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Berichten van de bestuurstafel
Het einde van het jaar is weer in zicht. Als wij terugkijken zien we dat het 
een roerig jaar is geweest voor Morgenstond. Overal opbrekingen, sloop- 
en bouwplannen, eigenlijk te veel om op te noemen.

Tijdens al die plannen is er goed overleg 
geweest tussen het Wijkplatform en alle 
betreffende partijen, zoals woningcor-
poraties, uitvoerders en de gemeente. 
Wel is jammer dat het Wijkplatform de 
winkeliers van de Leyweg vaak over de 
herinrichting moest informeren, terwijl 
dat ons inziens de taak van de gemeente 
is. Voor 2017 hopen wij dat de samenwer-

king met alle partijen goed blijft, zodat 
wij u kunnen informeren over wat er in 
de wijk gebeurt.

Al laatste wens ik u allen hele fijne feest-
dagen en een goed uiteinde.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Aan de Tinaarlostraat worden in 
opdracht van de woningcorporatie 
Staedion 51 sociale huurwoningen 
gerealiseerd. Het gaat om acht grote 
eengezinswoningen met vier of vijf 
slaapkamers en 43 appartementen 
met twee of drie slaapkamers. De 
woningen worden begin 2017 op-
geleverd.

De bouwactiviteiten aan de Tinaarlos-
traat vallen samen met het bouwen 
van de Brede Buurtschool aan de Ben-
telostraat. De bestaande basisschool in 
de Tinaarlostraat, voorheen de Krul-
levaar, nu De Bamboe, wordt gereno-
veerd en uitgebreid met nieuwbouw 
aan de Bentelostraat. Hier wordt een 
uitgebreid centrum voor Jeugd en Gezin 
gerealiseerd en een school voor speciaal 
basisonderwijs, de Haagse Beek. Het 
schoolgebouw zal na de zomervakantie 
2017 in gebruik worden genomen.

Paul Mulders

Nieuwbouw Tinaarlo-Bentelostraat
in de laatste fase

Grof vuil hoort niet naast de container. 
Gemeente Den Haag biedt de service om 
grofvuil op te laten halen bij uw voordeur 
op afspraak. Informatie is te vinden door  
14070 te bellen of online  een afspraak 
te maken via www.denhaag.nl.

Grof vuil naast de container kan u een be-
keuring opleveren van politie of handha-
vers van € 194. Het kan zijn dat de ORAC 
tijdens de jaarwisseling is afgesloten 
om brand en vernieling te voorkomen. 
Vuurwerkafval mag daarna in gesloten 
vuilniszakken in de container worden 
gegooid. Het positieve voornemen van 

de ORAC adoptanten voor 2017: “Met 
zijn allen zorgen we voor een schone 
omgeving in Morgenstond”. Fijne jaar-
wisseling.

Caroline Roeters

ORAC adoptanten wensen
u een fijne jaarwisseling
Een aantal van de ondergrondse 
containers waar ieder zijn huisvuil-
niszak in kwijt kan (de zogeheten 
ORAC), is geadopteerd door om-
wonenden. Zij zorgen er vrijwillig 
voor dat de plek rondom de container 
schoon en opgeruimd blijft. 

Deze locatie is nu nog bestemd voor een 
maatschappelijke voorziening, maar daar 
bestaan al geruime tijd geen plannen voor.

Het wijzigingsvoorstel is in te zien 
op www.ruimtelijkeplannen.nl, op 
www.denhaag.nl/wijzigingsplannen 
en op papier of digitaal bij het Den Haag 
Informatiecentrum, Spui 70. Via genoem-
de sites en bij het Informatiecentrum 
kan tot 17 januari 2017 bezwaar worden 
ingediend tegen deze plannen.
Wanneer er geen bezwaren zijn, start 
de bouw van de 11 woningen half 2017.
Rick Baron

Plan woningbouw Hoogeveenlaan

Gefladder en 
veel kleur bij 
Luscinia
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Na de vorige jaarwisseling lagen er 
nog wekenlang kerstbomen en oud 
vuurwerk op straat. Jeugd die wilde 
opruimen kreeg toen voor het eerst 
‘crownies’.

In de jaren daarvoor werd de jeugd be-
loond met bonnetjes als zij bij de contai-
ners de kerstbomen en zakken met oud 
vuurwerk inleverden. Deze bonnetjes 
konden worden ingeleverd voor bios, 
zwemmen en nog vele dingen meer, ook 
werd diegene extra beloond die de meeste 

Crownies werken niet altijd
rommel had opgehaald. Binnen een week 
waren de straten zo goed als schoon.

De crownies lijken dus niet aan te slaan 
bij de jeugd. Misschien kan de wethouder 
het oude bonnetjes systeem weer invoe-
ren zodat na de komende jaarwisseling de 
straten eerder schoon zullen zijn.

Jos Muller

Vogelvereniging Luscinia had in het 
weekend van 3 december jl. succes-
volle open dagen in het Ontmoe-
tingscentrum Morgenstond.

Veel vogelvrienden wisten de weg naar 
het Ontmoetingscentrum te vinden. 
Luscinia -dat in het Latijns Nachtegaal 
betekent- is in 1921 met Koninklijke 
Goedkeuring opgericht. De vereniging 
heeft op dit moment 55 leden en zou 
best nog een aantal nieuwe leden, vooral 
jongeren, kunnen verwelkomen.

Uit Portugal zijn onlangs mensen over-
gekomen om speciaal hier een workshop 
te houden over de Harlekijn, een speci-
aal gekleurd ras in alle kleuren van de 
regenboog, dat je alleen bij gekweekte 
vogels tegenkomt.

Eén keer per jaar is er een show in Apel-
doorn voor postuur en kleur van de ka-
naries. Onlangs wist Luscinia hier mooie 
prijzen in de wacht te slepen.
Wilt U eens kennismaken met onze 
gevederde vrienden? Op de website 
www.ocmorgenstond.nl wordt de 
jaarlijkse tentoonstelling van Luscinia 
in het Ontmoetingscentrum aan het 1e 
Eeldepad aangekondigd.

Anita Bussem

In het voorjaar van 2017 zullen het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs van 
de Haagse Mytyl School De Piramide 
en van de Cor Emousschool verhui-
zen naar nieuwbouw aan de Steen-
wijklaan. 

De Piramide biedt onderwijs aan jonge-
ren die een lichamelijke beperking door 
ziekte of een ongeval hebben. In de Cor 

Emousschool krijgen jongeren met autis-
me, gehoorproblemen, taal en ontwikke-
ling problemen onderwijs. De namen van 
beide scholen voor voortgezet onderwijs 
zullen na de verhuizing veranderen. De 
Cor Emousschool zal de naam “Vier Taal 
College” gaan dragen en de Piramide zal 
“Piramide College” gaan heten. 

Rick Baron

De locatie waar de woningen zullen komen

Recent is er een bestemmingsplanwijziging voorgesteld die het mogelijk moet maken om op de Hoogeveenlaan, 
tussen de Bentelostraat en de Tinaarlostraat, 11 koopwoningen te bouwen.

Nieuwjaarsreceptie Ontmoetingscentrum Morgenstond
en Wijkplatform Morgenstond donderdag 12 januari 2017

van 16.00 tot 18.00 uur aan het 1e Eeldepad 3a. 

U bent allen van harte welkom.

Nieuwbouw De Piramide in Morgenstond


