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Berichten van de 
bestuurstafel

Ook stelde de nieuwe stadsdeel-
directeur Harm Benthem zichzelf 
voor die avond en konden de 
bewoners vragen stellen aan hem.

Het was een geslaagde avond, 
wij hopen wel dat er volgend jaar
meer bewoners aanwezig zijn. 
Ik breng toch nog het rattenprobleem 

onder de aandacht. Toen ik onlangs 
door de binnentuin liep, passeerde
mij tot tweemaal toe een rat.
Bewoners, gooi a.u.b. geen eten over 
het balkon, u geeft de ratten voedsel 
en als dank verspreiden zij ziektes.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Hoe bevalt de functie hem tot nu toe? 
“Prima! In deze functie werk je veel sa-
men met een diversiteit aan bewoners en 
organisaties en dat vind ik erg plezierig. 
Het werkterrein is mij natuurlijk bekend, 
aangezien ik hiervoor stadsdeeldirecteur 
in Loosduinen was”.

Betrokkenheid
Op de vraag wat hem in Escamp opvalt 
antwoordt Harm dat hij merkt dat de 
betrokkenheid onder de bewoners klei-
ner is dan in Loosduinen. Men spreekt 
elkaar hier in zijn algemeenheid niet zo 
snel aan. Op portiekniveau is er minder 
sprake van onderlinge verbondenheid.
Maar aan de andere kant ziet hij veel 
participatie. Bijvoorbeeld dat er veel 
buurtgroepen zijn die van alles organi-
seren, initiatieven nemen en een hoop 
werk verzetten, zoals het Wijkplatform 
en het BIT, “die tot in de haarvaten van 
de wijkbewoners kunnen door dringen”, 
zoals Harm dat formuleert. “Dat vind 
ik erg mooi om te zien. Of het nu om 
een kapotte bank gaat of een eenzame 
bewoonster, die groepen pikken dat op. 

Het zijn toch de ogen en oren van de 
wijk waar ik veel waarde aan hecht. Zelf 
loop ik ook geregeld ergens naar binnen 
om te horen wat er zoal leeft in de wijk”.
Ook is het hem opgevallen hoeveel ver-
schillende geloofsgemeenschappen er 
zijn en hoe intensief die zich inzetten 
in de wijk.

In de wijk blijven
Veel mensen willen dolgraag in Mor-
genstond blijven wonen, maar zien zich 
soms genoodzaakt buiten de wijk te ver-
huizen omdat zij de nieuwe woningen die 
nu worden gebouwd vaak niet kunnen 
betalen.
Harm noemt dit een terecht aandachts-
punt en is van mening dat iedereen in de 
wijk moet kunnen blijven wonen. Hij 
vindt dat er woningen moeten komen 
in de koopsector, het midden segment, 
terwijl er ook betaalbare huurwoningen 
gebouwd moeten blijven. “Het is goed 
voor de wijk wanneer de samenstelling 
van de bewoners gediff erentieerd is. 
Morgenstond moet een wijk zijn voor 
iedereen. De kunst is daar de juiste ba-
lans in te vinden. Overigens hoeft het 
“betaalbaar zijn” niet alleen in de prijs te 
zitten, maar kan ook worden gerealiseerd 
wanneer een nieuwe woning bijvoorbeeld 
heel energiezuinig is”. 

Energietransitie en autogebruik
De energietransitie houdt ook de gemoe-
deren onder de bewoners aardig bezig.
Harm Benthem vindt dat we dat proces 
wel met zijn allen aan moeten gaan. “We 
moeten ook aan onze toekomst en die 
van onze kinderen denken. Het gaat om 
duurzaamheid en daar moeten wij ons 
steeds bewuster van zijn.
Alleen het tempo waarin je een en ander 
op dat gebied wil realiseren moet wel 

haalbaar zijn”, voegt hij er aan toe.
Overigens trekt hij die discussie een stuk 
breder. Als voorbeeld noemt hij de hoe-
veelheid auto’s. Ongeveer 90% daarvan 
staat gedurende lange tijd stil; ik zie dat 
elke dag als ik door de wijk loop. Door 
dat anders te organiseren kan het aantal 
auto’s drastisch worden verminderd. Dat 
heeft onder meer een positieve impact 
op de openbare ruimte. Zo’n systeem 
als “Snapcar”, vindt hij bijvoorbeeld een 

mooi initiatief. “Particulieren leasen een 
auto en lenen die vervolgens uit. Als veel 
mensen dat doen vermindert dat het 
aantal auto’s, maar ook de parkeerdruk 
en de uitstoot van gevaarlijke stoff en”.

