbaarheid van het leven 2. Financieel Hoe denkt de gemeente dit te bewerkstelligen: 1. 
informatievoorziening 2. Overbewoning 3. 
Afvalverwerking

1. Samenwerking met de bewoners 2. De 
informatiestroom verduidelijken

1. Verhuurders/investeerders infoavond/bief over 
verduurzaming 2. verduurzaamingsloket voor alle 
bewoners 3. Meer verantwoording voor de gemeente 
4. Burgerinitiatieven 5. Minder auto's in de wijk 6. 
meer fietsrekken

Dit is een goed initiatief. Hopelijk doet de gemeente wat 
met de ideeën van de bewoners

Ik heb zorgen over de communicatie, dus of de gemeente wel veel 
vertelt aan de bewoners. En het geld tekort

Gaat het lang duren totdat jullie op een oplossing 
komen

1. Betere communicatie in de buurt voor 
klimaatverandering 2. Financiele problemen 3. 
Duurzaamheid, meer groen

1. Meer groen, bijvoorbeeld bomen, struiken, planten 
2. Goedkoper openbaar vervoer 3. Isolatie in de 
woningen 4. Zonnepanelen op daken en kantoren

1. Ik wil heel erg dat jullie iets doen aan de omgeving van 
de wijk dus veel meer groen. 2. Ik wil dat jullie iets doen 
aan de isolatie van oude huizen. 3. Ik iwl dat jullie iets 
doen met de communicatie van mensen bijvoorbeeld 
kinderen.

Dat woningen nooit verduurzamen, omdat de investeringen te groot 
zijn voor mensen die er kort wonen

1. Woningen isoleren, vooral voor huurders: wie moet 
dit gaan betalen? Moeten verhuurders verplicht worden 
om te verduurzamen? 2. Recyclen aantrekkelijker 
maken, zorgen voor meer mogelijkheden en zorgen dat 
ze beschikbaar zijn (geen volle containers!) 3. Fietsen en 
OV aantrekkelijker maken, veilige fietsenstallingen, lost 
meteen parkeerprobleem op

1. Deelauto's zouden heel aantrekkelijk kunnen zijn 
voor heel veel mensen (i.i.g. het concept) en zou het 
parkeerprobleem enorm kunnen helpen, maar moet 
beter uitgewerkt worden en opties duidelijker zijn 
voor bewoners

1. Dat energie op een dag niet meer betaalbaar is. 2. Dat de huishoudens 
met een kleine portemonnee niet in staat zijn mee te gaan in de 
veranderingen die nodig zijn. 3. Dat niet genoeg mensen mee zullen 
werken aan het tegengaan van klimaatverandering

1. Is an electric vehicle really helping, or is the 
electricity of that car created by fossiele brandstoffen? 
(gas?) 2. Hoe werkt een warmtenet voor een 
buurt/stadsdeel? 3. Welke energiebronnenijn het 
meesst duurzaam

1. Energieverbruik verminderen 2. Mobiliteit 
vergroenen (OV, elektrische auto's, fiets-veilige stad) 3. 
Afvalscheiding en minder plastic-consumptie

1. Verspil geen belastinggeld aan het betaalbaar 
houden van niet-duurzame energiebronnen. 2. Verlaag 
de maximumsneleheid in de gehele stad naar 30/u. 
Dat levert minder hardrijdende auto's op (i.e. minder 
uitstoot) én maakt de straat veilig waardoor er mensen 
blijven fietsen. 3. Maak duurzame energie zo 
toegankelijk mogelijk - subsidie & informatie



1. Informatie/zorgen voortouw 2. Niet alles op één keer 
kosten/kosten/onrust bevolking

1. Advieskosten gezamenlijk ipv per huishouden. Hoe 
mogelijk en wat? 2. Financieren op alle vlakken --> win-
win situatie --> stad/overheid/burger collectieve 
mogelijkheiden --> zonnepanelen. 3. Overheid: wet 
maatk/brengt mogelijkheden

Collectieve mogelijkheden --> gezamleijk financieren Prioriteit: lang/korte terimijn 1. Prive: - isolatie huis - 
regenopvang - vergroenen 2. Stad/overheid: - 
energiewinning --> netbeheer

Kosten/geld! = belangrijkste prio, niet alleen voor lage inkomens, ook 
hogere inkomens!

1. Betaalbaarheid 2. Isoleren (opties) 3. Kanser voor 
meer groen in de wijk (Pleinen, straten, tuinen + 
hoogbouw)

1. Laak als voorbeeld wijk om andere boweners te [niet 
leesbaar] --> diversificeren 2. overleven als grote 
inspiratie 3. bescherm middeninkomens 4. - 
vergreenen - gevels -[appelboomen? Niet duidelijk 
leesbaar]

Niet iedereen maakt zich druk om klimaat! Kosten 
besparen = belangrijkste argument

1. Te weinig visie en daadkracht 2. Inkapselen van de meest effectieve en 
radicale ideeën 3. Greenwashing 4. Too little too late 

Hoe lokale problematiek inhaakt op de globale issues 1. Subsidies voor 1-persoonszaken met bedrijfsauto 
voor duurzamere werkbus 2. Gescheiden afval (ook 
kwik etc.) ophalen per straat recyclen met 
ondernemers & horeca 3. groene buitenruimtes voor 
educatie voor alle scholen 4. informatie voorzieningen 
écht meertaling 4. meer inspraak, machtsoverdracht 
5. bedrijven aansporen lokaal personeel aan te nemen

1. Degradatie van de publieke ruimte. Groen, afval, autos. 2. Gebrek aan 
sociale cohesie waardoor de drempel om goed te doen te hoog is.

Status van bestaane initiatieven Over de dode hoeken van de gemeente. 1. Wonen in de  
wijk. 2. Buurt initiatieven 3. Persoonlijke isolatie

Stimuleren van isoleren bij melkers en kleine VVE's

Ik maak mij zorgen over Laak. De meeste bewoners zijn niet 
geinformeerd over verduurzaming. Daarnaast hebben zij ook geen tot 
weinig geld voor verduurzaming.

1. Handhaving (afval & auto's) 2. Overbewoning 
(bewoners veroorzaken overlast) 3. Afval (vuilnis & 
plastic) 4. Verduurzaming huizen 5. Verkeer (- minder 
auto's - meer kunnen gaan fietsen - meer OV 
toegangkelijk maken - parkeerdruk - elektrische auto's en 
fietsen 6. Subsidie 7. Meer groen 8. Zonnepanelen

1. Melden afval makkelijker maken 2. maak de drempel 
voor subsidie lager 3. Geef voorlichting over 
verduurzaming 4. werk samen vmet winkels, 
organisaties, woningcooperaties om bewoners 
voorlichting te geven: bijv. moestuintjes van Albert 
Heijn. 5. Zonnepanelen + groen op de daken Laak heeft 
platte daken.  

