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Berichten van de 
bestuurstafel
Door vervanging van rioleringen is een 
deel van Morgenstond moeilijk bereik-
baar, met name rondom het stadskan-
toor Leyweg. Daar waar het ene deel 
van de opbrekingen netjes en ordelijk 
verloopt, wilt het andere deel niet echt 
vlotten. Ook is gestart met het aanleg-
gen van het KPN glasvezelnet, wat ook 
enige overlast zal geven. 

In het voorjaar zullen de Morgenstondse 
Lentefeesten weer gaan plaatsvinden, 
houd dus de Posthoorn en onze website 
of uw brievenbus in de gaten voor de 
data en locaties van deze feesten.
Het laatste nieuws is dat het Wijkplat-
form 25 jaar bestaat. Het is bij notari-
ele akte opgericht op 15 februari 1995 
als zijnde vereniging Morgenstondse 

Bewonersorganisatie. Op 4 augustus 
2006 is de organisatie gewijzigd in Wijk-
platform Morgenstond. We zullen hier 
de komende maanden aandacht aan 
besteden.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Afwijzing
bezwaar inzake 
verkeersbesluit 
Morgenstond
Het bezwaar van het Wijkplatform 
Morgenstond tegen het besluit om 
eenrichtingsverkeer in te stellen in 
de Koekangestraat tussen de Steen-
wijklaan en de Haveltestraat is door 
het College van Burgemeester en 
Wethouders afgewezen.

Het Wijkplatform is teleurgesteld na 
het lezen van de afwijzing, zeker om-
dat er tijdens de hoorzitting over het 
bezwaar echt geluisterd leek te worden 
naar onze bezwaren tegen het besluit.
De Leggelostraat vanaf de Coevorden-
straat richting Melis Stokelaan wordt 
tweerichtingsverkeer op verzoek van 
de brandweer. Dit deel is de laatste paar 
maanden al zeven keer van rijrichting 
veranderd.
De wegbeheerder van het stadsdeel-
kantoor benadrukt dat men voor 
eenrichtingsverkeer heeft gekozen 
om sluipverkeer tegen te gaan. De 
automobilist moet dan wel omrijden, 
maar dat is beter dan dat er overal ver-
keersopstoppingen ontstaan. 
Daar is het Wijkplatform het niet mee 
eens; de Dedemsvaartweg staat nu 
al iedere dag vast;, de opstoppingen 
zullen alleen maar toenemen.

Advocaat
Het Wijkplatform beraadt zich 
momenteel om eventueel in beroep te 
gaan bij de rechtbank.
Welke advocaat wil onze vrijwilligers-
organisatie hiermee helpen? Onze 
portemonnee is niet zo groot. Wilt 
u contact opnemen met ons kantoor: 
info@wijkplatfformmorgenstond.nl 

Jos Muller-Rietveld

Voor meer informatie verwijzen we bij veel artikelen naar websites. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u de betreffende informatie bij het secretariaat van het Wijkplatform krijgen.
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Help, de laatste
brievenbus is weg!

In dit buurtje wonen relatief veel ou-
deren die mij vroegen waarom moest 
ook deze brievenbus weg? Want er is 
nog maar een brievenbus in de buurt, 
aan de zijde van de Hema op de Ley-
weg. Anders moeten ze helemaal naar 
de Betje Wolfstraat in Moerwijk.
De bewoners vragen nu of de brieven-
bus terug kan komen, zodat zij hun 
post weer in de brievenbus kunnen 

doen. Zij willen met verjaardagen zo 
graag hun kaartje per post sturen.
Wilt u dat het Wijkplatform dit aan 
Post NL gaat vragen namens de be-
woners, stuur dan een berichtje naar 
info@wijkplatformmorgenstond.nl
of bel naar 070-3673356 (spreek bij 
geen gehoor het antwoordapparaat in).
 
Jos Muller-Rietveld

In bijzijn van wethouders Van Alphen, 
Balster en Bruines spraken diverse on-

Business Meeting Regiodeal

Op de hoek Steenwijklaan/Leyweg stond de laatste brievenbus in de buurt tus-
sen Erasmusweg en Melis Stokelaan. Maar vorig jaar is ook deze weggehaald. 

Vrouwencentrum 
Yasmin op Leyweg 

Stadsdeeldirecteur Harm Benthem 
opende deze plek waar vrouwen in 
Escamp zichzelf in ontmoeting met 
andere vrouwen kunnen ontdekken 
en ontplooien. In principe zijn alle 
vrouwen welkom, zegt locatiemanager 
Rozemarijn van de Kerk. Deze locatie 
was een lang gekoesterde wens van 
Yasmin omdat het de vrouwen van dit 
stadsdeel te veel geld en moeite lijkt 
te kosten om naar de hoofdlocatie op 
Brouwersgracht 2A te komen. 

