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Inleiding en Voorwoord  

 
Onze Prachtwijk Morgenstond is enorm veranderd, zowel voor wat betreft de sloop en nieuwbouw van woningen, 

het verbeteren van de woonomgeving, de voorzieningen maar ook door de wijziging van de 

bevolkingssamenstelling. Ook is onze wijk een wijk met diverse snelheden, wat tot uiting komt in de diversiteiten 

van nieuw- en oudbouw. Om met deze veranderingen flexibel om te kunnen gaan zijn wij in 2009 begonnen met 

het opstarten van buurtcommissies in onze wijk. 

Het blijkt dat het centrale model met werkgroepen alleen niet goed meer werkt. En dat is heel goed te begrijpen 

want onze wijk is met ca 17.000 inwoners bijna even groot als een gemiddelde gemeente in Drenthe. Door de wijk 

op te knippen in kleinere delen (buurten) kunnen we wellicht een slag slaan en meer bewoners betrekken bij hun 

woonomgeving.  

Met het opstarten van buurtcommissies hebben wij een groter netwerk van actieve wijk- en buurtbewoners kunnen 

realiseren. Ook willen wij de bewoners die actief zijn bij de opgeleverde nieuwbouwprojecten en de 

oudbouwcomplexen een handvat bieden, door zich te organiseren in en met de buurtcommissies. Op deze wijze 

kunnen wij ook meer vorm geven aan het invullen van het begrip bewonersparticipatie. 

Dit jaarplan is een combinatie van een procesplan, waarin wij aangeven hoe we in de organisatie onze werkwijze 

willen aanvullen en veranderen. Maar ook is het een activiteitenplan waarin een groot aantal activiteiten genoemd 

worden waar wij samen met de buurt- en de werkgroepen de komende twee jaar verder aan willen werken.  

Een buurtcommissie werkt bij voorkeur, zoals alle andere groepen onder de paraplu van het Wijkplatform. Indien 

andere groepen uit de wijk zich willen aansluiten bij ons platform dan zijn zij welkom. Wij gaan voor een brede 

participatie. Dat is de reden dat wij een aantal jaren geleden hebben gekozen voor een platformconstructie. 

Wij realiseren ons, dat wij flink zullen moeten investeren in de relaties met alle partijen en dat het niet altijd een 

eenvoudig proces zal zijn. Al experimenterende en aan de weg werkende, moeten wij ontdekken hoe de relaties 

zich zullen ontwikkelen in de reeks: gemeente, buurtcommissies, complex/projectcommissies, wijkplatform en wat 

wij voor elkaar de komende jaren kunnen betekenen. 

Naast de buurtcommissies blijven de huidige werkgroepen gewoon bestaan, zij zullen zich nog meer richten op 

wijk brede zaken en op de activiteiten uit het activiteitenplan die belangrijk zijn maar blijven liggen omdat ze niet 

(kunnen) worden opgepakt door de buurtcommissies. De Wijkplatformvergadering zien wij als een plek waar 

onderlinge afstemming plaats moet gaan vinden. Doordat deze vergaderingen steeds meer een inhoudelijk karakter 

zullen gaan krijgen kan het bestuur meer ondersteuning en raad geven hoe om te gaan met bewonersparticipatie en 

integratie.   

Dit jaarplan 2013-2014 is ambitieus, zeker gezien de bezuinigen en veranderingen die de gemeente thans uitvoert. 

Voor de uitvoering van ons projectactiviteitenplan is het daarom belangrijk om ook tijd te investeren in de relatie 

met de nieuwe partners in de wijk zoals het Koorenhuis, het Cultuuranker Escamp, het huidige theater Dakota en 

het nog te realiseren nieuwe Urban Center. Ook het aanhalen van banden met andere vrijwilligersorganisaties in de 

wijk zoals de Stichting Morgenstond past in dit kader. Ons wacht de komende twee jaar een geweldige uitdaging 

om deze ambities te realiseren 

Jos Muller-Rietveld, voorzitter  

Myriam Wagner, secretaris 

Sjoerd Ramlal, penningmeester 

 

 

 

 



Werkwijze totstandkoming van het jaarplan 

Op hoofdlijnen hebben we de onderstaande werkwijze gevolgd bij schrijven van dit werkplan. 