Ik weet niet of ik aanwezig ben bij de tweede fase, zo ver 
heb ik mijn agenda nog niet gepland. Wat wordt er 
gedaan met de antwoorden op de vragen van fase 1? 1. 
Auto's moeten minder hard rijden door de straten = 
minder CO2 2. Alleen bestemmingsverkeer in de straten, 
minder parkeeroverlast, minder auto's = minder CO2. 3. 
Afval komt in de sloten terecht = slecht voor 
biodiversiteit.

1. The prolonging of seasons 2. The unseasoned harvest 3. The buildings 
in Laakkwartier being old 4. We are going to have many (or) frequent 
pandemics

1. How does the municipality monitor the energy 
labels of private houses. How often do they do it? 2. 
The type of options you have for aspects such as 
poverty (?)

1. Energie consultation (the recommended temperature 
for homes during specific seasons) 2. Energy 
consultation monotoring and incentives (how home as 
complying with the targets and what homes can be 
incentivized) 3. Carbon credits to local ? 4. Sustainable 
homes

1. For sustainability related topics, it might be a good 
idea to send letters in English as well instead along 
with Dutch

No

1. de vervuiling in deze op zich leuke wijk 2. de onverschilligheid van de 
mensen voor hun eigen leefomgeving 3. de overbewoning (in slechte 
woningen) die samengaat met onverschilligheid en het veelvuldig 
dumpen van zeer schadelijk afval zoals banken en matrassen

1. kan de gemeente wat bereikbaarder zijn en ook 
antwoord geven op brieven en mails? 2. kan de 
gemeente "carnivoor? geef het door!" invoeren?

1. het betrekken van scholen bij het brengen/halen van 
kinderen: liever met de fiets of lopend. 2. het plaatsen 
van 1 of 2 zand-asbakken bij scholen en een inf0-bord 
erbij over de schadelijkheid van peuken. 3. kinderen 
betrekken bij het opruimen zodat ze hun ouders erop 
aanspreken (er zou een les over gegeven kunnen worden) 
4. vergroenen van daken en abri's 5. na 0:00 uur helft 
lantarenpalen uit

-

1. Dat de transitie onbetaalbaar wordt 2. Dat huurders worden vergeten 
en geen opties krijgen 3. Dat er straks te veel ongebruikte laadpalen 
komen ten koste van je reguliere plekken

1. Wat kunnen huurders zelf doen om te 
verduurzamen/isoleren? 2. Heeft Den Haag nu 
überhaupt PTR-faciliteiten? Is in Amsterdam aardig 
succesvol

1. Betaalbaarheid van transitie 2. Isolatie zowel kosten 
als info over mogelijkheiden en subsidies 3. Vervoer 
(PtR, deelautos)

1. Denk aan zonneplein waar huurders en 
huizeneigenaaren zonnepanelen kunnen kopen 2. 
Meer PtR-plekken (transferia) om toeristenauto's uit 
binnenstad te halen

Dat er niks verandert Hoe lang het duurt voordat er dingen veranden Over alle thema's Dat er meer info gegeven wordt

1. Overbewoning (afval, parkeerdruk + verkeersoverlast, overlast 
buiten), 2. Huiseigenaren doen geen verduurzaamheid ivm: 
geldproblemen/armoede, onbekend/moeilijk subsidieregelingen, 
willen cashen niet investeren (vastgoed eigenaren)

Is er overleg tussen gemeentes onderling? Leert men 
ook van andere gemeentes zoals Rotterdam?

1. Aanpak overbewoning 2. Huiseigenaren dwingen te 
investeren in hun huis en buurt 3. Handhaving 

1. Creëer parkplekken voor busjes buiten de wijk 
(parkeergarage Laakhaven) 2. meer grachten open 3. 
gratis OV 4. meer elektrische oplaadpunten

1. Ik wil graag meedoen met fase Ben alleen nog niet 
100% zeker of ik alle data kan. 2. Worden alle post-its 
meegenomen/bekeken?



1. Individualisme viert hoogtij. 2. Hoe breng je mensen tot gezamenlijk 
handelen in de uitvoering van deze materie. 3. Met name bij 
woonblokken met verschillende eigenaren. 4. Laak Centraal is in deze 
problematisch.

Waarom nog geen kernenergie stimuleren? 1. Gezamenlijke aanpak isoleren woningen = prioriteit 2. 
Noodzaak om isoleren uit te voeren. 3. Waterverspilling 
voorkomen. 

1. Rioolwater benutten. 2. Warmtewisselaar bij de 
tramspoorleiding naar Harnash polder.

 Eerlijke informatie over lopende projecten, want de 
geothermische centrale bij Heyenburg werk gewoon 
(nog) niet. Draai er niet omheen.

1. geen gezamenlijke aanpak warmtetransitie 2. geen 
gedragsveranderingen 3. niet genoeg financiële ondersteuning voor 
energietransitie

heeft de gemeente concrete plannen voor Laak (andere 
wijken) op het gebied van warmte, opwek, mobiliteit?

1. warmte 2. mobiliteit 3. recycling afval 4. stimuli 
gedragsverandering 

1. er moet een wijkuitvoerplan voor Laak komen 2. 
meer deelauto-initiatieven 3. plaatsen van 
zonnepanelen/isolatie/etc. stimuleren bij verhuurders 
(woco etc.) + huiseigenaren 

-

1. Onbetrouwbaar/kortzichtig beleid 2. Burger als individu laten 
opdraven voor sub-optimale oplossingen 3. Too little too late 4. 
Besluitvorming op (de) onjuiste parameters --> zorg voor heldere en 
meetbare KPI's

1. Herinrichting wijk/stad/openbaar vervoer 2. stad 
autoluw --> inzetten op 15 min stad: voet/fiets/OV 3. 
vergroenen --> trambanen, bomen innovatieterrein 
(Laakstroompje) 4. gescheiden riool 5. desnoods platte 
daken bij particulieren 'claimen' wn vastleggen met EV 
panelen en stroom laten gebruiken (leveren) (door 
gemeente of losse BV)

1. parkeerhubs buiten de wijk 2. betere en meer 
fietsstallingen 3. HTM 100% groen/OV gratis 4. betrek 
ook de tijdelijke bewoners van Laak 5. los eerst (of 
paralel) de 'echte' problemen op (vuil/overbewoning) 
6. druk op VVE's (+ subsidies voor verduurzaming 
(isolatie, zonnepanelen). druk op verhuurders --> 
VERDUURZAAM!

1. Blijf naast de 'technische' oplossingen (ruimtelijke 
ordening, verduurzaming, vervoer) ook richten 
(stimuleren) 'groen' gedrag --> moestuin, tegenwippen, 
vege/veganistisch 2. gestructureerd huis/blok voor blok 
geheel (turn-key) uitvoeren. Teams -> subsidie -> 
uitvoering (hierdoor bording technische uitvoering en 
behoud voortgang) 3. Help mee met druk naar Rijk, 
netbeheer voor goede regelgeving voor energie opwekken 
en lokaal kunnen delen voor energie (of teruglevering) -> 
zorg voor goede business case VVE/coorperatie/vaklui 
hier/bedrijven (ieder) > meeste impact, eerst! <

1. Huisvuil. 2. Niet iedereen doet mee. 3. Steeds minder groen. 4. Geen 
vertrouwen om mij heen in de overheid.

Geen 1. Bereikbaarheid van huiseigenaren en huurder. 2. 
Groener maken. 

