Berichten van de
bestuurstafel

Nu de tweede coronagolf een feit is heeft
het bestuur van het Wijkplatform de beslissing genomen om voor 2020 definitief
geen grote activiteiten door te laten gaan.
Ieder jaar bent u van ons gewend dat er
een Algemene Bewonersvergadering
wordt gehouden. Ook deze kan helaas
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niet doorgaan. Heeft u specifieke vragen Let op uw gezondheid en op onze ouaan ons laat dit dan weten door ons te deren. Geef hen wat extra aandacht, zij
mailen op info@wijkplatformmorgen- hebben het echt nodig.
stond.nl zodat wij uw vragen kunnen
beantwoorden. Voor het overleg van de Jos Muller-Rietveld,
werkgroepen, het WPM-overleg, geldt Voorzitter Wijkplatform Morgenstond
helaas hetzelfde.

Onbegaanbaar Morgenstond

Bewonersorganisaties
spreken wethouder

Op initiatief van het wijkplatform Morgenstond heeft op 14 september een
overleg plaats gevonden tussen wethouder Martijn Balster en een twaalftal
wijkraden uit Den Haag over de aanpassing van de subsidieregeling Leefbaarheid & Bewonersparticipatie 2020.

De aanpassing van deze subsidieregeling,
die dit jaar is ingegaan, houdt in dat bij
activiteiten van bewonersorganisaties de
kosten van eten of drinken en vrijwilligersvergoedingen niet meer voor subsidie
in aanmerking komen. Ook administratieve ondersteuning en begeleiding door
opbouwwerk bij projecten wordt bijna
niet meer gesubsidieerd.

vaak voor ons klaar staan, niet eens een
kleinigheid als bedankje mogen geven, of
een simpel kopje koffie met wat lekkers…
De kans is dan groot dat vrijwilligers toch
gaan afhaken.”

De wethouder heeft beloofd te gaan kijken wat er aan kan worden gedaan. Ook
zal er een evaluatie gaan plaatsvinden. In
oktober is er weer een bijeenkomst, daar
De aanwezige bewonersorganisaties heb- zal hij terugkomen op hetgeen in deze
ben aangegeven hier ernstige bezwaren bijeenkomst is gezegd.
tegen te hebben. Allen waren verontwaardigd “dat wij onze vrijwilligers, die Jos Muller-Rietveld

