
Compleet overzicht adviezen burgerberaad Laakkwartier & 
Spoorwijk 
 
Aangenomen adviezen 
Adviezen waar tijdens bijeenkomst 3 over is gestemd en zijn aangenomen 
 

Ideaal ' – Duidelijke en betaalbare route naar een duurzaam huis 
Duidelijke route naar een duurzaam huis 
 

9. Wat zien we: mensen weten nu niet waar ze moeten beginnen op weg naar een 
duurzaam huis. Er is veel informatie beschikbaar, maar het is te veel en te 
verspreid.  

A. Wat willen we: dat de informatie voor mensen toegankelijk en zinvol is en dat de 
stap naar een eerste actie te overzien is.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: maak voor elk woningtype een routekaart waarin de 
mogelijkheden van isolatie en alternatieve energiebronnen staan beschreven. 
Met als einddoel afsluiten van aardgas. De routekaart moet voor elk woningtype – 
op basis van de huidige mogelijkheden – in Laak in AGA3 beschikbaar zijn. Elke vijf 
jaar wordt de routekaart herijkt, of eerder vanwege nieuwe mogelijkheden. De 
routekaart maakt onderscheid in huurders en woningeigenaren.  

 
Een betaalbare route naar een duurzaam huis 
 

9. Wat zien we: een duurzaam huis is een flinke investering voor bewoners. Niet 
iedereen heeft de financiële slagkracht om de investering te doen. Dit geldt ook 
voor met name de kleine VvE’s.  

A. Wat willen we: een duurzaam huis moet voor iedereen betaalbaar zijn.  
B. Hoe kunnen we dat bereiken: maak in het financieringsstelsel (bijvoorbeeld 

subsidies) onderscheid rekening houdend met inkomen, waarbij meer subsidie 
naar de lagere inkomens gaat.  

 
Ideaal 7 – Informatie is toegankelijk en compleet 
Regelmatig communiceren en verwijzen naar een centrale adviesplek 
 

9. Wat zien we: de beschikbare informatie is een wirwar en ontoegankelijk. Het is te 
ingewikkeld en mensen hebben angst voor dure oplossingen. 

A. Wat willen we: het moet allemaal veel eenvoudiger en persoonlijker. Een 
laagdrempelige, herkenbare adviesplek in de buurt waar alle informatie 
beschikbaar is. Regelmatig worden bewoners daarover Huis-aan-huis op de 



hoogte gebracht. Herhaling is belangrijk, zodat mensen weten waar ze terecht 
kunnen.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: Richt een centrale plek(ken) in de buurt, waar 
mensen terecht kunnen voor informatie. Er is een menukaart met alle 
besparingsoplossingen. Middels aantrekkelijke flyers of brieven worden bewoners 
op de hoogte gebracht hierover. Herhaling is essentieel.  

 
Overkoepelend platform 
 

9. Wat zien we: er zijn heel veel verschillende aanbieders en bronnen van adviezen 
en informatie met als gevolg dat bewoners de informatie niet kunnen vinden en 
beoordelen. Hierdoor komen bewoners niet tot actie. De informatie zou 
betrouwbaarder overkomen als de gemeente het bij elkaar brengt. 

A. Wat willen we: een goedvindbare, complete en betrouwbare informatiebron. 
B. Hoe kunnen we dat bereiken: een digitaal informatiepunt én een fysiekpunt binnen 

het bestaande servicepunt XL. Promotie zo ingericht dat iedereen bereikt wordt 
en tot actie komt.  

 
Duurzaamheidsspreekuur in de buurt 
 

9. Wat zien we: mensen die niet digitaal vaardig zijn of de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, worden onvoldoende bereikt met informatie op het gebied van 
duurzaamheid. 

A. Wat willen we: dat alle doelgroepen daadwerkelijk aan de slag kunnen met 
verduurzamen van hun woon- en leefomgeving. 

B. Hoe kunnen we dat bereiken: beter afgestemde informatievoorziening en 
benaderingswijze die passend bij op de belevingswereld en culturele 
achtergronden van bewoners. Bijvoorbeeld spreekuur op locaties waar veel 
specifieke en niet bereikte doelgroepen samen komen en dat energiecoaches die 
mensen bezoeken uit de wijk en bij voorkeur uit de doelgroep zelf komen.  