1. Met z'n allen gaan fietsen. 2. De gele vuilniszakken 
ronddelen bij iedereen niet zomaar een paar huizen. 

1. Energiekosten 2. Leefbaarheid met hitte 3. Ruimte voor Fiets (<-- die 
niet gestolen moet worden en niet weg hoeft te roesten) 4. Geen water 
in de zomer

1. Welke verduuzaamheids innovatieven zijn 
beschikbaar 2. Gebruik van grijs water!?

Hoe info te bundelen 1. Ik wil allen maar zwemmen 2. VVE inleg bij leggen 3. 
Verhuurders verplichten te verduurzamen 4. Minder 
keuzes. Gewoon simpel duurzaam zonder dat je ervoor 
gestudeerd hoeft te hebben

I'm concerned about 1. poor insulation in older homes in Laak 2. 
difficult for non-Dutch/English speakers to access info and support to 
upgrade energy sufficiency

1. When/how are landlords required to report and 
upgrade energy labels/efficiency? 2. What subsidies 
are available to owners for new CV, insulation? 3. 
What power does the gemeente (vs. national govt.) 
have to set energy efficiency standards & enforce in 
houses, offices and new-build construction?

Better bike facilities in Laak (more parking!)

1. Toekomst van de mens (met name m'n zoontje) 2. Gezondheid 
(luchtqualiteit)

Hoe kunnen we samen tot een goede oplossing komen 
om deze problematiek op te lossen?

1. energietransitie/van het gas af subsidie 2. meer groen 
in de wijk 3. OV aantrekkelijker maken om zo de auto's te 
laten staan 4. Data centras gebruiken om restwarmte te 
gebruiken 5. Zonnepanelen op openbare daken 6. 
Verduurzamen van woningen/nieuwe woningen 
bouwen en oude slopen

Zie links (over welke thema's moet het burgerberaad 
de gemeente adviseren)

1. Dat verduurzaming alleen iets blijft voor mensen met geld 2. Dat we 
uiteindelijk te laat zijn met veruurzamen waardoor we niet terug 
kunnen 3. Dat investeerders/huisjesmelkers de goede wil van 
gemotiveerde bewoners tegen houden

1. Over hoe de mensen met minder geld betrekken 2. 
Isoleren van oude woningen 3. Vergroenen van 
versteende buurten 4. Huisjesmelkers verplichten te 
verduurzamen

1. De drempel verlagen om te verduurzamen 
bijvoorbeeld collectieve mindmolen/zonnepanelen 
waar iedereen kan inleggen hoeveel diegene wil 
inleggen --> dat aandeel verdien je dan ook terug met 
de opgewekte energie. Hierdoor hoeft de 
energietransitie niet gelijk een paar 1000 euro te 
kosten



Dat het wereldwijd en zó groot is. En dat geld verdienen/macht hebben 
altijd "wint"

Hoe gaan we iedereen (of zoveel mogelijk bewoners) 
sámen bereiken? 

Leefbaarheid wijk; hoe wij in de wijk de 
'klimaatadaptatie' kunnen bereiken; stem/steun aan 
"zwakkeren", begin te denken vanuit degenen met de 
minste invloed (om wat voor reden dan ook)!

Ga eens te rade luisteren/praten bij de mensen --> 
regelmatig persoonlijk vragenmoment, bijvoorbeeld 
in het Vadercentrum 

De leefbaarheid in de wijk is echt het begin, denk ik. 
Zolang het vuil zich huizenhoog opstapelt, mensen met 
zoveel auto's en busjes in de wijk willen parkeren, het OV 
duur is, mensen zonder invloed op hun woonsituatie met 
teveel op elkaar véél te duur en te slecht wonen 
(arbeidsmigranten met veel te veel opgepropt) is er 
absoluut geen ruimte voor heel veel mensen aan 
klimaatproblemen te denken. Zoveel mensen in deze wijk 
met zoveel grote zorgen en minder kansen.. ; Snellere en 
zichtbare maatregelen, zoals vaker vuilnis ophalen, vaker 
de straten controleren op vuil, zwerfvuil opruimen, meer 
controle op overbewoning, betere zorg voor het groen 
maken de gemeente meteen zichtbaarder. 

Het inzien van nu bij buurtbewoners m.b.t. klimaatverandering --> 
financiën, eerste levensbehoeften voor kunnen denken aan het klimaat.

1. Financiën: hoe maak je klimaatvriendelijk leven voor 
buurtbewoners betaalbaar/voordelig voor het individu. 
2. Positief stimuleren

1. De buurt leeft door groepsgevoel. WK, voetbal, 
Halloween, hoe kun je dit inzetten om samen te 
werken in klimaat. 2. Beloningssysteem (positieve 
stimulatie) voor buurtbewoners m.b.t. 
klimaatvriendelijk leven, bijv. goed afval scheiden = 
puntensysteem = belonging. 3. Bijenbloemen op bijv. 
bushokjes (zoals Utrecht).

1. Allereerst: Wat een fantastisch initiatief, meer van dit 
is fantastisch. 2. Ik denk zelf dat de gemeente duurzaam 
leven zoals isoleren, fietsen (huur, fietsenmaker 
betaalbaar, OV betaalbaar) etc. goedkoper maken dan de 
gemakkelijkere opties die nu goekoper en makkelijker, 
maar ook minder klimaatvriendelijk zijn. 3. Ik denk dat 
het bovengenoemde vanuit de gemeente kan komen, 
zodat de buurtbewoners gemakkelijker zelf bezig kunnen 
gaan met klimaatvriendelijker leven. 4. Maak het leuk 
voor mensen om bewust te leven. Ik denk dat veel 
mensen in de wijk soms klimaatneutraal leven 'belerend' 
vinden klinkgen. Waarom niet: er iets leuks van maken? 
Bijv. door beloning? 5. Bij integratie klimaat meer 
meenemen. 

1. Veel manieren om te verduurzamen kosten veel geld. 2. Op korte 
termijn van gas af heeft veel ingrijpende consequenties (nieuw fornuis, 
extra kosten voor electra, nieuwe stoppenkast) 3. Zorgen om 
geluidsoverlast, ruimte gebrek voor warmtepomp

1. Vergunningaanvraag zonnepanelen lastig ivm 
beschermd stadsgezicht: - onduidelijk wat wel/niet 
mag - wordt niet op gehandhaafd veel huizen hebben 
wel zonnepanelen (zonder vergunning) - kan dit niet 
makkelijker/duidelijker

1. Alternatieven voor auto/stimuleren alternatief 
vervoer 2. Isolatie 3. Kosten verduurzaming 4. 
Alternatieve energiebronnen zoals 
zonnepanelen/warmtepompen 5. Vergroening wijken

1. Besteed/investeer in oplossing/manier die op korte 
termijn veel kan opleveren --> isolatie 2. Stimuleer 
verbetering isolatie bij kopers/verhuurder 3. goede 
voorlichting wat mogelijk is en wat mensen eenvoudig 
snel kunnen doen. 4. Heb echt aandacht voor de 
zorgen die er leven mbt kosten van verduurzamingen 
(warmtepomp + conseqiemtoe vam gas af, isoleren)!