• Aantal brainstormsessies van zowel wijkplatform breed als met de werkgroepen  
• Uitwerking geplaatst op de website met mogelijkheid tot reactie 
• Concept opgestuurd aan alle actieve bewoners met de mogelijkheid tot reactie 
• Gesprekken met medewerkers van Bureau Samen, Stichting Boog, Cultuuranker Escamp en ambtenaren 

van het Stadskantoor Leyweg 
• Uitfiltering gemeentelijke rapporten (Zuid West, Morgenstond, Krachtwijken) op uitvoerbare projecten en 

acties 
• Rapportage Kinderen in Tel 2010,  Verweij Jonkerinstituut  
• Gesprekken met opinion leaders uit de wijk 
• Overnemen van de nog niet afgeronde acties uit het vorige werkplan 
• Aanpassen concept en geplaatst op de website met mogelijkheid tot reactie 
• Vaststelling concept door het Algemeen Bestuur in ..2011 
• Definitief concept geplaatst op de website met mogelijkheid tot reactie 
• Vaststelling in Wijkplatformvergadering van 6 juni 2011 
• Toezenden aan de gemeente voor oktober 2012 
• Uitvoering van het werkplan. 

Eventuele aanpassingen eind 2012 

De werkwijze van het Wijkplatform  

Het wijkplatform werkt aan belangenbehartiging door het stimuleren van burgerschap via emancipatie, participatie, 

integratie en experimentactie van groepen van bewoners.. Dit betekent dat wij van bewoners vragen dat zij mee 

willen doen en denken aan de Haagse samenleving. 

Wij willen dat iedereen zich steeds meer verantwoordelijk en betrokken gaat voelen, en dat ook uitstraalt, in de 

wijk en in de buurten. Als dat lukt dan zal het sociale klimaat in de wijk aanzienlijk verbeteren.  

Bij de nieuwbouwprojecten lukt dit buiten verwachting goed. Daar is er een instroom van bewoners die bewust 

gekozen hebben voor het wonen op die plek. Zij stralen zelfbewust uit dat ze hun woonomgeving leefbaar willen en 

kunnen houden. Het is dan ook geen echte verrassing dat de meeste deelnemers aan de buurtcommissies 

voornamelijk bewoners van de nieuwbouw zijn. 

Bij de oudbouw is dit een probleem, daar is een instroom van veel bewoners die zich van het begrip burgerschap 

niet veel aantrekken. Deze groep bewoners naar de samenleving trekken zal een heel intensief en tijdrovend traject 

worden, voor zover dat gaat lukken. Het buurtkrediet in de oudbouw dreigt op te raken en huidige goedwillende 

bewoners krijgen er meer dan genoeg van dat veel van de woningen worden toegewezen aan een drietal 

probleemgroepen: mensen met een leefstijl die niet past bij die van de overige bewoners, huishoudens met 

meerdere problemen achter de voordeur en mensen met een verslavings- e/o psychiatrisch probleem die niet bij de 

instanties bekend zijn.. 

In de oudbouw loopt het steeds meer uit de hand. Wij merken dat tijdens de inloopuren, tijdens spreekuren, de 

gesprekken die gevoerd worden en merken het ook in de dagelijkse omgang. Wel is medewerking van de 

corporaties om de leefbaarheid van de omgeving te bevorderen zichtbaar aan het worden, dit dankzij intensief 

overleg met de werkgroepen. 

Bewoners zijn pas in staat om deel te nemen aan bijvoorbeeld een buurtcommissie als men het begrip participatie 

voor zichzelf al heeft ingevuld. 

