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Berichten van de bestuurstafel
Overal in de wijk Morgenstond wordt gesloopt, gebouwd en worden wegen 
heringericht. Het is een kunst om ergens in de wijk te komen zonder dat 
je ver moet omrijden. 

Het is heel moeilijk om bij een winkel-
centrum te komen. De files in de wijk, 
vooral op de Dedemsvaartweg, zijn talrijk 
en zorgen voor nog verdere opstoppingen 
van het verkeer.
De vraag komt bij mij naar boven of het 
nodig is dat alles tegelijk wordt gepland 
en de hele wijk moeilijk is te bereiken. 
Ook worden de omleidingen vaak pas op 
het laatste moment aangegeven.

Vrolijker bericht is dat de Morgenstondse 

Lentefeesten zijn uitgebreid met een 
Lentefeest voor ouderen, zodat ook zij 
kunnen genieten van een voor hen apart 
georganiseerd Lentefeest.

Gebleken is uit cijfers van de politie dat 
er helaas een stijging is in diefstal van 
fietsen, dus wees alert en zet uw fiets 
goed op slot, of zet deze in uw kelderbox.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Gelukkig wisten de bewoners en de 
winkeliers het wijkplatform te berei-
ken. Hierdoor kon er contact worden 
gelegd met de betreffende ambtenaren, 
de uitvoerder en het stadsdeelkantoor.
Voor een groot deel werden de problemen 
snel opgelost. Inmiddels is de oversteek 
veranderd. Het verkeer vanuit en in de 
parkeergarages Leyweg, het rechtdoor 
gaand verkeer, de fietsers, scootmobie-
len en de voetgangers moeten over een 
smalle doorgang. De voetgangers moeten 
tegen de rood-witte blokken gaan staan, 
wil er een auto langs kunnen. Wel staan 
er verkeersregelaars, maar ondanks dat 
is het nog gevaarlijker geworden.

Jos Muller

Uitstraling
Tijdens een gesprek met gemeentelijk 
gebiedsmanager Paul Ganzeboom en 
Paul van Putten van de winkeliersver-
eniging Almeloplein wordt duidelijk dat 
zowel de bewoners als de winkeliers blij 
zijn met de heropening van de Lidl. Het 
geeft het plein een goede uitstraling. 
Veel oude klanten komen weer terug en 
verschillenden van hen brengen meteen 
een bezoek aan de overige winkels. Over 
het vervolgtraject is men echter wat som-
berder gestemd.

Ventweg.
Door wethouder Wijsmuller is toege-
zegd dat in oktober van dit jaar wordt 
begonnen met het realiseren van de 
ventweg aan de overzijde, waarbij tevens 
zeven parkeerplaatsen zullen worden 
aangelegd. Het plan is deze tweede fase 
nog voor de feestdagen af te ronden. 
De winkeliers hebben sterke twijfels of 
dit gaat lukken, want er heeft nog geen 
aanbesteding plaatsgevonden en is er nog 
geen keuze gemaakt welk straatmeubilair 
wordt gekozen. Een eerste informatie 
avond staat pas voor 8 mei gepland.

De winkeliers verwachten dat de ople-
vering op zijn vroegst pas begin 2018 
plaatsvindt, waardoor het Almeloplein 
voor de tweede keer tijdens de feestda-

gen deels op de schop ligt. Dit betekent 
omzetverlies voor de winkeliers.

Verder blijft de parkeerdruk erg hoog. 
Want op het parkeerterrein voor de Lidl 
staan naast klanten ook auto’s van be-
woners geparkeerd.

Vanwege de grote variatie van de bin-
nengekomen suggesties, zijn er voor de 
diverse onderwerpen zes themagroepen 
ontstaan uit de werkgroep die per thema 
gaat bekijken welke plannen nader zullen 
worden uitgewerkt. Zo zijn er bijvoor-
beeld de thema’s Sport, Groen, Veiligheid 
& Leefbaarheid.