Ik zie eenzaamheid, minder binding met elkaar en de stad Wat heeft de gemeente nodig om mijn idee op te 
pakken?

Subsidies voor meer binding met elkaar, de stad, 
activiteiten buiten vooral in de winter

Met het organiseren van activiteiten buiten en samen. 
Vooral in de winter (wanneer 't energieverbruik hoger 
is -->wonen 40%+). Door middel van de ooievaarspas 
mag dit financieel haal gemaakt worden voor lage 
inkomens. 

Mocht de gemeente mijn hulp, inbreng nog nodig 
hebben, dan ben ik er graag bij op 8 september, 22 
september en 6 oktober. Bedankt voor de uitnodiging en 
wie weet, graag tot dan!!

Dat ik opgezadeld word met allerlei gevolgen van andermans keuzes en 
daar de kosten van moet dragen (bv. Van gas af etc.)

Begrijpt de overheid dat haar plannen zéér ambitieus 
zijn? Klimaat is zeker ontzettend belangrijk, maar er 
zijn zat dingen die we kennelijk nog niet zo goed 
kunnen regelen & die voelen we in de praktijk van alle 
dag. [onduidelijk woord]

Over har ondersteunende rol. M.i. is het niet de 
bedoeling dat de burger van alles moet uitvoeren & de 
overheid achterover leunt

B.v. aan leefbaarheid --> vuil op straat, verkeerd 
geparkeerde auto's, enkel maar buitenlandse winkels. 
Dit soort dingen: in het hier en nu vind ik heel 
belangrijk omdat ze de kwaliteit v/h leven direct 
beinvloeden.

1. oneerlijke verdeling subsidies 2. eigenaren die winst op nummer 1 
hebben en niet onze toekomst 3. lobbyisten

- 1. vergroening 2. ingrijpen van de gemeente (overheid) 
van lobbyisten/eigenaren die alleen gefocust zijn op 
winst 

1. regentonnen aan bewoners (met tuinen) om voor te 
bereiden op droogte 2. vergroening van de straten, 
bijv. plantenbakken tegen de huizen 3. moestuinen 
per blok en voor schoolkinderen. geef mensen de optie 
om zelf eten te verbouwen, is beter voor portemonnee 
en milieu. 4. verbod op onnodig licht van winkels --> 
logo's en naamborden die 's nachts licht geven terwijl 
de winkel dicht is of een reclamebord in de winkel 
verlichten terwijl hij dicht is. 

jullie zijn toppers :) maar neem bewoners en deze kwestie 
a.u.b. wel erg serieus. 

Oververhitting door onze versteende wijken OV (toegankelijkheid, fijnmazigheid, betaalbaarheid)



Dat er te veel van eigen initiatief wordt uitgegaan, terwijl dat (in deze 
wijk) bij veel mensen ontbreekt

Zijn er vanuit de gemeente concrete ideëen voor 
matregelen die op relatief (…)

1. Over concrete mogelijkheiden/ maatregelen, zoals 
isolatie. 2. Over de financiën van deze maatregelen. 3. 
Over de communicatie/ hoe er meer draagvlak/ interesse 
kan worden gecreëerd d.m.v. bijvoorbeeld zeggenschap 
in eigen wijk.

Het probleem met de discussie over klimaatverandering 
in dat het eigenlijk een luxeprobleem is: als je weinig 
verdient en moeilijk van in je basisbehoeften kan 
voorzien, ga je niet aan het klimaat denken. Daarom moet 
er (met name in deze wijk) meer initiatief komen uit de 
gemeente. Daarnaast zijn er veel mensen die weinig 
invloed hebben op hun woning omdat ze huren. Voor 
verhuurders moeten er ook duidelijke afspraken komen. 

1. mensen die hun gedrag niet veranderen 2. te enthousiaste plannen 
(niet realistisch) 3. te duur 4. veel (des)informatie 

1. wie gaat 't betalen, alles is al zo duur? 2. wanneer is 
er een duidelijk plan van aanpak waar iedereen zich 
aan houd?

1. gedragverandering 2. informatievoorziening 3. kosten 1. aanpak afvalbeleid bv per kg --> stimuleer je 
scheiden 2. betere informatievoorziening 3. betere 
subsidieverdeling laaginkomen meer hoge ... 4. meer 
laadpalen

1. kijk niet alleen naar geld op korte termijn maar ook op 
lange termijn 2. durf als gemeente de 1e te zijn met iets in 
te voeren. 3. wees open en transparant over alle 
informatie. 4. maak groengolven, betere doorstroming, 
minder stoppen, sneller op locatie. 5. pak zwerafval beter 
aan door actieve handhaving of grofvuilhandhaving

1. Waste generation, specifically plastic(s)/non-recyclable 2. Non-green 
energy 3. Individual behaviors impacting climate

1. Data points - clear data about energy consumption 
pattern of the city 2. Are you willing to make 
unpopular choices in favor of climate change?

1. Energy efficiency/sustainable energy 2. Sustainable 
lifestyle chocies (at individual level) 3. Reduce/recycle 
waste generation 4. Sorting GFT/dry/wet waste at 
household level. 

1. Educating residents of the city about sustainable 
actionable lifestyle choices. 2. Use kinetic energy from 
people/kids (exercise/play) to generate electricity (e.g. 
schommels). 3. Complete ban on single use plastic 
bags. 4. Incentivise public transport, deincentivise 
personal transport

1. Subsidie/vergunningen aanvragen 2. Vuil 3. Ontwetendheid 4. 
vertrouwen in gemeente 5. motivatie bij bewoners 6. greenery

Statiegeld voor waterflessen is een goede start, 
misschien kunnen we hetzelfde principe inzetten voor 
andere middelen; karton, zonne-energie. Hoe zit het 
met (middelbare) scholen (mbo, hbo, uni, basis) - 
scheiding rest en afval bijvoorbeld? - zonnepanelen? 
info overbrengen aan leerlingen (als docent merk ik dat 
er niet veel aandacht aan wordt besteed)

Als bewoners geen intrinsieke motivatie hebben deze 
exentriek te bevorderen door o.a. subsidies, vaste 
plannen etc. meer groen en bomen, helpen o.a. met 
isolatie (ik hoorde dingen over wateropslag (regen) en 
bomen (planten) voor goedkoop/gratis wat ik niet heb 
meegrekregen). 

Ik wil graag een traineeship, pls

1. Duurt te lang 2. Motivatie bij mensen 3. Financiën Termijnplanning 1. Vergroening, daken etc. 2. Betere/eenvoudigere 
informatiewegen

1. Een jaren '30 huis is wel een A label te men/gasloos Regenwater door toiletten

1. Zorgen om buurt/familie, is er genoeg hulp voor mensen? 2. 
Huurprijzen en belasting zijn al heel hoog, hoge lasten

Wat gaat er gebeuren? --> In mijn huis? --> In mijn 
buurt?

