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Berichten van de 
bestuurstafel
Langzaam aan komt het leven van voor 
Corona weer terug, al zal het voorlopig 
nog mondjesmaat zijn.
Ook bij het Wijkplatform was het de af-
gelopen maanden stil, er mochten geen 
evenementen doorgaan, waardoor er heel 
weinig contact was met onze vrijwilligers.
Het geplande werkgroepenoverleg en het 
Algemene Bewonersoverleg heeft door 
corona niet plaats gevonden en dat zal 

misschien na 1 september pas worden 
gehouden als er van de overheid toestem-
ming voor wordt gegeven. Zodra het weer 
mag sturen wij de uitnodiging hiervoor 
naar iedereen en hoop ik jullie allen dan 
weer te zien.

De geplande Morgenstondse Lentefees-
ten waren ook afgelast, daar de feesten 
door meer dan honderd mensen bezocht 

worden. Het bestuur heeft daarom om 
deze reden gezamenlijk besloten dat de 
Morgenstondse Lentefeesten pas vol-
gend jaar weer te laten doorgaan. Voor 
kleinschalige straat- of buurt ideeën kan 
men zich bij het Wijkplatform aanmelden

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Vanwege de Corona maatregelen mocht 
er tijdelijk geen binnensport plaatsvin-
den. Het Zuiderpark werd hierdoor druk 
bezocht door fanatieke sporters. Er werd 
gewandeld, bootcamp gehouden, gefietst 
en gedanst; alles met gepaste afstand. 
Tafeltennisvereniging Zuiderpark 77 
(TVZ77) heeft zijn tafels zelfs naar bui-
ten gezet om zo verantwoord te kunnen 

trainen in de buitenlucht. De anderhalve 
meter wordt  goed toegepast, want de 
tafels zijn 2,74 meter lang. 

Sinds 1 juli mag er ook weer binnen ge-
sport gaan worden. TVZ77 zal de ko-
mende tijd een tafel buiten beschikbaar 
houden voor de mensen die dat prettiger 
vinden.  Op maandagochtend en don-

derdagavond kan er altijd mee gespeeld 
worden aan de Marie Heinenweg 15 in 
het Zuiderpark. Mocht u zin hebben om 
mee te sporten in het Zuiderpark, dan 
bent u van harte welkom om een balletje 
te komen slaan.

Caroline Roeters
De huidige parkeernota van de ge-
meente loopt dit jaar af. Daarom is zij 
gestart met het opstellen van een nieu-
we nota, waarin het parkeerbeleid tot 
2030 wordt vastgesteld. De gemeente 
heeft hierover onlangs met de Haagse 
Schakels, burgers die de gemeente ad-
viseren over het verkeersbeleid,  een 
meedenksessie georganiseerd.

Het parkeerbeleid is een onderdeel van 
de mobiliteitstransitie, waaraan de ko-
mende jaren ook veel aandacht wordt 
besteed. Parkeren is niet los te zien van 
de wijze waarop we ons de komende 
jaren verplaatsen.
Het betaald parkeren voor auto’s zal 
zeker verder worden uitgebreid. 
De gemeente heeft eind juni aan de be-
woners in Morgenstond-zuid een brief 
gestuurd om te peilen hoeveel draagvlak 
er is voor het invoeren van betaald par-

keren. Dit naar aanleiding van klachten 
uit de wijk uit met name de omgeving 
van het stadskantoor.
Uitdrukkelijk wordt echter ook het par-
keren voor motoren, brommers, scooters 
en fietsen nader bekeken. De gemeente 
heeft immers het plan om het gebruik 
van bijvoorbeeld de fiets te stimuleren. 
Maar dan moeten er wel voldoende 
fietsenstallingen zijn. Mensen meer 
gebruik te laten maken van het open-
baar vervoer is ook een doelstelling. Dit 
verkleint o.a. de druk op parkeerplekken 
bij winkelcentra. Het betekent wel een 
extra inspanningsverplichting voor de 
gemeente, aangezien door de coronacri-
sis minder mensen gebruik maken van 
het openbaar vervoer, waar het gebruik 
van een mondkapje verplicht is.