 
Ideaal < – We doen het samen 
Verbinding tussen wijk en autoriteiten 
 

9. Wat zien we: Er is weinig verbinding tussen autoriteiten en mensen in de wijk. 
Mensen ervaren een afstand tot de gemeente en de politie. Hierdoor voelen 
mensen zich onveilig en alleen. 

A. Wat willen we: Een betere verbinding tussen deze autoriteiten en bewoners. De 
drempel tot contact verlagen.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: Organiseer duurzaamheidsactiviteiten in de wijk, 
waarbij wijkagenten, mensen van de gemeente, en lokale politici betrokken zijn.   



Benutten van maatschappelijke energie in de wijk 
 

9. Wat zien we: Mensen leven in Laakkwartier & Spoorwijk geïsoleerd van elkaar. 
Groepen zijn erg op elkaar gericht, ze leven in bubbels. We zien dat scholen, 
sportverenigingen en wijkcentra plekken zijn waar verschillende mensen wél met 
elkaar samen komen binnen wijk 

A. Wat willen we: Deze bijzondere positie kan beter worden ingezet voor 
gemeenschappelijke verduurzamingsacties in de wijk, zoals clean-ups, 
tegelwippen, en het aanleggen van geveltuinen.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken:  
• De gemeente moet het organiseren van verduurzamingsacties in de wijk 

door bijv. scholen, sportverenigingen en wijkcentra stimuleren en 
faciliteren. 

• De gemeente moet hiervoor middelen beschikbaar stellen, zoals geld, 
ruimte, of ondersteuning bij de coördinatie.  

 
Ken je bewoners, weet wat ze willen 
 

9. Wat zien we: De meerderheid van bewoners in Laakkwartier & Spoorwijk wordt 
niet bereikt door de gemeente.  

A. Wat willen we: Het is belangrijk dat we meer weten komen over hoe we inwoners 
kunnen bereiken, en welke boodschap hen zou aanspreken. Dit is een 
randvoorwaarde om mensen met elkaar te verbinden. Op die manier maken we 
communicatie op maat mogelijk, en kunnen we gedragsverandering 
ondersteunen.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: Laat onderzoek doen naar de motieven en behoeften 
van bewoners op het gebied van communicatie over duurzaamheid.  

 
Diverse ambassadeurs/energiecoaches 
 

9. Wat zien we: veel informatie over verduurzaming van de gemeente bereikt de 
bewoners van Laakkwartier en Spoorwijk niet.  

A. Wat willen we: dat de gemeente zelf zichtbaarder is, en naar bewoners toe komt 
op een manier die aansluit bij de leefwereld van bewoners, zodat bewoners zich 
veiliger voelen in hun contact met de gemeente.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: Het versterken van de reeds bestaande inzet van de 
wijkambassadeurs en energiecoaches: 

• Van verschillende leeftijden, genders en achtergronden, waar mensen 
zich in kunnen herkennen.  

• Zodat we een betere match kunnen maken tussen bewoners en de 
energiecoaches en wijkambassadeurs.  



Ideaal > – Er wordt gebruik gemaakt van collectieve technische oplossingen 
Opslag en gebruik van collectieve duurzame energie 
 

9. Wat zien we: inwoners zijn op dit moment niet genoeg op de hoogte van de 
mogelijkheden tot opslaan en gebruik van collectieve duurzame energie in 
Laakkwartier en Spoorwijk.  

A. Wat willen we: inzicht in de mogelijkheden in opslaan en gebruik van collectieve 
duurzame energie.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: we willen graag dat de gemeente Den Haag op korte 
termijn gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor opslag en gebruik 
collectieve duurzame energie in Laakkwartier & Spoorwijk. Zie voorbeeld 
buurtbatterij in Utrecht.   