Samenwerken/het belang van samenwerken. De gemeente moet in contact blijven met de mensen 
in de wijk. 

De snelheid waarmee Den Haag de klimaatplannen uitvoert. Ik vind dit 
te traag.

Hoe weet ik of de gemeente echt wat gaat doen met 
onze ideeën? Ik wil graag zien dat de adviezen worden 
gerealiseerd.

1. Openbaar vervoer 2. Infrastructuur 3. Groene energie 
4. Verduurzaming woningen 5. Afval en buurt 
schoonmaken 6. Vergroening 7. Jeugd betrekken

zie bijlage (blauwe mapje)

1. Isoleren, hoe en wat is mogelijk en realistisch 2. Hoe krijg je de VVE's 
mee 3. Hoe krijg je de particuliere verhuurders mee 4. Hoe te doen bij 
kleine beurs, veel mensen weten het niet

Hoe kan je zonnepanelen of andere vormen van 
duurzame opwekking stimuleren

1. Isolatie & Transitie 2. Vervoer ook nieuw electrische 
vormen

1. Sociale cohesie: hoe krijg je mensen mee. 2. De capaciteit van 
voorzieningen (zoals de afvalverwerking) lijkt niet mee te groeien met de 
bevolking.

Geen Participatie burgers en zichtbaarheid van gemeente. 1. Stel mediators beschikbaar voor VVE's en stimuleer 
verduurzaming via deze organisaties. 2. Verbeter het 
woningaanbod kwalitatief en kwantitatief. Kwaliteit: 
isolatie, beschikbaarheid duurzame alternatieve. 
Kwantiteit: ga overbevolking tegen. 



1. Information dissemination- I am interested in! but I don’t know 
where to look at. Many households, including ours, might be interested 
in installing solar panels, but we are not sure which companies are good 
and how much doing this will benefit us financially while contributing 
to climate change. Also, we don't know how much it costs to install, 
what maintenance is required, subsidies, etc. I am sure there is 
information out there in Dutch, but it is difficult for non-Dutch 
speaking migrant to find it. 2. Financial incentives – contributing the 
climate change costs Installation of solar panels, for example, is 
expensive. However, immigrants in particular are reluctant to invest 
because they do not know how long they will live in the country.( 
Therefore, the fact that electricity costs will be lower in the long term ... 
is not an incentive for these people to invest.) 3. Become acquainted 
neighbor I don't know my neighbors very well. This was especially true 
when I returned to the Netherlands, as we were in the middle of the 
Corona. I don’t know others how much they know each other. I wonder 
if we can promote the climate change through having a good 
relationship with neighborhood. 4. Too much garbage Although more 
and more supermarkets have stopped using small plastic bags, plastic 
packaging is still used in many of their products. Since it is also a waste 
that gets bulky, on garbage collection day, I can see some houses with 
garbage overflowing from the garbage bin. Not only is this 
environmentally unfriendly, it also makes the streets dirty. 5. No 
standard? When renovating a house, many different companies do it, 
but sometimes the quality of service is not good. In some cases, the 
renovated houses are cold. Therefore, creating standards that such 
companies strictly adhere to.

1. Information session I wonder whether there is a free 
information session. For example, Immigrants often 
don't know about the Dutch system, so they don't 
know which company is better (for the same price, I 
would choose an environmentally friendly 
company...). It would be great if there is a session to 
give us enough information how to choose the service 
provider. 2. How can we involve this to wider citizens 
or residents? We hear about climate change, but the 
general public is unfamiliar with it because of how 
involved it is in our lives, the lack of visibility, and the 
fact that climate change is a scientific explanation of 
events. So I felt that while it is important to inform 
people and encourage behavior change, the key is to 
create mechanisms and introduce technologies that 
are integrated into our daily and social lives. This is 
because I believe that people who can live their lives 
with an awareness of climate change are those who are 
relatively economically well off. Therefore, I hope that 
we can incorporate effective methods for climate 
change into our daily actions whenever possible. 3. 
Shared Ride Encouragement I learned that the city is 
encouraging shared rides as an initiative, but I am 
wondering how widespread it is. And bike share, bike 
share, all kinds of things are being shared, but I don't 
know if those services are appropriate.

1. Subsidy Government assistance surely works as one of 
the very effective mechanisms to incentivize people to 
participate this effort. 2. Creating a mechanism for non-
homeowners to contribute. 3. More accessible and 
affordable public transportation Encourage people to 
use bike or public transportation.

1. Something encouraging – being tangible might 
encourage people! When purchasing appliances, there 
are indications regarding energy consumption, but it 
is not clear how much it actually saves. For example, if 
there is information such as, "If you buy this 
refrigerator, you will save ●● Euro per year on your 
electricity bill," people will buy energy-efficient 
appliances, even if they cost a little more. Show on the 
website how much energy is consumed, and how 
much we can save. 2. Compost (individual house and 
community) Encourage and subsidize composting, 
which can be done even in small yards. Create a place 
where people can bring in their food scraps, since 
some people cannot compost individually. 3. Using 
technology Introduce paths that generate electricity 
by stepping on them at schools, train stations, and 
busy streets. (However, it is unclear how much it will 
cost to install them.) 4. Energy saving tips on the 
website For example, Energy-efficient room heating. 
When is it time to change heaters? Changing just one 
curtain can change the indoor 
temperature….something like this. 5. Declare Den 
Haag climate awareness day?

I am very grateful for this initiative and giving me a 
chance to be a part. I felt sorry for bringing my daughter. 
For some reasons, I had no one to take care of her in this 
night. But I was still allowed to be a part of the 
discussion. As an immigrant, I have not known my 
neighbors well yet since I am still new to this area. (I 
returned to the Netherlands during the pandemic, so for 
a while after immigrating, I only greeted my neighbors.) It 
is valuable to have this opportunity to meet my 
neighbors, hear their stories, and speak my mind. In the 
district where I live, I hear not good rumors. However, I 
hope to create and implement some kind of system that 
we can be proud of.

1. Kosten van verduurzaming 2. Participatie 
bedrijven/huurcoörporaties aan verduurzaming

- 1. Isolatie huizen 2. Gebruik groene energie 3. 
Stimuleren alternatief vervoer 4. Meer groen 5. 
Afvalscheiding/ minder plasticverpakking

1. gezamenlijk inkoop groene energie 2. stimulatie 
elektrische auto's (deelauto?) 3. info wat je kunt doen 
aan isolatie, ook als huurder

Na een uur met de tafel dit onderwerp te hebben 
besproken komt het "dubbel" over dat ieder individueel 
invult

1. Leefbaarheid in de wijk: - Warmte in huis in de zomer - Hoge 
energierekening - Wateroverlasat door regen 2. Mobiliteit: - Geen goed 
alternatief voor auto (OV duur, fietspaden slecht, weinig stalling)

1. Leefbaarheid 2 Meer groen 3. Mobiliteit 4. 
Verduurzamen

1. Subsidie 2. Collectief inkopen en eventueel leveren 
van energie, zonnepanelen 3. Betere en 
gestructureerder samenwerken met 
overheid/bedrijven 4. Park tussen Laak/Rijswijk 
aanpakken 5. Burgerinitiatieven steunen/helpen 6. 
Bedrijfspanden slimmer gebruiken 7. Bedrijven ertoe 
bewegen te verduurzamen 1. Ik maak me zorgen over de isolatie van huizen. Isolatie kost geld, hoe 

wil de overheid hierbij helpen. Zal dit gaan door middel van subsidie (of 
50/50 deal)

Hoe wil de overheid laag geschoolde mensen bereiken 
om duurzamer te wonen?