Evenementen en fout parkeren
Om parkeeroverlast bij evenementen 

zo veel mogelijk te beperken (de woon-
wijken rond het Zuiderpark kunnen er 
over meepraten), is de suggestie gedaan 
om vaker extra bussen en trams te laten 
rijden, zodat men de auto eerder zal laten 
staan. Ook een gecombineerd gebruik 
van auto en openbaar vervoer is aan te 
bevelen. 
De parkeerdruk in Morgenstond is vrij 
hoog. Vaak wordt vanwege het gebrek 
aan een parkeerplek “fout parkeren” ge-
doogd. Opgemerkt is om in de nieuwe 
parkeernota meer oog te hebben voor 
het parkeren op straathoeken waardoor 
mensen met een rollator of kinderwagen 
amper veilig kunnen oversteken. Omdat 
niet ieder stadsdeel of wijk dezelfde par-
keerproblematiek heeft, is het niet een-
voudig een parkeernota te maken waarin 
voor alle problemen een oplossing is. 

Rick Baron
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Heel Zuiderpark sport
Het ‘nieuwe normaal’ bij 
Ontmoetingscentrum 
Morgenstond (OCM)
Veel bewoners willen graag deelne-
men aan een activiteit of socializen. 
Dat kan sinds 1 juni weer bij het 
OCM, maar daar zijn wel regels aan 
verbonden. 

In verband met het Coronavirus moet 
ook het OCM zich aan de regels hou-
den. De nieuwe regels zoals 1,5 meter 
afstand houden en minder deelnemers 
per activiteit gelden ook in het ont-
moetingscentrum.
“Bewoners vervelen zich en hebben 
behoefte aan een praatje of een acti-
viteit. Door de nieuwe regels, het feit 
dat er veel bewoners kwetsbaar zijn 
en de opengebroken wegen in de wijk, 
maakt het lastig om de weg terug te 
vinden naar het ontmoetingscentrum”, 
aldus Corrie van het OCM. De kaart-
vereniging is weer begonnen met de 
helft van het aantal deelnemers en het 
eten met elkaar is uitsluitend mogelijk 

op afspraak en verdeeld over twee za-
len. Bij binnenkomst moeten eerst de 
handen worden gedesinfecteerd. Voor 
een kopje koffie bent u altijd welkom.  
De belangrijkste maatregelen die ge-
handhaafd blijven om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen zijn:
•  Was je handen regelmatig
•  Hoest en nies in de binnenkant van 

je elleboog
•  Gebruik papieren zakdoekjes
•  Geen handen schudden
•  Blijf op 1,5 meter afstand (twee arm-

lengtes) van elkaar
•  Voel je je niet lekker? Blijf dan thuis!

Zie voor de laatste berichtgeving de 
website www.ocmorgenstond.nl of 
de facebookpagina. Bellen of mailen 
mag ook: 070 329 5691 of ocmor-
genstond@gmail.com

Cindy Wiltenburg

In het kader van de Regiodeal, is er voor 
Den Haag Zuidwest 15 miljoen euro be-
schikbaar om dit deel van de stad op di-
verse terreinen een extra impuls te geven. 

Afwijzing aanvraag
Regiodeal

De aanvraag betrof een aanbouw waarin 
voor het Wijkplatform een wat groter 
kantoor kon worden gerealiseerd met 
een eigen vergaderruimte en het hui-
dige kantoor verbouwd zou worden tot 
kleedruimte. Deze kleedruimte is vooral 
voor de kinderen om zich om te kunnen 
kleden, hard nodig.

Vergaderruimte & archiefkasten
Ook een eigen vergaderruimte is belang-
rijk. Niet altijd kan er gebruik worden 
gemaakt van een van de zalen in het Ont-
moetingscentrum. En onze archiefkas-
ten staan werkelijk overal, zelfs op het 
herentoilet.
In de telegraaf van 3 juli 2020 staat te le-
zen dat 17 van de 22 aangemelde Haagse 
projecten een bijdrage ontvangen. Helaas 
valt onze aanvraag buiten de prijzen.
Het is jammer dat onze aanvraag niet is 
gehonoreerd, de helft van de kosten was 
al gereserveerd door het OCM.