De komende tijd zullen we gesprekken te blijven voeren met de corporaties, het stadsdeelkantoor, politie en de 

andere instituten die in de wijk werkzaam zijn. Doel hiervan zal zijn dat de vrij komende woningen in de oudbouw 

worden toegewezen aan bewoners die het begrip participatie in de Nederlandse samenleving positief invullen. 



Tijdens de voorbereidingen van dit werkplan is er intensief overleg geweest, zodat velen hun inbreng konden 

geven. Hieruit bleek dat de volgende begrippen bij de meeste bewoners prominent naar voren kwamen: participatie, 

leefbaarheid, veiligheid, woonomgeving, omgaan met elkaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het 

activiteitenplan hierop een grote nadruk ligt. 

De projectactiviteiten gaan we uitvoeren met behulp van: 

• Werkgroepen die actief zijn op het niveau van de gehele wijk; 
• Buurtcommissies die actief zijn op het niveau van een van de vijf a zes buurten; 
• Bewonerscommissies ( huur- en koopwoningen) en VvE’s die actief zijn op het niveau van de 

wooncomplexen en de woonprojecten; 
• Tevens zal er door het wijkplatform per project subsidie aangevraagd moeten worden bij de gemeente, dit 

in het kader van de bezuinigingen. 

Om dit mogelijk te maken en ter bewaking van de samenhang functioneert er een Wijkplatformvergadering. Om 

snel en doelgericht te kunnen werken is er een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Het Algemeen Bestuur fungeert als overgang tussen het Dagelijks Bestuur en de vergadering van 

het wijkplatform. 

Wijkplatform  

Het wijkplatform is werkzaam op een vijftal niveaus (stad, stadsdeel, wijk Morgenstond, buurt, complex) met de 

nadruk op de wijk, de buurten en de projecten resp. de complexen. Hierin zijn de bewoners actief en dat is het waar 

het uiteindelijk om draait.  

De werk- en buurtcommissies willen we zoveel als mogelijk bij hun activiteiten faciliteren en stimuleren, en daar 

waar mogelijk is helpen met de projectmatige subsidieaanvragen.  

Omdat we een Wijkplatform zijn kunnen zelforganisaties w.o. winkeliersverenigingen die actief zijn in 

Morgenstond zich bij ons aansluiten. 

Het is de bedoeling om meer belang toe te kennen aan de Algemene Bewonersvergadering van het Wijkplatform.  

Hierdoor kunnen er meer thematische vergaderingen worden georganiseerd. Hier kunnen er specifieke zaken 

worden besproken die de buurtcommissies aan gaan en waar ze van elkaar kunnen leren. Ook is het belangrijk dat 

de buurtcommissies weten dat het wijkplatform hen kan helpen met b.v. administratieve ondersteuning 

Stad en stadsdeel Escamp  

Op deze niveau´s zal in principe gewerkt worden door het Algemeen Bestuur. Het contact met het stadskantoor 

wordt via het wijknet overleg goed in stand gehouden, daar waar er concrete oplossingen gevonden moet worden, 

zijn zij direct aanspreekbaar. De buurtcommissies kunnen ook zelfstandig in overleg treden op het niveau van de 

stad en het stadsdeel. Belangrijk is dat er een afstemming plaats vindt met het Dagelijks Bestuur.  

Wijk Morgenstond en haar werkgroepen 

Vanuit het Wijkplatform zijn een aantal werkgroepen actief op het wijkniveau van geheel Morgenstond. Zij houden 

zich bezig met activiteiten die de gehele wijk en soms het stadsdeel betrekken. Verderop wordt aangegeven welke 

activiteiten dit zijn. 

De werkgroepen zijn: 

• Wonen 
• Participatie en integratie 
• Veiligheid, verkeer en leefbaarheid (VVL) 
• Buurt Interventie Team Morgenstond  
• Communicatie, wijkkrant, website en nieuwsbrief  
• Letscamp 



• Somalische Werkgroep In Morgenstond 
• Vietnamese Werkgroep In Morgenstond 
• De Binnentuin. 