Bouwplannen voor
Eeldeplantsoen

Wijkplatform wil
krachtiger Morgenstond

De gemeente wil weten wat er de komende tien jaar in Morgenstond moet ge- dat meer jongeren uit Den Haag worden
beuren zodat het een prettige wijk is om te wonen, werken en recreëren. Daarom ingeschakeld bij bouw en onderhoud.
heeft het wijkplatform Morgenstond zijn visie kenbaar gemaakt.
In Morgenstond wordt een deel van de
woningen binnenkort verwarmd middels
Om een kader te hebben waarin ver- wijk sociaaleconomisch sterker wordt aardwarmte. Dit is uniek en het wijkplatbeteringsplannen voor Morgenstond door naast sociale huurwoningen ook form is hier trots op. Het is een groot
moeten passen, heeft de gemeente be- duurdere woningen te bouwen. Want voordeel voor de inwoners wanneer
sloten een gebiedsagenda Morgenstond met de komst van wijkbewoners met de woningen verduurzaamd worden en
en Leyweg te maken voor de komende meer inkomen hoopt het wijkplatform ze maandelijks een lagere energienota
tien jaar. Die gebiedsagenda zal flexibel draagvlak te krijgen voor voorzieningen krijgen.
zijn, geeft projectleider Roland de Groot zoals een school voor vwo. Daarbij moet
van de gemeentelijke dienst stedelijke het groene en ruime karakter van de wijk Hoop op aanpak
ontwikkeling aan, want over tien jaar kan behouden blijven door die extra wonin- Jos Muller, die aangeeft dat het wijkplater veel in de samenleving veranderd zijn. gen in de hoogte te bouwen. Het is wel form nog meer zaken heeft genoemd,
De gemeente stelt de gebiedsagenda op noodzakelijk dat men nu al begint met vindt dat de gemeentelijke gesprekspartdoor met belangrijke partijen in de wijk het beter onderhouden van het groen, ners goed naar het wijkplatform hebben
in gesprek te gaan. Daarom vraagt ze anders is er over een paar jaar geen groen geluisterd. “Maar we hebben geen idee of
woningcorporaties, winkeliersvereni- meer over, vreest Jos Muller, voorzitter er daadwerkelijk wat mee gedaan wordt.”
gingen, vastgoedeigenaren, scholen, het van het wijkplatform Morgenstond.
Roland de Groot wijst er op dat het prowijkplatform Morgenstond en anderen Verder pleit het wijkplatform voor een ces nog niet ten einde is. “De visie van het
wat er in de wijk speelt, wat de wensen beter winkelaanbod, meer activiteiten wijkplatform is heel waardevol voor de
voor de toekomst zijn en wat er behouden en een grotere markt op de Leyweg. De gemeente. De inbreng van alle partijen
moet blijven.
recente wijzigingen van de verkeersaf- waarmee we gesproken hebben, voegen
wikkeling in de wijk op onder meer de we samen tot één verhaal, want we willen
Sociaaleconomisch sterker
Steenwijklaan en de Dedemsvaartweg met al die partijen de komende tien jaar
Om de belangrijkste problemen in de dienen te worden gecorrigeerd.
aan plannen voor verbetering werken.”
wijk de komende jaren op te kunnen los- De jeugdwerkloosheid is een groot prosen, ziet het wijkplatform graag dat de bleem. Als oplossing ziet het wijkplatform Jeannot Kant
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Architectenbureau Schaeffer dat hiervoor een plan heeft gemaakt wilde niet
zeggen wie de opdrachtgever is. De architect heeft ontheffing gevraagd voor
de plicht om voor zes inpandige parkeerplekken te zorgen. Dat zou betekenen dat
de buurt nog meer parkeeroverlast gaat
krijgen dan nu al het geval is. Maar de
aanvraag voor de ontheffing is niet ontvankelijk verklaard door de gemeente,
liet de architect weten. Het is nog niet
duidelijk wat dit voor de verdere planvorming betekent.
Mostafa Alahyarian

Zeker 20 jaar fiets ik op de Hengelolaan langs een flatwoning waar een
stoel achter het raam aan kabels aan
het plafond hangt. En even zo lang
vraag ik mij af wat de bedoeling daar
van is. En ik ben niet de enige.

Ik bel aan bij Rob Bominaar die daar
woont en vraag of hij mij iets wil vertellen waarom die stoel daar hangt.
Rob blijkt een kunstenaar te zijn. Hij
heeft meer dan 300 schilderijen gemaakt. Dat deed hij onder meer bij
atelier “Anders Bekeken” in de Wagenstraat. Meestal hebben zijn schilderijen
een maatschappijkritisch thema en zijn
vaak wat surrealistisch uitgevoerd. Ze
bevatten dus wel een boodschap. Het
milieu, de verspilling en zinloos geweld
zijn onder andere thema’s die Rob mij
op zijn laptop toont. Zo krijg ik een
schilderij te zien van een stapel auto’s
op een autokerkhof dat als titel heeft:
“benzine op”. Ik snap meteen wat hij hier
mee wilde uitdrukken. Verspilling. Als
je benzinetank leeg is, koop je gewoon
een andere auto.
Inspiratie

