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Leefbaar Laak
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 11 juni richten wij ons in het
stamtafelgesprek op ’Leefbaar Laak’.
Gasten zijn: Kevin (RadiLaak), Cees van der Meer (Stichting Wijkberaad Laak
Centraal), Kirsten (Laak Bloeit), Youssef Assad (Raadslid D66).

Overbewoning, vervuiling en criminaliteit zijn drie woorden die de nieuwsberichten
over stadsdeel Laak al lange tijd beheersen. Er lijkt maar weinig goed te gaan in Laak.
Op Eerste Paasdag overleed een Poolse arbeidsmigrant, twee dagen daarna was er
een schietpartij op de Rijswijkseweg n.a.v. een kroegruzie. Op 27 april viel een
Bulgaarse arbeidsmigrant uit een woning in de Musschenbroekstraat en overleed even
later. Nog een dag later trof de politie in de Boerhaavestraat een hoeveelheid hennep
en wapens aan, waar een vrachtwagen voor nodig was om het allemaal af te voeren.
Toch gebeurt er wel het een en ander om de leefbaarheid te verbeteren. Bewoners
komen in actie en hebben begin mei een brandbrief naar de gemeente gestuurd om te
vragen om een grondige aanpak van de problemen. Verder zijn er initiatieven op
sociale media zoals ‘Positief Laak’ en ‘Laak Bloeit’. Wat gebeurt er al op het gebied
van wonen, werk, welzijn in het stadsdeel en waar is er nog veel te doen? Waar
kunnen het gemeentelijke bestuur en de bewoners elkaar vinden in aanpakken van de
problemen?
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