Inzicht in eigen kracht en wensen
Hier kunnen vrouwen meedoen aan 
cursussen en trainingen of adviezen 
krijgen, vertelt Hayat Bennani, een van 
de begeleidsters bij Yasmin. Zij kwam 
zelf jaren geleden bij Yasmin terecht 
om via hen in de zorg te gaan wer-
ken. Maar in een korte stageperiode 
bleek dat het te zwaar voor haar was. 
Daarna ging Bennani deelnemen 
aan trainingen van Yasmin. “Ik heb 
in een jaar twee trainingen gedaan, 
genaamd ‘Sterk’ en ‘Doen’. Zo kreeg 
ik meer inzicht in mijn eigen kracht 
en wensen, maar ook hoe ik mijn 
doelen kan bereiken. “Ik ben er echt 

door veranderd en zie dat het effect 
heeft, ook op mijn gezin.” Het beviel zo 
goed dat Bennani zich ook wilde inzet-
ten voor andere vrouwen en zo werd 
zij begeleider bij Yasmin. Zij bereidt de 
thema’s voor die worden besproken met 
een groep vrouwen, variërend tussen 7 
en 18 deelneemsters. Af en toe wordt 
iemand uitgenodigd die inhoudelijk 
meer kan vertellen. De bedoeling is 
om vrouwen te informeren over uit-
eenlopende thema’s zoals opvoeding, 
emancipatie, verkiezingen, politiek en 
dergelijke. Bennani is lovend over haar 
werk voor Yasmin, “Het is een win-win 
situatie’, ik leer er zelf ook veel van”.
Niet alleen de oude bekenden en collega’s 

zijn enthousiast over Yasmin die nu al 
bijna 38 jaar bestaat. Ook Mounira die 
sinds een paar maanden een taalcursus 
volgt, is zeer te spreken over Yasmin. “Ik 
had veel positieve verhalen gehoord over 
hen maar toen ik er zelf bij kwam, vond 
ik ze nog beter” zegt ze.
Het was een succesvolle opening die 
door velen werd bezocht . Stichting Ya-
smin lijkt met een paar betaalde krachten 
en een 70 vrouwen tellend vrijwilligers-
korps veel warmte en kracht teweeg te 
kunnen brengen. Informatie is te vinden 
op www.stichtingyasmin.nl. Je kan 
ook even binnenlopen op Leyweg 849.

Mostafa Alahyarian

Op 31 januari is de stichting Yasmin 
op haar tweede locatie op Leyweg 
849 van start gegaan. Een vrouwen-
centrum dat georganiseerd is voor 
en door vrouwen. Het enthousiasme 
voor de opening was zo groot dat 
het publiek nauwelijks in het ge-
bouw paste.

Rick Baron van de redactie van de-
ze wijkpagina en van de werkgroep  
verkeer  en wonen van het wijkplatform 
Morgenstond is een van de geïnstalleer-
de Schakels. Hij legt uit dat Den Haag 
er de komende jaren veel inwoners bij 
krijgt. “Het verkeer zal hierdoor alleen 

maar drukker worden. Om dat allemaal 
zo soepel mogelijk te laten verlopen, is 
de gemeente met bewoners en onder-
nemers van alle stadsdelen in gesprek 
hoe het verkeer en vervoer in de nabije 
toekomst zo goed mogelijk kan worden 
georganiseerd. Dat zal op een andere 

wijze dan nu moeten gebeuren. Om 
zo goed mogelijk met alle belangheb-
benden rekening te houden heeft de 
gemeente een aantal mensen gevraagd 
of zij Haagse Schakel willen zijn.”

Jeannot Kant

Haagse Schakels geïnstalleerd
Woensdag 12 februari jl. heeft wethouder Robert van Asten vijf van de beoogde twintig Haagse Schakels tijdens een 
feestelijke bijeenkomst geïnstalleerd. De Schakels zijn Hagenaars die voor de gemeente en andere Hagenaars als aan-
spreekpunt dienen bij het maken van plannen en het voeren van discussies over de mobiliteit in de (nabije) toekomst.

dernemers en instellingen af hoe zij 
gaan bijdragen aan de diverse Regio-
deal-projecten. Regiodealdirecteur René 
Baron roemt de concrete resultaten: “Zo 
draagt bouwbedrijf Heijmans € 5.000 bij 
voor de aanschaf van een bus voor de 
verspreiding van de maaltijden van de 
Participatiekeuken. 
Andere bijdragen betreffen workshops 
(Manpower), keukenapparatuur (Flo-
rence), leerwerkbanen en sponsoring van 
het verduurzamen van gebouwen (Shell), 
het aanleveren van klussen in de wijk 
(Vestia) en gastdocenten en oefenmate-
riaal voor de Energieacademie (Eneco). 
Daarnaast bieden diverse MKB-bedrijven 
leermeesters en materiaal.” 