Zijn inspiratie haalt hij vaak uit de natuur
en de wetenschap. Rob kan vaak uren
“kleine” gebeurtenissen observeren. Een

stukje sloot, golfbreker of aquarium.
Maar raakt ook geboeid door nietzichtbare processen zoals elektronische
schakelingen, mechanische apparaten,
virussen, de werking van de hersenen.
Hij licht toe: “Alles in de wereld bestaat
niet uit zichzelf, maar gebeurt in een bepaald verband. Wanneer je aan een touw
trekt waar een voorwerp aan vast zit,
dat zet dat voorwerp zich in beweging”.
“Zoals er water uit de kraan stroomt als
je aan de knop draait?” vraag ik hem.
“Precies. En zo is dat dus ook bij dat
kleine liftje in de hoek van de kamer en
die stoel die voor het raam aan kabels
en katrollen hangt. Als ik aan een kabel trek, zetten die voorwerpen zich in
beweging”. Op mijn vraag waarom hij
voor een stoel heeft gekozen antwoordt
Rob: “Omdat die stoel mij tijdens het
stofzuigen regelmatig in de weg stond.”
En wat laconiek: “En een tafel is wat aan
de zware kant, dat zou een behoorlijk
lastige constructie worden”.
Rob vindt overigens het vele groen in
Morgenstond geweldig, mits het niet
te gecultiveerd wordt. En dat is terug
te vinden in de vele grote kamerplanten
die er in zijn huis staan.
Website: rob.exto.nl
Rick Baron

Helaas konden door de regels die nodig zijn om gezond te blijven met zijn allen, veel activiteiten niet doorgaan in de
wijk. Toch willen wij graag iets leuks doen voor de jonge lezers. Daarom plaatsen we deze keer een kleurplaat. Pak je
potloden en ga er maar lekker op los. Als je klaar bent, maak er dan een foto van en stuur deze naar info@wijkplatformmorgenstond.nl. De leukste tekening of foto maakt kans op een cadeaubon van € 15,-. De uitslag wordt via mail en op
de Facebook pagina De Escamper bekend gemaakt. Veel plezier en succes.
Al geruime tijd liggen in onze wijk
regelmatig straten en stoepen open
omdat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De ene keer betreft
het rioleringen vervangen, de andere
keer leggen van glasvezelkabel, een
herinrichting of herbestrating.
Die werkzaamheden zijn noodzakelijk. Alleen vinden zij soms op diverse
plaatsen in de wijk tegelijk plaats. En
dat geeft de nodige ergernis. Zeker als
een omleidingsroute niet altijd goed en
tijdig wordt aangegeven. Het geregeld
wijzigen van richting wat betreft het
eenrichtingsverkeer zoals laatst in de
Leggelostraat heeft ook niet echt bijgedragen aan duidelijkheid.
Een veel gehoorde vraag is of de werk-

zaamheden niet beter op elkaar kunnen
worden afgestemd. Soms zijn werkzaamheden voor de riolering net achter de
rug, of dezelfde straat gaat korte tijd
later weer open voor het vervangen van
kabels. Kan dat niet beter worden gepland door de gemeente? Dat de diverse
bedrijven niet kort na elkaar maar tegelijkertijd hun werkzaamheden uitvoeren?
Zodat de buurtbewoners maar één keer
met de narigheid van een opengebroken
straat zitten. Is dat niet voor iedereen
aangenamer en ook een stuk efficiënter?

werkzaamheden zo slim en handig
mogelijk kunnen laten samenvallen,
zodat de schep inderdaad maar één
keer de grond in hoeft. Maar soms is
de gemeente niet zelf de opdrachtgever,
zoals bij glasvezelwerkzaamheden, die
de gemeente conform de Telecomwet
moet toestaan. Het waar mogelijk combineren van werkzaamheden is wel een
voorwaarde die de gemeente stelt bij het
verlenen van een vergunning.