Jos Muller-Rietveld

Op donderdag 18 juni zijn de besturen van het Ontmoetingscentrum Morgen-
stond en het Wijkplatform Morgenstond uitgenodigd om over de aanvraag aan 
het Regiodeal bureau betreffende de uitbreiding van het Ontmoetingscentrum 
te praten.

Parkeerbeleid voor de komende tien jaar

Dank je wel Team Casino Scheveningen

Op 16 mei is naast kindcentrum Bam-
boe aan de Bentelostraat een natuur-
speeltuin geopend. De tuin valt op door 
zijn veelzijdigheid, ondanks het relatief 
kleine oppervlak. 

Het is begonnen met de aanleg van een 
pannaveldje, nadat de gemeente in 2018 
het beheer van een stukje grond aan Bam-
boe heeft gegeven. Om het terrein zo 
optimaal mogelijk te benutten, werd het 
plan bedacht om op die locatie een na-
tuurspeeltuin te laten realiseren door De 
Zandraket, gespecialiseerd in het beden-
ken en aanleggen van dergelijke tuinen.
De tuin bestaat uit verschillende segmen-

ten waar van alles te beleven is. Boom-
stammen en touwen om in te klauteren, 
een zand- en watergedeelte waar kin-
deren zelf water kunnen pompen, een 
moestuin, een houten onderkomen waar 
buitenlessen worden gegeven, een bouw- 
en sjouwhoek met los hout waar kinderen 
van alles mee kunnen doen. Vol trots laat 
ontwerper Jan van Schaik de vijver zien, 
die een grote aantrekkingskracht heeft op 
de kinderen en waar al enkele watersala-
manders zijn gesignaleerd. “En het mooie 
is dat zowel de jonge als de wat oudere 
kinderen zich hier uitstekend weten te 
vermaken”, vult Bamboe directeur Dick 
van Waas aan.

Via “stoeigroen”, zoals Van Schaik het 
noemt, groen dat tegen een stootje kan, 
komen we bij een gedeelte met een bordje 
“Voedselbos”. “Ja, hier is nog weinig te 
zien. Hier komt o.a. een appelboom, een 
tamme hazelaar, een kastanjeboom en 
een bessenstruik te staan. Maar dat kost 
natuurlijk enige tijd voor dat die beplan-
ting volwassen is en vruchtdragend zal 
zijn”, zegt Jan.
Aan de buitenkant van de omheining 
hangen bordjes met een QR-code zodat 
mensen via hun mobiel een filmpje kun-
nen bekijken over deze tuin.

Rick Baron     

Natuurspeeltuin 
avontuurlijk en leerzaam

De Ondergrondse RestAfvalContai-
ner (ORAC) is een mooie oplossing 
voor ons als wijkbewoners. We kun-
nen op elk gewenst moment ons af-
val daarin dumpen. Dat staat buiten 
zicht en hygiënisch opgeslagen totdat 
de gemeente het ophaalt. Maar er is 
ook een hardnekkig probleem, waar 
geen makkelijke oplossing voor lijkt 
te vinden. 

Die ORAC’s zijn vaak ontsierd door 
het afval dat eromheen staat. Het gaat 
vaak om afval dat te groot is voor de 
opening. Dat hoort daar niet thuis, het is 
grofvuil, wat de gemeente gratis ophaalt. 
Daar hoef je alleen maar even voor te 
bellen op 14070 of  een formulier op de 
site www.denhaag.nl in te vullen. Dan 
wordt er een afspraak voor het ophalen 
gemaakt. Er valt weinig meer over het 
probleem te zeggen dan dat het ons 
eigen probleem is. Of ik het afval naast 
een ondergrondse afvalbak neer zet of 
mijn buren dat doen, maakt niet uit. 
Er staat dan afval waar we allemaal last 
van hebben. 

Verlengstuk van het huis
De gemeente doet er alles aan om het 
probleem te verhelpen. Ze halen telkens 
het afval na een melding op. Maar er 
is altijd weer iemand die voor nieuwe 

aanwas zorgt. Zolang we de straat en 
onze wijk niet als een verlengstuk van 
ons huis zien, zal het probleem blijven 
bestaan. We kunnen elkaar helpen om 
onze straten schoon te houden. Als je 
iemand afval ziet neerzetten waar het 
niet thuis hoort,  kan je hem of haar 
helpen om het in de afvalbak te krijgen. 