Er komt nog een tweede ronde. Onbe-
kend is nog wat dit ons op zal leveren.
Hopelijk zullen de volgende bijeenkom-
sten net zo succesvol zijn.

Jos Muller-Rietveld

Op 5 februari was de benedenverdieping van het voormalig V&D pand aan de 
Leyweg omgetoverd tot een sfeervolle ambiance voor het Regiodealdiner. Het 
diner werd prima verzorgd door de jongvolwassenen (met een verstandelijke 
beperking) van het UPPERSIDE café.

Foto: Valerie Kuijpers

Aan medewerkers van de bibliotheek 
Escamp worden veel vragen gesteld 
over zaken die alleen een wijkagent 
kan beantwoorden. Daarom verzocht 
men een jaar of twee geleden of er een 
spreekuur in de bibliotheek met een 
wijkagent kon worden georganiseerd.

“Sinds acht jaar ben ik wijkagent in de 
wijk Morgenstond”, zegt Elaine Zeefuik. 
“We waren op zoek naar een goede loca-
tie om met de buurtbewoners in gesprek 
te gaan. Toen de bibliotheek ons daarvoor 
benaderde was het inloopspreekuur bin-
nen korte tijd een feit. Het is laagdrempe-
lig en iedereen kan er met vragen terecht. 
Omdat mijn ‘wijk’ onder het stadsdeel 
Escamp valt, ben ik het aanspreekpunt 
voor het inloopspreekuur. Het is het 
derde jaar dat ik dit doe en met succes.”

Bibliotheek Escamp
Op vrijdagmiddag 31 januari jl. was het 
eerste inloopspreekuur van 2020 in bi-
bliotheek Escamp. Elaine was op haar 
dienstfiets gekomen en was blij verrast 
dat er al mensen zaten te wachten. Nadat 

ze zichzelf had geïnstalleerd met haar 
laptop konden de bewoners één voor 
één vragen stellen. De vragen gingen over 
allerlei meldingen van overlast en over 
alles wat mensen kunnen en willen delen. 
Voor iedereen wordt tijd vrijgemaakt en 
als er wat meer privacy nodig is, kan er 
verder gepraat worden in een kamertje. 
Bewoners die er ‘toevallig’ zijn om een 
boek te lenen beginnen ook vaak een 
praatje en iedereen is positief over het 
inloopspreekuur.

Het inloopspreekuur is er alleen voor de 
bewoners van Escamp. Het komt weleens 
voor dat er iemand vanuit een andere 
wijk in de bibliotheek komt en vragen 
gaat stellen, maar die wordt doorverwe-
zen naar de juiste wijkagent. Reserveren 
hoeft niet, u kunt gewoon langskomen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. De 
eerstkomende spreekuren van Elaine 
Zeefuik zijn op de vrijdagmiddagen 28 
februari, 27 maart, 24 april, 22 mei en 19 
juni, tussen 15.00 – 16.00.

Cindy Wiltenburg

“Dat klopt”, zegt winkelcentrummanager 
Julie Ann Tollenaar. “Het pand staat al 
4,5 jaar leeg. Zo’n groot leeg gebouw is 
natuurlijk niet echt goed voor het imago 
van de Leyweg; ook al gaat het de laatste 
tijd een stuk beter. Bijna alle winkelruimte 
is nu verhuurd”.

Pand Zuidwest
Om wat levendigheid te krijgen in het 
voormalige V&D gebouw, heeft Julie Ann 
bij de gemeente een plan ingediend om 
het pand tijdelijk beschikbaar te stellen 
voor activiteiten. Die had daar gelukkig 
wel oren naar en onder de naam “Pand 
Zuidwest” is zij ook projectleider gewor-
den van het pand.
Ondernemers die zich goed willen pre-
senteren, maar ook verenigingen die ver-
gaderruimte zoeken, buurtbewoners die 

iets willen organiseren; veel is mogelijk. 
Zo is er al een naaiatelier en organiseert 
Das Glück workshops, van schilderen 
tot knuffels maken. Recent is er in het 
weekend een “Vintage kilo sale” gehou-
den, verkoop van tweedehands kleding. 
Er waren daar veel positieve reacties te 
horen. “Gaaf dat dat hier wordt georgani-
seerd”, merken twee vriendinnen op. Drie 
Engelse studenten uit de binnenstad zijn 
speciaal naar het Pand Zuidwest gekomen 
om leuke kleding te scoren. 
Wijkbewoners die een plan hebben 
voor een activiteit in het pand, kunnen 
zich melden via info@pandzuidwest.
nl. Inmiddels is het pand verkocht aan 
vastgoedeigenaars. Nog niet bekend is 
wat de definitieve bestemming is.