 
Collectieve inkoop 
 

9. Wat zien we: Duurzame maatregelen zoals zonnepanelen zijn duur en ingewikkeld 
als men dit individueel moet uitzoeken en kopen. Als de gemeente de collectieve 
aanschaf van duurzame maatregelen faciliteert, zien we schaalvoordelen. Door 
het samen te doen wordt het makkelijker en goedkoper. 

A. Wat willen we: Goedkopere en eenvoudigere duurzame maatregelen zoals 
zonnepanelen. 

B. Hoe kunnen we dat bereiken: Gemeente: bedenk een manier waarbij inwoners 
collectief aan de slag kunnen om duurzame maatregelen in te kopen met 
financieel voordeel én kennisvoordeel als gevolg. 

 
Behoud burgerberaden voor invullen geven aan beleid en uitvoering verduurzaming 
 

9. Wat zien we: we zien dat het eerste burgerberaad een succes is, bewoners zijn 
bereid zich in te zetten en zijn actief betrokken.  

A. Wat willen we: we willen een continue betrokkenheid van bewoners bij 
gemeentelijke vraagstukken.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: Bij besluiten die een grote impact hebben op de 
levenssfeer van de meerderheid van de bewoners, moet de gemeenteraad in 
overweging nemen of ze hiervoor eerst een burgerberaad organiseren of niet. Het 
besluit daarover moeten ze transparant communiceren.  

 
 
Ideaal B – Verhouding tussen huurders en verhuurders in balans brengen 
Positie voor huurders versterken: verduurzamen makkelijker maken voor huurders 
 

9. Wat zien we: 



• Veel huurders die eigenlijk niet kunnen deelnemen omdat ze afhankelijk 
zijn van verhuurders (die de investering moet doen). 

• Prikkel voor verhuurders is niet zo groot. Woningcorporaties doen nog 
niet zo veel.  

6. Wat willen we: 
• Positie van huurders versterken. 
• Als huurder de prioriteit van duurzaamheidsmaatregelen kunnen 

aangeven. 
8. Hoe kunnen we dat bereiken: 

• Stap 9: Gemeente gaat apart in gesprek met verhuurders en huurders 
om te begrijpen welk belang ieder heeft. 

• Stap A: We vragen de gemeente om het gesprek tussen huurders en 
verhuurders te faciliteren om de positie van huurders m.b.t. 
duurzaamheidsmaatregelen te versterken. 

 
Ideaal D – Een groene wijk 
Een groene trambaan 
 

9. Wat zien we: De stad heeft last van hittestress én wateroverlast. Met de huidige 
tramlijnen is er heel veel steen en asfalt in de straat, het asfalt is erg warm en 
water blijft liggen. 

A. Wat willen we: een groene tram zoals – bijvoorbeeld - lijn 99. 
<. Hoe kunnen we dat bereiken: Maak een groene trambaan in Laak-Spoorwijk daar 

waar dat mogelijk en veilig is. 
 
Van grijze, dode naar levendige groene plekken 
 

9. Wat zien we: er zijn veel plekken die nu niet worden gebruikt, bijvoorbeeld dode 
hoeken, en langs sportplaatsen, hondenuitlaatplekken en speeltuinen. En die 
kunnen we best groen maken zonder dat iemand er last van heeft (bijvoorbeeld 
rolstoelgebruikers). 

A. Wat willen we: meer levendige, groene plekken. 
B. Hoe kunnen we dat bereiken: De gemeente doet onderzoek naar versteende 

plekken: waar zien we de mogelijkheid om te vergroenen? Als eigenaar van veel 
openbare ruimte, kan de gemeente die ruimte en ook het groen beschikbaar 
stellen. Het groen kan geplant worden, door samen te werken met scholen in een 
groenproject of bijvoorbeeld op ‘Groendagen’ zoals een boomplantdag. Laak kan 
zo een voorbeeld zijn voor de hele stad.  