Gratis ophalen en ORAC adopteren
Wanneer zij of hij niet weet dat je voor 
grofvuil naar de gemeente kan bellen 
om het gratis op te laten halen, kan je 
als goede buurman of -vrouw zelf even 
bellen. 
Vast staat: als we iets echt willen, ge-
beurt het ook. We kunnen gezamenlijk 
als goede buren onze straten schoon 
houden. Een van de mogelijkheden is 
ook dat iemand uit de straat een ORAC 
adopteert. Die persoon krijgt dan een 
sleutel van de zijdeur van de bak om de 
afvalstukken die net te groot zijn voor 
de opening alsnog in de ondergrondse 
container te storten. En als dat niet kan, 
maakt de adoptant een melding bij de 
gemeente om het op te halen. Denk je dat 
je hiermee kan helpen, meld je dan voor 
een ORAC-adoptie bij www.denhaag.nl 
/nl/afval/huishoudelijk-afval/onder-
grondse-container-adopteren.htm

Mostafa Alahyarian

Ondergrondse afvalbak 
ons eigen probleem

Bij de bouw van de naoorlogse wijken, is 
er ook veel geïnvesteerd in het realiseren 
van kunst. Veel kunst is nog te bewon-
deren. Maar helaas is er ook veel kunst 
verdwenen. In de komende uitgaven van 
deze wijkpagina’s besteedt de redactie 
aandacht aan de kunst in Morgenstond.

Kunst is er in vele vormen te vinden, 
zoals beelden, gevelversieringen aan 
complexen van woningcorporaties, 

mozaïeken in of aan schoolgebouwen, 
plastieken en glas-in-loodramen in 
kerken. Het is vaak gerealiseerd in het 
kader van de promillage regeling. Dit 
wil zeggen dat een bepaald promillage 
van de bouwsom van een bouwproject 
aan kunst moest worden besteed. Daar-
naast werden er veel kunstvoorwerpen 
geplaatst in plantsoenen en parken.
Tijdens de herstructurering in Zuid-
west zijn de meeste kunstvoorwerpen 

gespaard gebleven. Opgeslagen of her-
plaatst. Maar er is ook kunst gesloopt 
(al dan niet door vandalisme), gestolen 
of onvindbaar. Daarnaast zijn er ook 
kunstvoorwerpen door de weersinvloe-
den dermate aangetast, dat zij niet meer 
waren te restaureren.

Bram Roth
Een kunstenaar die aardig wat beelden 
heeft gemaakt in Zuidwest, is Hagenaar 
Bram Roth (1916-1995). Het zijn er 17. 
Op de foto is zijn bronzen sculptuur 
“Twee vrouwen en kind op bank” te zien 
uit 1961, geplaatst aan het Eeldeplant-
soen. Het bestaat uit twee vrouwen die 
kruislings op een holrond bankje zitten, 
waarbij een van de vrouwen een kind 
draagt, liggend op haar schoot.
Twee andere beelden van deze kunste-
naar zijn in de loop der jaren verplaatst 
naar het Zuiderpark. Dat zijn “Vrouw 
en man 1964” dat ooit bij het Arbeids-
bureau aan de Troelstrakade heeft ge-
staan. En het beeld “De ontvoering van 
Europa”, dat aan de Beresteinlaan bij 
een kleuterschool heeft gestaan, maar 
dat recent gestolen blijkt te zijn uit het 
Zuiderpark. Het stelde een soort stier 
voor met een draagstoel op zijn rug met 
daarin een moeder met kind.

Rick Baron

Er is veel kunst in Den Haag Zuidwest

Via Julie Ann Tollenaar, winkelmanager 
Leyweg, kregen wij hulp bij het koken van 
de maaltijden voor onze ouderen in de 
wijk van het Team Casino Scheveningen. 
Van Sligro kregen wij etensbakjes, kip en 
gehakt geschonken, waardoor we met zijn 
allen heerlijke maaltijden konden maken

Team Casino Scheveningen wij waren 
echt blij met jullie hulp. Dank aan al-
len die in het Ontmoetingscentrum zijn 
komen helpen.

Jos Muller-Rietveld
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afgesloten achter, zodat u bij
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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.