Buurten 

De wijk is opgedeeld in een vijf/zestal buurten gesplitst door de doorgaande wegen. Hierbij sluiten we aan op de 

door de gemeente en Bureau SAMEN al opgestarte wijze van werken, door per buurt een buurtcommissie op te 

starten. Wij denken dat wij hiermee de betrokkenheid van de bewoners kunnen stimuleren. Immers bewoners zijn 

veelal meer geïnteresseerd in zaken die hun buurt betreffen, dan met zaken die aan de andere kant van de wijk 

spelen. 

Het werken met buurtcommissies is belangrijk omdat we dan met de bewonerscommissies in de complexen en 

projecten direct kunnen samenwerken, daar waar dat het belangrijkst is. Dat is dicht bij de op te lossen problemen.  

De buurtcommissies zijn nu actief geworden, veelal rondom activiteiten zoals aangegeven binnen het verderop 

genoemde Activiteitenplan. Uiteraard bepalen de buurtcommissies zelf waar zij zich precies mee bezig zullen 

houden, het Activiteitenplan geeft dan ook slechts het kader aan. De buurtcommissies kunnen daarbij een beroep 

doen op alle faciliteiten vanuit het Wijkplatform. 

Buurtcommissies ( zie kaartje) 

Buurtcommissie l Noord Links buurt 1 

Deze buurtcommissie presenteert zichzelf als b.c. Zuidlarenstraat e.o.  De commissie heeft het laatste jaar een 

groeispurt doorgemaakt en met een eigen webpagina, een voorzitter en een afvaardiging in het algemeen bestuur 

van het wijkplatform. Daarbij is de aandacht vooral gericht op het consolideren van de organisatie en het opzetten 

van door de commissie gewenste activiteiten. De b.c heeft een eigen website www.bczuidlarenstraat.nl .Tevens zijn 

zij ook actief op social media, n.l. Fracebook en later dit jaar ook op Google+. 

Buurtcommissie 2 Noord Rechts buurt 2 

Input vanuit Boog mn Weerseloostraat e.o. 

Buurtcommissie 3 Midden Links buurt 3 

Dit is de langst bestaande buurtcommissie. Na intensieve bemoeienis met de mogelijke gevolgen van de 

nieuwbouw Wapserveenstraat voor de omwonenden hebben de leden van de commissie zich met veel energie 

gericht op het opzetten van de eigen buurtvoorziening Stichting Aurora. De volgende uitdaging ligt in de 

verbreding van de commissie naar de straten tussen de Hoogeveenlaan en de Dedemsvaartweg.  

Buurtcommissie 4 Midden Rechts buurt 4 

Input vanuit Boog  waaronder de Tonen 

Buurtcommissie 5 Zuid Links buurt 5 Steenwijklaanbuurt 1 

Hier is sprake van een netwerk van zeer actieve bewoners, met vertakkingen naar de werkgroep De Binnentuin en 

de Stichting Ontmoetingscentrum Morgenstond. Door inbreng vanuit deze buurtcommissie is het 

ontmoetingscentrum aan het Eeldepad, met respect voor de zittende doelgroep, drastisch gerevitaliseerd. Opgave 

voor de komende periode is het verstevigen van het netwerk, mogelijk toch in de vorm van een commissie. In elk 

geval zullen er deelnemers uit nieuwe stukken van de wijk geworven worden. 

 

 



Buurtcommissie 6 Zuid Rechts buurt 6 Steenwijklaanbuurt 2 

Input vanuit Boog  mn Ootmarsumstraat e.o. 

In de buurten zullen naar verwachting actieve en minder actieve bewoners willen deelnemen in de buurtcommissie. 

Wellicht dat er onder de actieve bewoners mensen zijn die willen participeren in de vergaderingen van het 

Wijkplatform.  

De buurtcommissies zullen veelal zelfstandig gaan functioneren onder de vleugels van het Wijkplatform. 