1. Isolatie van huizen 2. Bewoners stimuleren voor 
alternatieven vervoer 3. Er moet meer voorlichting 
komen over duurzamer wonen (denk aan energielabels, 
isolatie, afval scheiden)

Het stimuleren van alternatief vervoermiddelen: - 
elektrische auto's/deelauto's - OV gebruik

1. vervuiling van straten en geen keuzes in de buurt voor scheiden van 
afval 2. het is duur voor mensen van langere inkomens en klasse om voor 
duurzame opties te gaan 3. koppige mensen die weigeren over te 
stappen naar groenere opties

wat zijn de limieten? 1. vervuiling (afval) 2. betere isolatie van oudere huizen 
3. stimuleren van gebruik openbaar vervoer/groen 
vervoer

1. verhuurders van oudere huizen vergoeden wanneer 
ze het isoleren 2. gebruik openbaar vervoer/groen 
vervoer moet gestimuleerd worden

- 

1. Weinig beleid. Geen duidelijke/ dwangmatige confrontatie en 
sturing!

Zijn er zichtbare situaties die de bewoners in de wijk, 
verbeteringen kunnen zien?

Openheid en zicht. Verantwoordelijkheid vinden voor 
wat er zich in wijk plaatsvindt. 

Heel veel!

1. Overbewoning in de wijk 2. Armoede in de wijk: hoe krijg je arme 
bewoners zo ver om te verduurzamen? 3. Veel seizoensarbeiders: geen 
binding met de wijk, werken vaak in Westland maar wonen in Laak --> 
moet meer huisvesting komen in Westland

Wat gebeurt er met alle post-its op het vel? Worden ze 
bekeken/meegenomen?

1. Subsidie: hoe doelmatig? 2. overbewoning: hoe 
tegengaan? 3. Verduurzamen woning: wat is de beste 
manier?

1. Subsidies moet laagdrempelig en beter 
gecommuniceerd worden 2. E-bike regeling: ruil je 
auto in voor een (forse) subsidie bij aankoop E-bike 3. 
Verhuurders beleidsmatig dwingen om te 
verduurzamen 4. Subsidie laten afhangen van inkomen 
en energielabel van de woning --> slechter label = meer 
subsidie

Ik wil wel meedoen met fase 2 maar ik weet nog niet 
100% zeker of ik kan

1. Dat oplossingen vrijblijvend zijn en gefragmenteerd zijn. 2. Dat we 
niet iedereen op gelijke voet meenemen. 3. Wantrouwen in de overheid 
hoe officieel zijn maatregelen. 

Het verhaal over visie 2030-2040. Warmte was vaag. 
Dat heeft nogal consequenties. De vaagheid gaf mij 
geen goed gevoel

Social cohesie heo doen we het samen in een diverse 
wijk? Wijk met veel huur en onderhuurders.

1. Denk groots en met schaal. 2. Veel dak is niet 
gebruikt. Doe er iets mee! 3. Geeft paar goede 
voorbeelden. De ruimte als voorbeeld. 3. Wees 
aanweziger in de wijk en zichtbaarder. 

Super leuk dat dit gedaan wordt. Het lijkt me leuk om 
verder mee te denken. Qua diversiteit en 
vertegenwoordiging weet ik niet of we er al zijn. 



1. Overpopulatie 2. Winstoogmerk over milieu bedrijven 3. 
Gemakzucht van mensen

1. besparing 2. verminderen CO2 uitstoot 1. Investeren in bewustwording van mensen 2. maak 
de overstap op elektrisch aantrekleijker door bijv. 
subsidie 3. gasverbruik kan minder door isolatie deels 
te subsidieren

1. Invloed van Laak op het totale probleem binnen NL/EU/Mondiaal? 2. 
Hoe houden we alles betaalbaar? 3. Hoe zorgen we ervoor dat alles en 
iedereen mee profiteert?

1. Waarom is er zoveel aandacht voor zonnepanelen 
terwijl Laak beschermd stadsgezicht is? (Zo lastig om 
dit gerealiseerd te krijgen) 2. Waarom is het voor 
huurders zo moeilijk om van enkel glas o.i.d. af te 
komen (maak daar regels voor)

1. Wetgeving die verduurzaming belemmert aanpakken 
2. Afval en recyclen 3. Groen voorzieningen 4. 
Wetgeving m.b.t. verduurzamen van de huursector 
invoeren

1. Schaf voor zonnepanelen de beschermd 
stadsgezicht straks af. 2. Bekijk eens de opties voor 
collectieve mogelijkheden mbt. Verwarmen & 
zonnepanelen.

Een pedagogisch tipje: nooit plenair wijzen [weet niet 
zeker of dit er staat] of iemand bezwaar heeft tegen iets (in 
dit geval foto's) Datis gewoon niet veilig/didactiesch 
verantwoord. Verder een ontzettend leuke avond. Super!

1. Weinig sociale cohesie in de wijk, dus moeilijk om samen problemen 
mbt klimaatverandering op te lossen. 2. Relatief 'simple' acties om zelf 
te doen zijn al niet mogelijk in de wijk, bijvoorbeeld afval scheiden

Wat stelt de gemeente beschikbaar om tot korte-
termijn oplossingen te komen?

1. Isolatie woningen/type energiegebruik 2. Mobiliteit 
3. Afval scheiding 4. 
Informatievoorziening/bewustewording 5. Sociale 
cohesie --> samen als buurt oplossingen bedenken

1. Afval scheiden (bakken in de straat) en reuleren --> 
dat dit ook wordt nageleefd. 2. --> hangt samen met 
informatie en eductie over wat je zelf kan doen. Bijv. 
korter douchen, minder vlees eten etc. 3. Voor 
(nationale) overheid --> ban plastic tassen. neem 
voorbeeld aan Rwanda. 4. Meer plekken voor fietsen. 
Er is geen plek voor mijn fiets in de straat maar erg veel 
auto parkeerplekken. Keer dit om. 5. Maak OV 
goedkoper

Ik kan het erg waarderen dat dit burgerberaad wordt 
georganiseerd en zou het super vinden als dit vaker wordt 
gedaan (ook over andere onderwerpen die Laakbewoners 
bezig houden)

1. Afwatering, staat straks mijn kruipruimte vol? 2. Hoeveelheid auto's 
3. Afval 4. Hoe krijg ik de rest mee?

Wie heeft de verantwoordelijkheid? 1. Hoe krijgen we de auto's de wijk uit? 2. Hoe krijgen we 
de wijk geïsoleerd?

