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Berichten van de 
bestuurstafel
Het zal een druk jaar worden voor alle 
vrijwilligers van het Wijkplatform. Er 
komt heel wat op ons af, zoals de verde-
ling van de gelden van de Regiodeal. 
Gelukkig wordt daarover goed overleg 
met alle partijen gehouden. Ook niet 
te vergeten het duurzaam maken van 
onze woningen, hoe gaat dit verlopen? 
Dat zijn nog vele vraagtekens voor ie-
dereen.

De wijkschouw met de wethouder 

Richard de Mos en Arjan Dubbelaar 
is gehouden op donderdag 28 maart, 
gezamenlijk met leden van het 
Wijkplatform. Alle problemen zijn 
nog eens doorgenomen en hopelijk 
wordt er iets gedaan aan de door het 
Wijkplatform naar voren gebrachte 
aandachtspunten, zoals de overkap-
ping van de Tophalte.

De Morgenstondse Lentfeesten zijn 
druk bezocht geweest door zowel 

oude en jonge bewoners uit de wijk. 
Vele bewoners hebben zich die da-
gen kunnen vermaken onder het ge-
not van een drankje of hapje.

De grote schoolvakantie nadert snel. 
Laat uw woning goed afgesloten 
achter, geef inbrekers geen kans uw 
spullen mee te nemen.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

In de afgelopen maanden zijn er diverse 
lentefeesten georganiseerd in onze wijk. 
De aftrap werd gegeven met het lentefeest 
voor ouderen in het Ontmoetingscentrum 
Morgenstond aan het 1e Eeldepad. Daar 
kon men zich vermaken met leuke spel-
letjes en activiteiten, onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Daarna volgden de Binnentuinen bij de 
Steenwijklaan en de Schipborgstraat. 
Het was stralend weer en de jeugd 
vermaakte zich o.a. opperbest op de 
diverse springkussens en de ritjes op 
een pony.
De laatste twee lentefeesten waren in 
één weekend: in de Zuidlarenstraat op 

zaterdag 15 juni en op zondag 16 juni 
in de speeltuin bij de Drentse Hoek aan 
de Hoogeveenlaan. Bij de Zuidlaren-
straat was het nog even spannend of 
het op tijd droog zou worden, maar dat 
was gelukkig het geval. Ook hier ver-
maakten de bewoners zich met gezel-
lig kletsen en het eten van zelf gemaak-
te lekkernijen, konden de kinderen 
schieten, een balletje in een doel gooi-
en of trappen en zich laten schminken.
Ook dit jaar heeft het Wijkplatform ge-
merkt dat er nog altijd behoefte is bij 
de bewoners om op deze manier na-
der kennis te maken met elkaar. Daar-
om zal men voorlopig nog zeker door 
blijven gaan met het organiseren van 
deze lentefeesten, met dank aan alle 
vrijwilligers die zich hier telkens voor 
in zetten.

Rick Baron

Lentefeesten in Morgenstond
weer groot succes!

Wij zijn blij dat die mogelijkheid 
sneller kwam dan gedacht. Vanaf 
heden komt onze wijkpagina uit in 
De Posthoorn. Een groot deel van 
het personeel van de Zuidwester-
krant is nu werkzaam bij WestMe-
dia, de uitgever van de Posthoorn 
in Escamp.  Dat vinden wij natuur-
lijk positief voor hun, maar ook 
voor ons, omdat wij daardoor met 
de zelfde mensen blijven werken 

als voorheen bij de Zuidwester-
krant. De redactie hoopt via De 
Posthoorn nog vele wijkpagina’s te 
kunnen uitbrengen.
Mocht u zelf een stukje willen 
schrijven? Dan kunt u dit nog 
steeds naar hetzelfde mailadres 
blijven sturen: redactiemorgen-
stondnieuws@gmail.com

De redactie

MorgenstondNieuws
komt weer op papier uit

Enkele weken geleden is de Zuidwesterkrant opgehouden te bestaan. Dat 
was ook voor het Wijkplatform Morgenstond behoorlijk schikken, aangezien 
wij al enkele jaren onze wijkpagina van MorgenstondNieuws in de Zuid-
westerkrant lieten afdrukken. Wij zijn direct op zoek gegaan naar andere 
mogelijkheden; liefst in papieren vorm, omdat daar bij de bewoners veel 
behoefte aan bestaat.

Ook in Morgenstond 
woningen met vocht 
en schimmel
Hoewel vocht en schimmel in wonin-
gen een probleem is wat al jaren speelt, 
wordt er op het ogenblik extra aan-
dacht besteed aan deze klachten door 
de politiek en de media. De oorzaken 
zijn verschillend. De oplossingen ook.

Ongeveer 1,5 miljoen woningen in 
Nederland hebben last van vocht- en 
schimmel. Het gaat daarbij zowel om 
oude als nieuwe huizen. Het is dus 
niet zo dat deze problemen uitslui-
tend voor komen in na-oorlogse wo-
ningen die vaak slecht zijn geïsoleerd.