Belangrijk is dat er samenwerkend en samenbindend geheel kan worden opgetreden.  

Projecten en complexen 

Dit kunnen zowel huurcomplexen als projecten van 

koopwoningen zijn, of gemengde complexen. Bewoners 

kunnen actief zijn in hun eigen complex of project. Ook 

zij kunnen een beroep doen op het faciliteren vanuit het 

Wijkplatform op dezelfde manier als de 

buurtcommissies. 

Werkvelden 

Wij zullen ons concentreren rondom vier werkvelden 

van uit het Wijkperspectief Morgenstond. Dit zijn: 

• Wonen 
• Participatie en integratie 
• Veiligheid,heel, verkeer en leefbaarheid  
• Welzijn en Voorzieningen 

Dit betekent dat we vanuit het Wijkplatform niet zullen 

toekomen aan de aspecten: Vrije Tijd, Werk en 

Inkomen, Onderwijs en Opvoeding, Gezondheid en 

Zorg. De buurtcommissies staat het uiteraard vrij om op 

deze aspecten wel actief te zijn. 

Bestuur en de Wijkplatformvergadering 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene bestuurlijke, financiële en personele zaken. Het moet een visie 

voor de lange termijn in het algemeen en specifiek voor het vrijwilligersbeleid op gaan zetten. Het zal steeds meer 

op de vrijwilliger aankomen met alle bezuinigingen die plaats vinden. Van de vrijwilliger wordt steeds meer een 

grotere inzet verwacht. 

Het bestuur zal zich steeds meer richten op specifieke bestuurlijke zaken en steeds minder op inhoudelijke zaken. 

De inhoudelijke zaken zullen steeds meer worden besproken in de vergaderingen van het Wijkplatform. We zijn 

van plan om meer thema-avonden te houden. 

Bij grote projecten (bouwen, wonen, infrastructuur, woonomgeving, Escampfestival) op stadsdeelniveau, zal het 

bestuur haar verantwoording nemen en waar nodig is haar diensten aanbieden aan werkgroepen en 

buurtcommissies. 

Professionele ondersteuning 

Voor de ondersteuning van de werk- en buurtcommissies en het bestuur wordt gebruik gemaakt van ingehuurde 

ondersteuning. Tot en met 2011is deze ondersteuning mogelijk geweest via de eigen budgetten van opbouwwerk en 

via de opdrachten bewonersondersteuning van het stadsdeelkantoor Door de bezuinigingen zal dit voor 2012 en 

verder een stuk problematischer worden. Deze ondersteuning moet per project worden aangevraagd. 

1 2 

3 4 

5 6 



Het opbouwwerk moet van de gemeente teruggedrongen worden naar 20% per project. Of dit haalbaar is zal de 

toekomst ons leren.  

De inzet van het wijkopbouwwerk is gericht op de zelfwerkzaamheid van de werkgroepen en buurtcommissies. En 

zal dus liggen in het opstarten van de groepen en (alleen zolang dat nodig is) in de organisatieopbouw en agogische 

ondersteuning.  Plaatsvervangend optreden is niet aan de orde. 

Afstemming werkzaamheden met de wijkpartners 

De in de wijk werkzame professionals worden zowel betaald per project vanuit het budget van het wijkplatform als 

die vanuit het stadsdeel. Belangrijk is dat de beide opdrachtgevers de taakomschrijving en de output van het 

wijkopbouwwerk op elkaar afstemmen en ook zicht hebben op de daadwerkelijke uitgevoerde activiteiten.  

Met de andere partners in de wijk zoals: stadskantoor Leyweg, bibliotheek, stichting Mooi, politie en corporaties 

wordt contact opgenomen en deze werkzaamheden, waar mogelijk is, op elkaar afstemmen 

Activiteitenplan werkgroepen en buurtcommissies 

De werkgroepen en de buurtcommissies bepalen zelf aan welke acties zij willen werken. Het is de taak van het 

bestuur om de vier werkvelden Wonen, Veiligheid, verkeer en leefbaarheid, bewonersparticipatie en integratie, en, 

Welzijn en Voorzieningen aan bod te laten komen in de werkgroepen en buurtcommissies. Maar ook om zorg te 

dragen dat de interne en externe ambities van dit werkplan tot uitvoering komen. Hiervoor is het belangrijk dat wij 

tijd investeren in het elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken. 