Mijn dak mag de gemeente morgen huren. Voor 
zonnepanelen, een groen dak…

Er is veel (tegenstrijdige) informatie rond isolatie. Ik zie 
door de bomen het bos niet. Van de gemeente zou ik 
graag duidelijk en objectief advies willen. Waarin moet ik 
eers investeren? Niet meer, maar minder opties

1. Waste management is pretty poorly seen in Laak and I think more can 
be done. 2. Housing and insulation could be more efficient if more 
information and benefits could be taught to the people. 

Geen 1. Efficient energy management. 2. Proper and strict 
waste management rules.

1. I think is more awareness regarding the benefits/ 
importance is given to the people in terms of energie 
and waste management more could be done. 2. If 
punishments are tougher more could be done and 
more people would follow it. 

1. Hoe gaan we klimaatverandering op de agenda/priolijst krijgen van 
mensen met andere cultuur/armoede in de wijk. 2. Mensen voldoende 
in beweging krijgen. 

Welke initiatieven zijn er nu in Laak? Hoe wordt men 
daarover op de hoogte gehouden?

1. Isolatie/verduurzamen huizen incl. 
communicatie/cultuurplan 2. Verhouding koop/huur 
en verantwoordelijkheden

1. Gebruik van wijkambassadeur. 2. Beloon goed 
gedrag ipv. Afstraffen

Leg het grootste gedeelte van de verantwoordelijkheid 
niet bij het individu maar pak de grote spelers aan. Bijv. 
de VVE's en grote verhuurders en stel hier verplichtingen 
op - niet vrijblijvend. Informeer de individu wel en neem 
hierbij het verschil in cultuur en inkomen mee. Moet van 
2 kanten komen maar ook zo makkelijk mogelijk voor 
mensen op het gebied van subsidie en mogelijkheden.

1. Gaat het wel snel genoeg? 2. Wat zijn de kosten (logistiek)? 3. Weet 
men wel wat nodig is en wat het beste?

Hoe vooruitstreven durft de gemeente te zijn? Keuzes 
te maken, lef te tonen? Voldeonde om alle gevolgen 
van de klimaatverandering op te vangen?

Out of the box denken, de echte situatie voor bewoners 
en beren op de weg ipv. Geredeneerd van uit de 
gemeente/ambtenaren over hoe burgers te motiveren en 
ook te durven inzetten.

Maak lijsten van wat het beste is, wat het oplevert enz. 
Adviezen ook over grotere zaken als isolatie, panelen, 
pompen, enz. Beloon en motiveer bij gewenst gedrag. 
(VVE plan --> advies duurzaamheid bijv.)

Zorg voor goede voorlichting over wat wel/niet werkt! 
Gewoon 1, 2, 3, 4 met wat het oplevert, wat het kost. En 
dan kan je ook kkiezen wat je subsidieert omdat dat het 
bete is. Of zelfs verplichten (bijv. dubbelglas of …) En er is 
te veel onduidelijke info, wat is waar?

1. Dat individuen de schuld krijgen en moeten betalen. 2. Dat de 
gemeente niet genoeg doet. 3. Dat mensen geen zeggenschap krijgen. 4. 
Dat er geen draagvlak wordt gecreeërd. 

Gaan jullie aub. genoeg doen want ik zie nu al zo lang 
bijna niets gebeuren. En leg aub het probleem niet 
neer bij ons maar bij de grote bedrijven. Succes ermee!

1. Lobby v. gemeente richting het rijk. 2. Wie moet 
betalen (bedrijven). 3. Wie zeggenschap krijgt (niet 
bedrijven) 4. Wat (isolatie/zonnepanelen) 5. Combinatie 
met aanpak sociaal-economische problematiek. 6. 
Draagvlak en cohesie in wijk.

Combineer ecologische & sociaal-economische 
duurzaamheid Dus verlicht lasten, collectieve 
verduurzaming, bv. Goedkoop gezonde groenten 
(helpt klimaat & helpt volksgezondheid), start een 
gemeentelijk energie(co)operatie met massale 
zonnepaneel inkoop & isolatie etc. 

1. Ik heb de zorg dat de gemeente te weinig de regie neemt om de grote 
klimaatproblemen op te lossen.. Ik denk dat de gemeente de 
verantwoordelijkheid te veel bij de burger legt.

Het burgerberaad moet de gemeente advies geven over 
hoe de maatregelen die genomen worden omtrent 
klimaat gecombineerd kunnen worden met het 
verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. 

Aangezien er veel jonge mensen wonen (studenten) in 
Laak, is het misschien leuk om een hackathon te 
organiseren over klimaat. Trekt veel  jonge mensen aan 
en creeert sociale cohesie!



1. Betaalbaarheid: - dubbel betalen (1x voor verduuzamen, 1x voor WoZ 
belasting) 2. Invloed: - verhuurder/huurder - eigenaar/VVE - 
burger/overheid 3. Hittestress

1. Collectieve maatregelen 2. Parkeerproblematiek 3. 
Afval problematiek 4. Energie armoede 5. Openbaar 
groen 6. Isoleren

1. MJOP van VVE's: verplicht maken om 
duurzaamheidsmaatregelen op te nemen en hier op 
handhaven/controleren 2. Ooievaarspas voordelen: 
uitbreiend naar andere inkomensklassen I.V.M. 
energiearmoede. 3. Meer collectieve maatregelen in 
plaats van particulier: - warmptepomt vanuit 
gemeente betalen via lokale belasting - zonnepanelen 
vanuit gemeente betalen via lokale belasting 4. Durf 
iets te doen

Kosten klimaatmaaatregelen meer voor mijn huis Wat wordt het alternatief voor gas in Den Haag/Laak? 
Welke investeringen behalve isolatie zijn nu al 
verantwoord?