Ken elkaar & winkelcentrum Leyweg
Welke verbeterpunten ziet Harm in 
Escamp en Morgenstond in het bijzon-
der? “Als eerste vind ik dat de bewoners 
elkaar goed moeten leren kennen, help 
en luister naar elkaar. Sociale cohesie is 
zo belangrijk”. Als tweede punt noemt 
hij dat bewoners meer gebruik moeten 
maken van de aanwezige voorzieningen 
die -naar hij zelf heeft geconstateerd- 
volop aanwezig zijn.

Als laatste noemt hij het Winkelcentrum 
Leyweg. Daar wil de stadsdeeldirecteur 
zich ook best sterk voor maken. Hij heeft 
oog voor de problemen, maar wil ook een 
tegengeluid laten horen, namelijk dat de 
winkeliers elkaar niet de put in moeten 
praten maar dat men zichzelf verkoopt 
en wat nadrukkelijker moet presenteren 
naar het publiek toe. “Zo van: Wees wel-
kom klant, dit hebben we te bieden! Die 
positieve houding straalt namelijk ook 
af op het winkelend publiek”.

Rick Baron

Gratis cultureel 
avondje uit
Het Gemeentemuseum Den Haag 
organiseert op woensdag 6 novem-
ber een gratis cultureel avondje uit 
voor alle Escampers. Er is gratis 
busvervoer. 
De opstappunten zijn: Bibliotheek 
Escamp Leyweg 811, Wijkcentrum 
Moerwijk Aagje Dekenlaan 51, Wijk-
centrum Escampade Escamplaan 
61F, Wijkcentrum Bouwlust Eek-
hoornrade 215, Centrum Rumoer/
wijkberaad Leyenburg Hoogkarspel-
straat Vertrektijd: 18.00 uur.
Wilt u gebruik maken van de bus? 
Geef u dan op bij de opstappunten. 
Meer weten? Mail avondjeuit@
gemeentemuseum.nl

Ontmoetings-
centrum zoekt 
vrijwilligers
Het Ontmoetingscentrum Morgen-
stond is het kloppend hart van onze 
wijk. Er vinden veel activiteiten plaats 
en wijkgenoten ontmoeten elkaar 
hier. Dit is mogelijk door de inzet 
van het team vrijwilligers. Om het 
ontmoetingscentrum overdag open 
te houden heeft het team extra men-
sen nodig. Dus als jij de persoon bent 
die voor gezelligheid kan zorgen door 
het schenken van een kop koffi  e en 
eventuele vragen van de bezoekers 
kan beantwoorden over de activitei-
ten: Bel Fred (06-48373022)

Mostafa Alahyarian

Toekomst
Zuiderpark
Meepraten over de dagelijkse gang 
van zaken en over de toekomst van 
het Zuiderpark? Kom dan woensdag-
avond 23 oktober naar de Gouden 
Wok, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 
69 in het Zuiderpark, ingang Melis 
Stokelaan.
Aanvangstijd 19.30 uur, eindtijd 
21.30 uur. Aanmelden kan via info@
zuiderparkdenhaag.com

Klachten
bezorging 
De Posthoorn
Sinds de zomer verschijnen de pagi-
na’s van Bouwlust-Vrederust en Mor-
genstond Nieuws in De Posthoorn. 
Bij De Posthoorn is men gealarmeerd 
door onze klachten over de bezor-
ging. Men wil het beter doen, maar 
dat kan alleen als men weet waar er 
niet bezorgd wordt. 
Ken je dus iemand die geen Post-
hoorn in de bus krijgt (en geen 
Nee-Nee sticker op de brievenbus 
heeft), laat hem/haar dit bij info@
wijkplatformmorgenstond.nl meld-
den met postcode en huisnummer 
(naam hoeft niet). Als het telefoon-
nummer erbij staat (hoeft overigens 
niet), kan men vanuit De Posthoorn 
over een tijdje bellen om te vragen 
of het beter gaat.

Voor meer informatie verwijzen we bij veel artikelen naar websites. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u de betreff ende informatie bij het secretariaat van het Wijkplatform krijgen.

Colofon
Deze pagina is een uitgave van Stichting 
Wijkplatform Morgenstond, 1e Eeldepad 3a,
2541 JG Den Haag. Tel: 070-3673356

Website: www.wijkplatformmorgenstond.nl
Like ons op Facebook
E-mail: info@wijkplatformmorgenstond.nl
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uur, woensdag van 10.30 – 16.00 uur
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Alahyarian, Cindy Wiltenburg, Jeannot Kant 
(Bureau Samen)
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Op 3 juli is er een Algemene Bewonersvergadering geweest. Tijdens deze 
vergadering is aan de aanwezige bewoners uit onze wijk gevraagd of zij 
tevreden waren over het functioneren van het bestuur van het wijkplatform 
en of zij willen dat dit bestuur hiermee verder gaat. Alle aanwezigen stemden 
per acclamatie hiermee in.