Hieronder staan een (groot) aantal acties opgesomd waaraan gewerkt zou kunnen worden en die de 

buurtcommissies kunnen opnemen in hun actieplannen.  

Deze acties zijn genoemd tijdens de brainstormsessie van juni 2011, ze zijn genoemd en gemaild door actieve 

bewoners op andere momenten, ze zijn gehaald uit gemeentelijke rapportages (zie ook de bijlagen).  

Aan welke projecten kunnen we werken? 

ALGEMEEN 

• Morgenstondse Lentefeesten per buurt i.s.m. het wijkplatform, organisaties (scholen, Mooi, theater Dakota 

en het Koorenhuis) 
• Wijkfeest resp. Wijkburendag in september 2012 en 2013 i.s.m. werkgroepen, organisaties (scholen, Mooi, 

Cultuuranker (het huidige theater Dakota), en het Koorenhuis) 
• De wijk Morgenstond nog meer op de kaart te zetten als een goed en bewoonbaar gedeelte van Den Haag  

WONEN 

In dit werkveld is ook de werkgroep Wonen actief. 

• Verbeteren woningvoorraad 
• Uitstel sloop van oudbouwwoningen als gevolg van de economische crisis 
• Woningtoewijzing in de oudbouw 
• Toezicht op het onderhoud  
• Verbeteren parkeergelegenheid (valt ook onder Leefbaarheid)  
• Verminderen onrechtmatige bewoning (valt ook onder leefbaarheid)  
• Bewonersthema-avonden in samenwerking met woningcorporaties en gemeente organiseren 
• Met gemeente en woningcorporaties vroegtijdig praten over de projecten (oudbouw /nieuwbouw 

/uitplaatsingen) 
• Verbeteren betrokkenheid bewoners en onderling begrip en het verwelkomen van nieuwkomers (zie ook 

onder Leefbaarheid) 
• Spreekuren organiseren 

 



 

VEILIGHEID, VERKEER EN LEEFBAARHEID 

Veiligheid 

• Aanpak overlast en onveiligheidsgevoel  
• Enge plekken in kaart brengen en oplossingen benoemen, overleg met instanties, zorg dragen voor 

uitvoering 
• Groen, schoon heel en veilig promoten op de basisscholen 
• Het tegengaan van vervuiling/verloedering van de openbare ruimte 
• Vergroten veiligheidsbeleving winkelcentra Leyweg, Almeloplein, Maartensdijklaan. 
• Verbeteren betrokkenheid bewoners en onderling begrip, verwelkomen nieuwkomers 

Verkeer 

• Verminderen verkeersonveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers op doorgaande wegen 
• Parkeerproblematiek (betaald parkeren en verminderen lokale parkeerdruk)  
• Verkeersveiligheid oversteekplaats Euro Cinema + kruising Maartensdijklaan /Hengelolaan, 

Loevesteinlaan nabij Florence 
• Verbeteren verkeersveiligheid school “De Drentse Hoek”  

Speelplekken en groenvoorzieningen 

 
• Tijdelijke speelterreinen inrichten op braakliggende terreinen. 
• Vergroten aantal speelterreinen in de buurten  
• Cruyff-court, Panna-veldjes  
• Playground Krajicek Foundation incl. sport- en spelleiders 
• Sportactiviteiten. 
• Ervaringen goedlopende speelplekken gebruiken bij aanpak andere speelterreinen 
• Inzicht in gemeentelijk onderhoud groen in Morgenstond 
• Bevorderen van de sociale veiligheid door hoog en dichtgegroeid struikgewas meer te snoeien 