 
 
 



Nieuw ingebrachte adviezen 
Controle op opkoopbescherming 
 

9. Wat zien we: sinds 9 maart AGAA geldt in Den Haag opkoopbescherming voor 
woningen. Echter in het Laakkwartier zien we nog steeds dat de huizen worden 
opgekocht als investeringsobject en voor astronomische huurprijzen worden 
aangeboden aan derden. Het karakter van de wijk verandert hierdoor, en niet in 
positieve zin. Het is niet in het belang van de verhuurder om te verduurzamen. Dit 
gebeurt nu nagenoeg niet.  

A. Wat willen we: Meer verkoop van woningen aan mensen die er ook zelf in gaan 
wonen. Dit heeft het verbouwen met meer aandacht voor duurzaamheid als 
gevolg. 

B. Hoe kunnen we dat bereiken: de gemeente moet de controle en handhaving ten 
aanzien van opkoopbescherming meer aanscherpen en nadrukkelijker 
controleren.  

 
Warmtevisie Laakkwartier & Spoorwijk 
 

9. Wat zien we: de gemeente Den Haag heeft een burgerberaad ingesteld om de 
gemeente advies te geven. Zelf heeft de gemeente een Transitievisie 
Warmte waarin staat beschreven wat voor elke buurt in Den Haag goede 
technieken zijn voor verwarmen met schone energie. De kaarten geven aan dat 
voor Laakkwartier-Spoorwijk tot AG3G er geen visie is.   

A. Wat willen we: de kaarten in de visie zijn de basis voor gesprekken met partners 
van de gemeente zoals de woningcorporaties, grotere particuliere eigenaars, 
bewonersorganisaties, energiebedrijven en netbeheerders, en ze dienen als 
onderbouwing voor de gemeentelijke ondersteuning van initiatieven van 
partners. De invulling van de visie kan in de loop der jaren iteratief aangepast 
worden. De bewoners van Laakkwartier-Spoorwijk verwachten een (warmte) visie 
over de wijk Laakkwartier-Spoorwijk voor AGAd.  

B. Hoe kunnen we dat bereiken: de gemeenteraad geeft de makers van de 
transitievisie warmte opdracht om voor AGAd invulling te geven aan de 
warmtevisie Laakkwartier & Spoorwijk, Zodat ook daar een solide basis is voor 
gesprekken over gemeentelijke ondersteuning van initiatieven van en 
met woningcorporaties, grotere particuliere eigenaars, bewonersorganisaties, 
energiebedrijven en netbeheerders. Dit moet haalbaar zijn op basis van de 
routekaart (zie advies ‘duidelijke route naar een duurzaam huis’). 

 
 

 

 



Afgewezen adviezen 
Adviezen waar tijdens bijeenkomst 3 wel over is gestemd, maar die zijn afgewezen.  
 

Ideaal > – Er wordt gebruik gemaakt van collectieve technische oplossingen 
Collectieve technische oplossingen op de kaart 
 

;. Wat zien we: we zien veel potentie om de wijk te verduurzamen, maar dat er nog 
geen collectieve oplossingen zijn.  

6. Wat willen we: inzicht in welke isolatie/verduurzamingsacties per 
woningcategorie nodig en mogelijk zijn. Als er overzicht is, kan de gemeente 
collectieve projecten opzetten. Een collectieve aanpak maakt het goedkoper voor 
iedereen. Hiermee wordt versnelling van de verduurzaming van onze wijk 
mogelijk. 

8. Hoe kunnen we dat bereiken: stap 9: de gemeente brengt in kaart welke 
verschillende woningtypes er zijn. Stap A: welke verduurzaming is per 
woningtype mogelijk. Stap B: implementeer een collectieve inkoopactie. 
Bijvoorbeeld op isolatie, zonnepanelen. Dit maakt de gemeente inzichtelijk op 
een interactieve kaart.  
 

Opslag regenwater 
 

9. Wat zien we: niet genoeg mogelijkheden tot opvangen van regenwater. 
A. Wat willen we: meer mogelijkheden tot opvangen van regenwater. Natuur 

behouden, water voor tuinen. Draagt bij aan de leefbaarheid. 
B. Hoe kunnen we dan bereiken: in kaart brengen van kansen. Wijs plekken aan waar 

opslagplekken kunnen komen. 
 