Morgenstond moet een wijk zijn voor iedereen

Harm Benthem hoopt dat meer ambtenaren de � ets pakken.

Harm Benthem heeft de functie van 
stadsdeeldirecteur enkele maanden 
terug overgenomen van René Baron, 
die directeur Regiodeal is geworden.

Door diverse instanties en bewoners is 
er al lang op aangedrongen: “De kruising 
Hengelolaan/Maartensdijklaan moet 
veiliger worden gemaakt. Zo kan het niet 
langer”. En eindelijk is hier gehoor aan 
gegeven, want op dit ogenblik wordt het 
inmiddels beruchte kruispunt grondig 
heringericht.
Na diverse ongelukken (waarvan som-
mige met dodelijke afl oop), is ook de 
gemeente kennelijk overtuigd dat deze 
kruising moet worden aangepakt.

Knikken
Er komen enkele knikken in de rijbanen 
en fi etspaden, zodat er eerder moet wor-
den afgeremd. Een deel van de rijbaan 
en het fi etspad schuift wat naar rechts 
op ter plekke van het plantsoen, dat ook 

wordt aangepast en meer groen krijgt. 
Ook komt er meer opstelruimte voor 
de fi etsers, zodat zij veiliger kunnen 
oversteken.
Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd. 
Tijdens fase 1 en 2 kan het verkeer vanaf 
de Loevesteinlaan richting Leyweg blij-
ven rijden. Het verkeer dat de andere 
kant op moet wordt via de Meppelweg 
omgeleid. Wanneer fase 3 wordt uitge-
voerd (van begin tot half december), 
wordt het kruispunt in die periode in 
zijn geheel afgesloten.
De bussen 25, 27 en 37 rijden tijdelijk om. 
De restafval containers zijn tijdelijk ge-
plaatst bij het busstation van de Leyweg 
bij de goedereningang van de Jumbo.

Rick Baron

 Kruispunt eindelijk op de schop Soufyan, Faysel, Aksel, Ismail en Yahya zitten elke week bij elkaar om samen 
striptekeningen te maken. Ze doen dit bij de locatie van stichting Mooi in 
de Bentelostraat. De begeleiding van de club word door een van de moeders 
gedaan. Deze strip tekening gaat over de  speeltuin wens van de kinderen 
uit de buurt. Wil je meer weten over hun  zelf opgericht clubje of hou je 
ook van tekenen stuur dan een bericht naar de redactie. 

Het leek net of het Hemaplein was omge-
toverd tot een strand. Het stond vol met 
gekleurde strandstoelen. Hier werden 
fi lms voor de kids op een groot scherm 
vertoond. De kinderen zaten ervan te 
genieten in de strandstoelen.

Er stond ook een partytent, die bijna weg-
waaide maar door de medewerkers met 

man en macht overeind werd gehouden. 
“Wij zijn van het Taalhuis en reizen met 
de Taalkaravaan door Den Haag”, aldus 
mevrouw Reka Deuten-Makkai. “Door 
middel van een quiz proberen we ieder-
een te bereiken en een gesprek aan te 
knopen. De koffi  e en koekjes staan klaar 
om mensen met elkaar in gesprek te laten 
gaan. Het Taalhuis is er voor iedereen 

die de Nederlandse taal beter wil leren 
spreken, lezen, schrijven en begrijpen.”

Op het Marktplein konden mensen ge-
nieten van Rock & Roll optredens van 
dansers in prachtige outfi ts uit de jaren 
zestig en ter afwisseling een gokje wagen 
tijdens een XXL Bingo. Opeens kwam er 
een autootje aangereden, alsof deze zo uit 
een tekenfi lm van Cars kwam. Zo was er 
voor iedereen wat op Burendag. Het weer 
werkte niet mee maar gelukkig is het toch 
nog een stralende burendag geworden.

Cindy Wiltenburg

Op de gemeentelijke informatieavond 
van 24 september over de herinrichting 
van de Steenwijklaan maakten veel om-
wonenden kenbaar dat ze het niet eens 
waren met die herinrichting. Ook was 
er onvrede dat men niet betrokken was 
bij de planvorming.

Jos Muller, voorzitter van het wijkplat-
form en tevens omwonende, was ook 
aanwezig op deze avond. “Een van mijn 
vragen was: waarom is er niet een in-
spraakavond gehouden in plaats van 
een informatieavond? Er wordt altijd 
gesproken over participatie, waarom niet 

nu als er zo’n belangrijke wijziging in 
hun buurt plaats vindt? Waarom niet het 
eenrichtingsverkeer laten plaatsvinden 
vanaf de Dedemsvaartweg in plaats vanaf 
de Leyweg. Nu al loopt iedere dag de 
Dedemsvaartweg vol. Waarom worden 
de zg. oren zo groot gemaakt, dit kost 
weer zoveel parkeerplaatsen en daar zijn 
er al veel te weinig van? Is er wel rekening 
gehouden met de doorstroming van het 
verkeer in onze buurt?”
De aanwezige ambtenaren wisten op de 
meeste vragen geen duidelijk antwoord te 
geven, constateert Muller. “Op de meeste 
vragen kwam het antwoord: wij zullen 

dit in de beoordeling meenemen. Is dit 
nu participatie?”