Ideeën
Een kleine selectie uit de ingediende 
ideeën: Het opzetten van een website 
waar in ieder geval een digitale plat-
tegrond en een evenementenagenda 
is opgenomen, het plaatsen van extra 
banken en verlichting, het opknappen 

van de natuurspeeltuin, het aanleggen 
van een skatepark, het creëren van meer 
natuurvriendelijke oevers, kanoverhuur, 
het maken van wandelroutes met ge-
kleurde paaltjes, het uitzetten van een 
kunstroute langs alle 30 beelden.
Voor het bekijken van nog meer sug-
gesties om het park te verbeteren, kunt 
u gaan naar onze website: 
www.wijkplatformmorgenstond.nl.

Overigens kunnen er nog steeds sug-
gestie worden ingediend via de hiervoor 
genoemde website van het Wijkplatform.

Rick Baron

De rotonde op de kruising van de Mep-
pelweg en de Maartensdijklaan is recen-
telijk verbeterd. Ook door het aanbren-
gen van aparte fietsstroken is die plek 
veiliger geworden.

Rick Baron

Door vrijwilligers en buurtbewoners 
is dit jaar hard gewerkt om de Len-
tefeesten te organiseren.

De Zuidlarenstraat heeft het Lente wijk-
feest zaterdag 6 mei mogen houden.
De buurtbewoners van de Meent kun-
nen op zaterdag 10 juni tussen 12:30 
en 16:30 uur een feest verwachten bij 
de houten speeltuin aan de hoek Oos-
terhesselenstraat – Hoogeveenlaan 
met als thema ‘heksen en tovenaars’. 

Zaterdag 17 juni kunnen de buurt-
bewoners terecht in De Binnentuin 
Schipborgstraat-Steenwijklaan tus-
sen 13.00 en 16.00 uur.
De feesten zijn voor jong en oud, maar 
dit jaar zal voor het eerst speciaal voor 
de ouderen een lentefeest worden ge-

organiseerd. Dat zal plaatsvinden op 
zaterdagmiddag 24 juni van 14.00 tot 
16.00 uur bij SOS Kwieksport aan de 
Bentelostraat.

Wijkplatform Morgenstond nodigt u al-
len uit om een bezoekje te brengen aan 
een of meerdere Lentefeesten. 

Caroline Roeters

Vanaf het begin van de herinrichting 
is gebleken dat de communicatie naar 
omwonenden en winkeliers niet op-
timaal verloopt.

Herinrichting Leyweg

Morgenstond viert
de lente weer

“Het eerste Lentefeest op zaterdag 6 mei jl. aan de Zuidlarenstraat was een succes! Het was prachtig 
weer en de kinderen konden genieten van diverse attracties, zoals springkussens, een mechanische 
stier en een schiettent. Uiteraard ontbraken ook de lekkere hapjes en drankjes niet”.

Eerste fase Almeloplein voltooid
Met de opening van de nieuwe supermarkt van de Lidl medio april door wethouder Wijsmuller, is de eerste fase afge-
rond van de herstructurering van dit plein. De winkeliers zijn gematigd positief, maar er moet nog meer gebeuren.

Het Zuiderpark heeft meer te bieden
Om van het Zuiderpark een veelzijdiger park te maken worden momenteel 
diverse plannen bekeken die door bewoners zijn ingediend, dan wel door 
de gemeente zelf zijn bedacht. Een door de gemeente ingestelde werkgroep 
maakt een selectie van de binnengekomen ideeën en bespreekt welke er 
op korte dan wel op langere termijn kunnen worden gerealiseerd.

Op de groenstroken tegenover ROC
Mondriaan in de Zuidlarenstraat
treden zondag 11 juni as. van 12.00 tot 15.00 uur 
de Viool Kids, Guitar Kids en Orkest Morgenstond op. 

Iedereen kan plaatsnemen op de picknickkleden en onder het 
genot van iets lekkers en een kopje koffie of thee kan men luisteren 
naar de muzikale klanken. Iedereen is welkom.

Charles Crown

Classical Picknick 
Zuidlarenstraat

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.