Ideaal B – Verhoudingen tussen huurders en verhuurders in balans brengen 
Sterkere positie huurders in VVE op gebied van verduurzaming woning 
 

9. Wat zien we: verhuurders in een VVE hebben geen prikkel om te verduurzamen 
waardoor andere eigenaren in een VVE niet verder kunnen met het verduurzamen 
van de woning. 

A. Wat willen we: meer invloed voor de bewoners (met name huurders) in een VVE 
met betrekking tot het verduurzamen van de woning. 

B. Hoe kunnen we dat bereiken: de gemeente neemt een voortrekkersrol in het 
verkennen van de mogelijkheden om de stem van de bewoners (met name 
huurders) in een VVE meer leidend te laten zijn met betrekking tot het 
verduurzamen van de woning.  
 
 



Ideaal D – Een groene wijk 
Zamel groenafval apart in en recycle dat in de wijk 
 

;. Wat zien we: groenafval wordt nu met het overige afval weggegooid, terwijl het 
kan worden hergebruikt bij de vergroening van de wijk. Terwijl andere stromen 
wel afzonderlijk worden opgehaald. Vroeger ook GFT overigens… 

6. Wat willen we: dat GFT apart opgehaald wordt. 
8. Hoe kunnen we dat bereiken: bij de containers voor papier, glas en plastic voegen 

we een container voor GFT. Deze wordt geleegd als hij vol is. We starten met een 
pilot, op basis van de ervaringen breiden we de invoering uit.  
 

Vervang huidige bestrating parkeerplaatsen door halfopen bestrating en groen 
 

;. Wat zien we: parkeerplaatsen helemaal gestraat met klinkers. Dat is niet goed 
voor groen, hittestress en waterafvoer. 

6. Wat willen we: we willen meer groen, minder hittestress en een betere 
waterafvoer door creatie van veel meer ruimte voor groen, waarbij auto’s nog wel 
veilig en goed kunnen parkeren.  

8. Hoe kunnen we dat bereiken: alle nieuwe bestrating van parkeerplaatsen 
vergroenen middels half open bestrating. Daar waar mogelijk toepassen. 
 

Nieuw ingebrachte adviezen 
Toenemende verstening binnenplaats(en) 
 

;. Wat zien we: bij de Van Zeggelenlaan (ter hoogte van de Ernest Staasstraat) aan 
de achterkant zien we dat er heel veel aangebouwd is (vaak driekwart van de 
tuinen) met als gevolg dat er enorme verstening heeft plaatsgevonden van de 
binnenplaats waardoor het regenwater niet weg kan en overlast veroorzaakt. 
Mede hierdoor zijn er nagenoeg geen bomen die voor verkoeling en opname van 
het regenwater kunnen zorgdragen omdat er slechts een postzegel tuin overblijft.  

6. Wat willen we: meer groen op de binnenplaatsen en bebouwen conform wat en 
regelgeving. 

8. Hoe kunnen we dat bereiken: 
• Betere handhaving van wet- en regelgeving. 
• Actief stimuleren van beleid om buitenruimtes zoveel mogelijk te 

vergroenen. 
• Meer informatievoorziening hoe hittestress voorkomen kan worden. 

 
 

 



 

Gesneuvelde adviezen 
Adviezen waar tijdens bijeenkomst 3 wel over is gepraat, maar niet verder zijn uitgewerkt 
of ter stemming zijn gebracht 
 

Ideaal > – Er wordt gebruik gemaakt van collectieve technische oplossingen 
Coöperatie  
 

;. Wat zien we: 
6. Wat willen we: de gemeente ondersteunt bij het vormen van energiecoöperaties. 
8. Hoe kunnen we dat bereiken: 

 
Welstandscommissie  
 

;. Wat zien we: 
6. Wat willen we: 
8. Hoe kunnen we dat bereiken: 

 
 