Rick Baron

Inloopspreekuur
wijkagent Morgenstond

Activiteiten in
V&D pand

Op zondagochtend 2 februari zijn er 
veel gezinnen te zien in het gemeen-
telijk zwembad in het Zuiderpark. De 
meeste kinderen die nog klein zijn dra-
gen veilige zwembandjes en er wordt 
zichtbaar plezier gemaakt. In het diepe 
zwemwater zijn volwassenen baantjes 
aan het trekken, en zo af en toe wordt 
er een flinke sprong gemaakt van de 
lage duikplank.

Chantal Dijkema zit vanaf 2012 achter 
de kassa van het zwembad. “ Twee jaar 
geleden was de sfeer in het zwembad 
heel anders dan nu”, vertelt ze. Sinds 
september 2017 is er een legitimatie-
plicht ingevoerd voor alle mensen die 
gebruik willen maken van een  gemeen-
telijk zwembad. Zwemmers die zich niet 

aan de regels  houden worden krijgen na 
een waarschuwing een toegangsverbod. 

Hierdoor is de sfeer behoorlijk verbe-
terd. Er wordt met plezier gezwommen.
Desiree Overvoorde komt elke week 
met haar kinderen zwemmen. Ook zij 
vindt de sfeer prettig en merkt dat het 
personeel adequaat handelt bij onveilig 
gedrag.  Alleen heeft ze een kritiekpunt 
over de ingang. “Het is in de avond een 
groot donker gat waar je doorheen moet 
lopen met je kinderen en auto’s mo-
gen het terrein gewoon oprijden om 
te parkeren”.  Ze heeft dit meerdere 
keren aan de gemeente doorgegeven, 
zonder resultaat. Toch blijft ze naar het 
zwembad komen, omdat de sfeer goed 
is en het een leuk zwembad is met veel 
activiteiten.

Caroline Roeters

Ze zijn letterlijk “om de hoek” gaan 
wonen. Kitty en Lenny wonen sinds 
eind vorig jaar in een huurwoning 
van Woonhave in het nieuwe com-
plex Loef I aan de Loevesteinlaan. 
Na 11 jaar hebben ze hun huis aan 
de Dalerveenstraat verkocht.

Het bevalt hun prima. Ze wilden al een 
tijdje verhuizen omdat het traplopen te 
zwaar werd. Omdat zij beiden behoor-
lijk verknocht zijn aan Morgenstond, 
was een van de voorwaarden dat ze in 
deze wijk wilden blijven. In hun nieuwe 
woning op de derde verdieping hebben 
ze bewust gekozen voor de zonzijde. 
“Dan maar geen uitzicht op het Zui-
derpark. We kijken nu vanaf ons ruime 
balkon uit op onze oude achtertuin”, 
zegt Kitty. Omdat hun nieuwe huis 
minder groot is dan hun vorige woning, 
hebben ze veel meubeltjes weg gedaan. 
En wat wel mee is gegaan, heeft na de 
verhuizing bijna allemaal een wit verfje 
gekregen.
Wat hen ook aanspreekt, is dat de be-
wonerssamenstelling van Loef I en II 
erg gemêleerd is.

Het complex heeft geen verwarming, 
maar een automatisch ventilatie-
systeem dat per kamer is te regelen. 
“Lekker warm in de winter en koel 
in de zomer”, vult Lenny aan. Ook de 
vloerverwarming vinden ze ideaal. De 
woningen zijn aangesloten op stads-
verwarming.

Wapperkelder
Het enige minpuntje is dat de berging 
geen lichtschakelaar heeft maar een 
bewegingssensor. “Je moet flink met 
je armen zwaaien om het licht te ont-
steken. Daarom noemen wij het onze 
wapperkelder”, lachen ze.
De aanwezigheid van een huismeester 
ervaren ze als positief. Dat zou wat hun 
betreft ook bij bestaande complexen 
gerealiseerd moeten worden. “Je hebt 
een rechtstreeks aanspreekpunt en veel 
zaken kunnen op korte termijn worden 
gerealiseerd”, besluit Kitty.

(De achternamen van Kitty en Lenny 
zijn bij de redactie bekend.)

Rick Baron

Fijn sfeertje in Zwembad het Zuiderpark

Wonen in Loef I

Veel buurtbewoners merken de laatste tijd dat er regelmatig  iets te doen is in 
het lege V&D gebouw aan de Leyweg. Onder de naam Pand Zuidwest worden er 
diverse activiteiten georganiseerd en vindt er kleinschalige bedrijvigheid plaats.

Rick Baron (l) in gesprek met wethouder Robert van Asten (r)