De omgevingsmanager van het gemeen-
telijk ingenieursbureau mailde een week 
later naar het wijkplatform dat hij graag 
een nader gesprek met het platform wil. 
“Vanuit ons projectteam konden we op de 
avond namelijk niet de verkeerskundige 
wijzigingen in de andere straten overzien. 
Het lijkt mij daarom belangrijk dat we als 
gemeente uw toelichting nogmaals horen, 
maar dan met enkele gebiedsspecialisten 
erbij.” Dit gesprek zal naar verwachting 
eind oktober plaats vinden.

Kort geleden terug van een welver-
diende Rijncruise, stond Oma Greet 
uit Escamp weer op verschillende data 
in theater Dakota, waar zij nog steeds 
volle zalen trekt met haar Leet Night 
Talkshow.

De wijkredactie sprak Oma Greet vlak 
voor een voorstelling. Truutje, het 
pluche hondje -en haar trouwe, vaste 
partner- had zij ook nu weer bij zich.
Oma pluist de kranten uit en gebruikt 
het nieuws in haar shows. “Zo blijft het 
altijd lekker actueel”, zegt ze, terwijl ze 
ons met haar gebruikelijke “lieverds” 
aanspreekt. Vaak nodigt ze de mensen 
uit achter een bepaald krantenartikel 
om daarmee in gesprek te gaan.

Bijzondere hobby
Maar soms knoopt ze gewoon een 
praatje aan met mensen die ze onder-
weg tegen komt, omdat ze bijvoorbeeld 
een bijzondere hobby hebben. Soms 
komt zo iemand opeens bij haar in de 
show op de planken te staan. Ook mu-
ziek, kunst, cultuur en politiek komen 
tijdens haar voorstelling aan de orde. 
Helaas ontvingen wij kort voor de 
publicatie van dit artikel bericht dat 
Greet de twee geplande shows voor 
dit jaar in Dakota heeft moeten afzeg-
gen vanwege een ongeluk. Vooralsnog 
gaan de geplande Leet Night Shows 
van 7 februari en 10 april 2020 in Da-
kota gewoon door. Wilt u een gezellig 
avondje uit in de buurt, is het echt een 
aanrader om een keer een show van 
haar te bezoeken.

Anita Bussem, Rick Baron

Burendag Leyweg 2019

De strandstoelen vlak voor de feestdrukte

Op zaterdag 28 september was het burendag op de Leyweg. Er was van alles 
georganiseerd zoals een buitenbios voor de kids, rock n´roll dansoptredens en 
een XXL bingo. Helaas zat het weer niet mee. De regen kwam van tijd tot tijd 
met bakken uit de hemel. Toch hebben veel mensen de buien getrotseerd om 
even te komen gluren op burendag.

Het is het laatste stuk vervanging van de 
oudbouw aan de Dedemsvaartweg.  In 
opdracht van Vestia bouwt aannemer De 
Vries en Verburg op deze locatie 51 koop-
woningen en 90 sociale huurwoningen. 
De woningen worden gebouwd in diverse 
gebouwen van 4, 5, 6 en 7 woonlagen, die 
verschillend in hoogte zijn en de naam 
Tre Volte hebben gekregen. De woningen 
worden aardgasvrij.

Verdichting
De realisering van deze woningen sluit 
aan op het plan van de gemeente om 

meer woningen te realiseren door mid-
del van verdichting. De gesloopte com-
plexen bestonden namelijk uit totaal 96 
woningen. Tevens wordt met dit project 
gehoor gegeven aan de sterke behoefte 
om in zuidwest weer meer betaalbare 
woningen te bouwen, terwijl ook de meer 
draagkrachtigen een kans krijgen om 
hier te wonen.
De belangstelling voor de koopwoningen 
tijdens de start van de verkoop op 21 
september in Zuid57 was bijzonder groot.

Rick Baron 

Nieuwbouwproject 
“Tre Volte” gestart
Aan de Dedemsvaartweg tussen de Zweeloostraat en de Zuidlarenstraat is on-
langs gestart met het bouwen van 141 woningen, die naar verwachting begin 
2021 worden opgeleverd.

Participatie bij herinrichting Steenwijklaan?

Oma Greet 
nog steeds 
succesvol in 
Dakota