(Schoonhouden)Woonomgeving 

• Schoonhouden buurt 
• Troep op straat  
• Meer handhaving door de gemeente en extra prullenbakken 
• Ondergrondse afvalbakken, afvalbakken op tijd legen, ongedierte, meeuwen, hondenbeleid, nijlganzen, 

fietsbeugels, verlichting, maaien, gesloopte locaties, straatmeubilair  
• Onderhoud en aanpak woon- en leefomgeving ook door de bewoners 

PARTICIPATIE EN INTEGRATIE 

Jongeren 

• Meer activiteiten voor (hang)jongeren  
• Jongeren betrekken bij de wijk middels projecten die zich richten op samenwerking tussen jong en oud, 

maar hen ook een eigen stem te geven 
• Multi probleem gezinnen onder de aandacht brengen en houden 
• Aandacht voor Kinderen in Tel m.b.t. achterstanden 

Sociale samenhang 

• Burgers van diverse culturen bijeen te brengen en hen te betrekken bij het schoon, heel en veilig houden 

van hun buurt 
• Het open en democratisch functioneren van het wijkplatform 



• De moeilijk te bereiken bewoners toch te blijven benaderen door projecten te opzetten en informatie te 

verstrekken  
• het woningtoewijzingsbeleid met name bij oudbouw onder de aandacht van de corporaties blijven houden. 

BUURT INTERVENTIE TEAM (BIT) VEILIGHEID MORGENSTOND  

 
• Verder uitbouwen van het BIT 
• Structurele meldingen van het BIT worden ook doorgegeven aan de buurtcommissies en worden 

geïmplementeerd in het beleid van het wijkplatform 

COMMUNICATIE, WIJKKRANT, WEBSITE, VIDEO, NIEUWSBRIEF 

De communicatie moeten we de komende tijd verbeteren. Het betreft hier zowel de interne als de externe 

communicatie. Door de bezuinigingen gedwongen is de wijkkrant in 2011 vervangen door een ingekochte pagina in 

de twee edities van ZuidwestNieuws in de frequentie van vijfmaal per jaar. 

• Gebruik maken van Den Haag TV, de Posthoorn, ZuidwesterKrant (buiten de eigen pagina om) en Radio 

Discus 
• Door middel van de website, nieuwsbrief, krant, radio, video. 
• Digitaal Morgenstond Nieuws 6 x per jaar. 
• Redactie krant vult mede de website 
• Correspondenten uit werkgroepen en buurtcommissies voor pagina ZuidwesterKrant en website. 
 

SOMALISCHE WERKGROEP IN MORGENSTOND 

De Somalische Werkgroep in Morgenstond (SWIM) heeft zich als doel gesteld de situatie van Somaliërs, zowel in 

Morgenstond als in Den Haag te verbeteren.  

Het SWIM richt zich hiermee op twee fronten: enerzijds houdt ze zich bezig met de sociale- en culturele 

problematiek van Somalische vluchtelingen en asielzoekers en het bevorderen van hun integratie in de Nederlandse 

samenleving. 

Het SWIM probeert belangen te behartigen van Somalische bewoners, ongeacht hun clan/religie /afkomst en 

politieke voorkeur. 

VIETNAMESE WERKGROEP IN MORGENSTOND  

We verlenen de Vietnamese vereniging van ex-bootvluchtelingen onderdak zodat ze een aantal malen per jaar 

activiteiten kunnen organiseren. Deze activiteiten hebben betrekking op belangenbehartiging, emancipatie en 

participatie in de Nederlandse samenleving in het algemeen en die in Escamp in het bijzonder. Het actief betrokken 

zijn bij ons wijkplatform is een kwestie van lange adem, zoals bij veel groepen uit Zuid Oost Azië.  