Energieneutraal maken eigen huis, vergroening vd. Wijk De gemeente en andere overheden zou met banken 
een 'klimaathypotheek' kunnen ontwikkelen om de 
kosten voor particuliere eigenaren over 20 of 30 jaar 
te kunnen spreiden

Zorg dat de gemeente een bemiddelende/informerende 
rol speelt waar je als burger informatie en 
financieringsmogelijkhede nvoor klimaataanpassing van 
je huis/woning kan krijgen. Bijv. Ik zou mijn keuken nog 
willen isoleren en de badgeyser vervangen door een 
elektrische boiler en dan ook direct op inductie koken 
overschakelen samen met een nieuwe keuken --> alles 
hangt met alles samen, waar begin ik

1. Zwerfvuil/zwerffietsen - Geen handhaving 2. Grote hoeveelheid slecht 
onderhouden woningen in bezit van huisjesmelkers 3. Afstand tot 
burger bij gemeente 4. Ontgroening - Uitbesteding van groentaken 5. 
Verstening - Uitbouwen van 2.5 meter op begane grondwoningen 9. 
Toename bedrijfswagens in de straat 10. Overbewoning door hoge 
huren onderverhuur

Kan de gemeente wat zichtbaarder worden? Graag in 
de wijk

1. Voorlichting moet beter 2. Groen in de wijken 3. 
Verstening tegengaan 4. Aanpakken huisjesmelkers 
m.b.t. duurzamer maken/onderhouden wonidng 
bestand

Gemeente kan gebruik maken van whatsapp preventie 
groepen om informatie met groepen bewoners te 
delen

Op naar 'n leefbaar Laak :)

1. VVE's verduurzamen is erg moeilijk om alle bewoners mee te krijgen 1. Is compleet gasloos überhaupt wel mogelijk? 2. 
Kunnnen verhuurders verplichtigd worden om te 
isoleren

1. ISOLEREN, ISOLEREN (en ventileren) Ook verhuurders, 
VvE's en 'vaste woningen'

1. GOED IDEE DEZE AVOND: Minder informatie over 
isoleren maar een gemeente die fferte maakt en de 
werkzaamheden organiseert. (+ event. Subsidiedies) 
dus bewoners hoeven niet 3 offertes te vergelijken

1. Duurzaamheid is ook spullen kopen wat lang meegaat. 
(Geen 'chinese rommel' die je snel weer weggooit) 2. 
MEER ZWEMGELEGENHEDEN (bijv. laakhaven)

1 Hoe het veranderende klimaat af remmen? 2. Hoe onze verhuurder 
meekrijgen aan het verduurzamen van de woning?

1. Wilt u iets bedenken om de particuliere verhuurders 
mee te krijgen voor het verduurzamen van de 
woningen. Die van ons wil het niet doen zelf als we 
€50,- of €100,- p.m. meer huur betalen voor het 
aanleggen van CV. 2. Maak anders subsidies mogelijk 
ook voor de huurders die de woning willen isoleren als 
de verhuurder niet wil

1. Particuliere verhuurders mee laten doen aan de 
verduurzaming van woningen. 2. Vergroening van de 
openbare ruimtes 3. Subsidies aan de verhuurders of 4. 
de paritculiere verhuurders toch op een of andere 
manier dwingen om de huizen te verduurzamen of 
achterstallig onderhoud te plegen 5. de huizen met de 
laagste energielabels een hoger energie label laten halen

1. Schrijf de eigenaar van het pand rechtstreeks aan 
over de energiecoach enz. en niet via de huurder 
([onduidelijk]) mogelijkheden 2. richting verplichting 
gaan om de particuliere eigenaren/verhuurders mee te 
laten doen 3. Klimaatvriendelijke tegels op de 
parkeerplaatsen = meer water doorlaten en grasgroeit 
4. Bloembakken aan de lantarens of de muren van de 
huizen 5. de straatverlichting in de nacht/avond op 
60% sterkte laten staan, gebruik sensoren voor de 
voetgangers/autogebruikers. 6. terug naar normaal 
dag en nachtritme, 1 dag per week rust, 24/7 
afremmen 7. Richting meerder gemeentes, provincie, 
het rijk om de industrie te verduurzamen: filters op de 
uitstoot in lucht&water, in ander landen werkt dit al 

Ik vind het heel leuk om mee te doen met het 
burgerberaad. Bedankt. Het initiatief/idee voor 
brugerberaad vind ik heel goed en nuttig.

1. Toekomst voor de generatie van nu 2. Verduurzaming binnen een VVE 
(huisjesmelkers) 3. Mobiliteit 4. Afval

Wat kan je als bewoner van ee ntweede etage doen aan 
bijv. groenvoorziening

1. Subsidie voor isolatie 2. Vergroening van de weik en 
sociale controle erop 3. Bevorderen van gebruik 
openbaar vervoer door bijv. goedkoper c.q. gratis reizen

1. jeugd bewustermaken van hetgeen zich afspeelt2. 
mensen positief benaderen om tot verduurzaming 
over te gaan



1. Hoe lang ik gezond en betaalbaar kan blijven wonen in de gemeente 
(luchtkwaliteit, verduurzaming, betaalbaarheid, toegankelijkheid) 3. Of 
de gemeente hierna wel actief aan de slag gaat en hier in wilt investeren 
vanuit bovenaf ipv. verantwoordelijkheid afschuiven op bewoners (ipv. 
bedrijven)

1. Welk aandeel wil de gemeente nemen? 2. Wil de 
gemeente tijd en geld steken in het realiseren van de 
ideeën? 3. Welk budget is er per sector beschikbaar? 4. 
Hoe wil de gemeente dit realiseren?

1. Vergroening 2. Maatwerk bij verduurzaming, 
transitie, advies 3. Vergemakkelijking en persoonlijke 
aanpassing 4. Subsidies 5. Afval scheiden 6. Voeding 7. 
Bedrijven --> aandeel 8. zorginstellingen 9. productie 
binnen de gemeente 

1. Herzie regels rondom elektrische laadpalen, 
verhuurders, woningcoörperaties, bedrijven (uitstoot) 
2. Maak alles gemakkelijker en toegankelijker --> afval 
scheiden, OV, adviezen opvolgen, transities 3. Betrek 
grote bedrijven en zet vanuit daar verandering in 4. 
Maak/bedtrek iederen persoonlijker en obv. doelgroep 
(per behoefte)

1. Kom beloftes na (wees geen D66 bij landelijke moties) --
> maak geen claims als je deze niet kan waarmaken, de 
intentie niet hebt of verantwoordelijkheid niet wilt 
nemen 2. Maak het makkelijker/laat tegenstrijdige opties 
en regels los --> geld betalen voor opslag van 
zonneenergie, OV duurzamer en toegankelijker (niet de 
benzine bus pakken bij eigendom van elektrische auto, 
betrek alle doelgroepen incl. met beperking) 3. Verplicht 
ook big corps met regels over verduurzaming --> 
bewoners willen veel, maar als (grote) bedrijven (en 
verhuurders, woningbouwverenigingen, huisjesmelkers) 
hier geen aandeel in hoeven nemen dan daalt 
welwillendheid 4. neem verantwoordelijkheid en 
realiseer ook dingen 5. luister naar de behoeftes van 
bewoners --> luister 6. betrek ook de zorg hiering --> er 
kan veel op plastic worden bespaard 7. onderwerpen als 
voeding zijn belangrijk --> kom dan wel met kloppende 
info obv. wetenschap 8. richten op preventie --> is beter 
dan genezen 9. Werk doelgroep gericht (rijken hebben 
niet dezelfde insteek, wensen en visie als lage inkomens 
en nederlanders niet als mensen met een andere 
etniciteit) 10. Betrek gemeentelijke politiek, maar leer en 
werk samen met andere gemeentes 11. De gemeente 
moet functioneren dmv. netwerken, maatwerk, passend 
advies. 11. Maak het laagdrempelig en gemakkelijk voor 
bewoners ipv. dat zij de dupe zijn --> mbt. woningen, 
verduurzamen op alle vlakken