Caroline Roeters

Bewoners kunnen bij zorgen of klachten
altijd melding daarvan maken via tel.nr.
Reactie gemeente
14070 of bij www.denhaag.nl. Wij staan
Desgevraagd beaamt de gemeente open voor ideeën en suggesties om ons
deze vraag. “Ook de gemeente wil dat werk beter te doen”.
de overlast voor omwonenden zo laag
mogelijk is. We bekijken altijd hoe we Rick Baron

Incompleet gevelkunstwerk Almeloplein
In het kader van verdichting wil een twee- en driekamerappartementen laten
nog onbekende eigenaar een zevental bouwen op de hoek van Eeldeplantsoen
en het 2e Eeldepad, naast de kinderspeeltuin. Daarvoor zullen een bestaande stenen toren en een opslagruimte moeten
wijken en zal een aantal grote bomen
Deze pagina is een uitgave van Stichting
e
moeten worden gekapt.
Wijkplatform Morgenstond, 1 Eeldepad 3a,

Er hangt een stoel
aan het plafond

Op de gevel van een flat op de Meppelweg bij het Almeloplein hangt sinds
1956 een kunstwerk van Leen van der
Brugge. Het is alleen niet compleet.
Hoe komt dat? Die reden is wat triest.
Destijds werd aan twee Haagse kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken
voor de kopgevel van een flat bij het
winkelcentrum Almeloplein. Dat waren
Rudy Rooijackers en de jonge Leen van
der Brugge.
De voorkeur werd gegeven aan laatstgenoemde, die bekend werd als aquarellist,
tekenaar en beeldhouwer.
Driedelig kunstwerk

Leen ontwierp drie figuren, als symbool
voor het ontwaken van de nieuwe wijk
Morgenstond. Ze bestonden uit een
vrouw met een kind op haar arm en
een hond aan haar voeten en een ontwakende man. Deze twee figuren samen

vormden een gezin. Als derde figuur
ontwierp de kunstenaar twee werkende
mannen, die het gezin zouden moeten
onderhouden.
Helaas kwam Leen van der Brugge op
36-jarige leeftijd in 1954 bij een tragisch
verkeersongeluk in Den Haag om het
leven. Op dat moment was slechts het
figuur “moeder en kind met pluchebeest” gereed. Als eerbetoon is twee jaar
na zijn dood dit figuur op de flatgevel
aangebracht. Het is uitgevoerd in “chamotte”, een mengsel van klei en gravel.
Dat betekent dat dus slechts één derde
deel van het kunstwerk van Leen op de
gevel is aangebracht. Het is jammer dat
de hond ontbreekt, want daar was wel
een gedetailleerde tekening van.
Overigens vond de Commissie Kunst- zou hij dat figuur ongetwijfeld hebben
opdrachten de uitwerking van de twee moeten aanpassen.
werkende mannen onvoldoende. Als
de kunstenaar nog zou hebben geleefd, Rick Baron

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.

Veranderingen in
winkelcentrum Leyweg
Er is al een tijdje sprake van dat supermarkt Jumbo op de Leyweg uit de kelder
weg gaat en wordt gevestigd op de begane grond van het voormalige pand van
V&D. Ook de Aldi wil zich daar vestigen.
De bestaande passage wordt afgesloten.
De kelder kan mogelijk als parkeerruimte
worden ingericht. Door corona zijn de
plannen wat naar achteren geschoven in

de tijd, aldus Mario Seffelaar, de manager van het Jumbo-filiaal. Hij verwacht
dat er eind van dit jaar meer zicht zal
zijn op de concrete plannen. Het Pandje
Zuidwest is inmiddels verhuisd van de
begane grond naar de eerste etage. De
ingang is op het plein.
Rick Baron

Halloweenfeest
De Meent afgelast

Helaas dit jaar geen Halloween in onze doorgaan dit jaar. Hou vol en blijf vooral
wijk Morgenstond. De brieven hadden blij en gezond.
we al klaar staan en plannen waren al
gemaakt om op veilige manier Hal- Werkgroep De Drentse Hoek.
loween te vieren. Het mag helaas niet