WERKGROEP LETSCAMP 

Letscamp is een lokale ruilkring, een moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen. (LETS staat voor 

Lokaal Economisch Transactie Systeem.) Er kan van alles "geruild" worden: van het plakken van een fietsband tot 

lessen in internet of het boek dat je uitgelezen hebt. Het handige van een ruilkring is dat het ruilen zich niet beperkt 

tot telkens twee personen: je kunt iets aanbieden aan de ene persoon en daarvoor in ruil van heel iemand anders iets 

terugkrijgen. Men maakt gebruik van www.letscampweb.nl  

Men komt op de woensdagochtend bij elkaar. Tevens organiseert men culturele activiteiten w.o. filmbezoek. 

De werkwijze van de werkgroep staat open voor mensen uit Escamp. 

WERKGROEP DE BINNENTUIN 

Werkgroep ‘de Binnentuin’ is een actieve bewonersgroep aan de Steenwijklaan. De werkgroep wil ook in 2011 een 

aantal activiteiten organiseren voor kinderen en volwassenen in hun complex om de onderlinge band te verstevigen. 



De werkgroep denkt aan activiteiten rondom de feestdagen, een buurtfeest, het Halloweenfeest en wil meedoen met 

de landelijke straatspeeldag. Daarnaast heeft de werkgroep het voornemen om activiteiten te organiseren voor jong 

en oud in de zomervakantie.  

De vrijwilligers van “de Binnentuin” houden een weblog bij, zo blijft iedereen op de hoogte van alle activiteiten.  

VOORZIENINGEN, CULTUUR en SAMENWERKEN IN DE WIJK 

In het jaar 2011-2012 zal het bestuur nog meer van haar tijd exclusief vrijmaken voor het zoeken van 

samenwerkingsverbanden met andere instellingen in de wijk. Zodra de samenwerking loopt zal het bestuur de 

koppeling maken tussen onze werkgroepen en/of buurtcommissies met de andere instellingen in de wijk. Nadien 

zal zij meer op afstand gaan staan en zich op andere taken gaan richten. 

Samenwerken 

Met de andere partners in de wijk zoals: stadskantoor Leyweg, bibliotheek, stichting Mooi, politie, corporaties 

zullen wij contact opnemen en de werkzaamheden op elkaar afstemmen hierbij denken wij dan aan: afstemming 

met Stichting Mooi vooral voor de activiteiten voor jongeren/ straathoekwerk en oprichting speelplekken. 

• zomerprogramma basisscholen 
• (zomer)programma Koorenhuis 
• (zomer programma theater Dakota 
• School voor voortgezet onderwijs 
• Brede buurtschool 
• Aansluiten bij de Landelijke Burendag in september 2011-12 
• Morgenstondse Lentefeesten in mei /juni 2012 in alle buurten (zie ook onder algemeen) 
• Escamp Breed Overleg 
• Wijknetoverleg 
• Urban Center 

Projecten 

Het projectmatig bijstaan door het wijkplatform bij nieuwbouwprojecten. 

Het toekomstige parkeerregime van de gemeente. 

Uitbreiding van buurtcommissies dmv ondersteuning van het opbouwwerk in samenhang met het wijkplatform. 

Ondersteuning van de bestaande werkgroepen en buurtcommissies. 

• Te denken valt hier aan de herstructurering van de omgeving Stadskantoor Leyweg, met name de 

Haveltestraat en omgeving. 
• De bestaande problematiek Tinaarloostraat en omgeving. 
• Wanneer en hoe gaat de gemeente het parkeerregime invoeren. 
• Hoeveel parkeerdruk kan de omgeving van de Leyweg aan. 
• Door de bezuinigingen zullen de uitbreiding van de buurtcommissies projectmatig worden aangepakt. 
• De opbouwwerkers zullen nu per project moeten gaan werken om de kosten te dekken. 
• Tenslotte zullen de bestaande buurtcommissies ook alleen nog projectmatig worden ondersteund bij hun 

werkzaamheden. 

VERKLARING: 

Het jaarplan 2013 – 2014 is goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Algemene Bewoners Vergadering op woensdag 

26 september 2012. 

 

 

 