Oorzaken
In grote lijnen zijn er vier hoofdoor-
zaken aan te wijzen waardoor vocht 
en schimmel kunnen ontstaan.
•  Koude doorslag via de buitenmuren. 
•  Weinig tot niet ventileren van wo-

ningen
•  Ondichte vloeren in kruipruimtes
•  Verkeerd afgestelde mechanische 

ventilatie
Koude doorslag vindt overigens niet 
alleen via buitenmuren plaats. Iede-
re plaats in huis die niet goed is ge-
isoleerd kan een zogeheten koude-
brug vormen. De meest voor komen-
de plaatsen zijn: de overgang tussen 
muur- en vloerisolatie, de overgang 
tussen muur- en dakisolatie, de kie-
ren bij ramen en deuren.
Koudebruggen kunnen zich ook ver-
plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer er 
in een huis een goede muurisolatie 
wordt aangebracht, kan het gebeu-
ren dat de koudebrug zich verplaatst 
naar de ramen van dat huis.

Gezondheidsklachten en 
beter ventileren

Meestal begint het met een vocht-
probleem. Worden daartegen geen 
maatregelen genomen, dat kan er 
zelfs schimmel ontstaan op bijvoor-
beeld muren. In veel gevallen leidt 
dit tot gezondheidsklachten bij de 
bewoners als benauwdheid, ver-
koudheid, allergieën, longontsteking 
en astmatische aandoeningen.
Het goed isoleren van woningen 
kost natuurlijk geld. “Toch kunnen 
de bewoners ook zelf wat doen om 
de vochtproblemen te verminderen, 
namelijk door hun woning beter te 
ventileren en wat vaker een raam of 
deur open te zetten”, aldus Robert 
Kleissen, teamleider communicatie 
van Haag Wonen. 
De minister van Binnenlandse Za-
ken Ollongren is momenteel -o.a. op 
aandringen van de SP en de Woon-
bond- met de koepel van woning-
corporaties Aedes in overleg om het 
aantal “ongezonde” woningen in Ne-
derland snel omlaag te brengen.
Het is te gek dat bewoners soms om 
de drie jaar hun huis moeten witten 
en een nieuwe vloer moeten leggen 
om vocht en schimmel enigszins 
weg te krijgen. Een echte oplossing 
is dat overigens niet, omdat het pro-
bleem niet is opgelost, maar alleen 
“onzichtbaar” is gemaakt. 

Rick Baron

De gemeente heeft een conceptbesluit ingediend om in dit gedeelte van de wijk de 
verkeerssituatie te wijzigen, zonder de bewoners en winkeliers hierbij te betrekken. 

Het Wijkplatform is hierover in gesprek gegaan met de wegbeheerder Ron Die-
peveen, maar vond daar geen gehoor om een klein deel van dit plan te wijzigen. 
Het gaat hier om het gedeelte Koekangestraat tussen de Steenwijklaan naar de 
Haveltestraat. Als in dit kleine stukje tweerichtingsverkeer zou blijven is de door-
stroming van het verkeer gewaarborgd.
Het Wijkplatform zal tegen het conceptbesluit bezwaar indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders. Conceptbesluit en bezwaar zullen op de Alge-
mene Bewonersvergadering op woensdag 3 juli worden besproken.

Jos Muller-Rietveld 

Begin 2018 is hij in de publiciteit ge-
komen met een opiniestuk . De me-
dia citeerden hem: “een sociale ramp 
dreigt in Zuidwest, “Zuidwest snakt 
naar aandacht”, “René Baron maakt 
zich zorgen”. Het is niet gebruikelijk 
dat een ambtenaar uitspraken als deze, 
met enige politieke lading, doet. Wat 
maakt dat Baron deze uitspraken heeft 
gedaan?
“Een oprechte zorg voor deze wijken. 
In al die jaren dat ik stadsdeeldirecteur 
was heb ik veel contacten met bewo-
ners gehad. Ook ben ik vaak achter 
de voordeur geweest, op bezoek bij 
de mensen. Dan zie je wat er in de 
wijk gebeurt en krijg je de verhalen te 
horen. Te veel mensen in een portiek 
met een rugzakje leidt tot angst en on-
begrip, vooral omdat er vaak ook spra-
ke is van illegale onderverhuur, drugs 
en huiselijk geweld. Dit beeld werd 
bevestigd door de statistieken. Het was 
in de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezing. Veel lijsttrekkers hebben 
het geagendeerd en het is expliciet in 
het college-akkoord gekomen.” 

Goedkopere en
duurdere woningen

Een van de oplossingen die de gemeen-
te ziet voor Zuidwest is het hervatten 
van de woningdifferentiatie. Deze ver-
vanging van een deel van de sociale 
huurwoningen door duurdere wonin-
gen is in 2008 gestokt door de krediet-
crisis en het Vestia-debacle. Maar ook 
mensen met een hele kleine beurs en 
mensen met psychische problemen ho-
ren bij de stad, brengen de interviewers 
hier tegenin. Als we doorgaan met het 
vervangen van goedkope huurwonin-
gen door duurdere wordt hen de moge-
lijkheid om te wonen ontnomen. 
Baron deelt dit bezwaar niet, want een 
belangrijk uitgangspunt van de plan-
nen is dat de huidige hoeveelheid so-
ciale huurwoningen gelijk blijft. Er ko-
men wel iets duurdere nieuwbouwwo-
ningen bij. Dat is goed voor de draag-
kracht van de wijk en het zorgt ervoor 
dat de mensen met iets meer geld niet 
meer uit de wijk hoeven te verhuizen. 
Dat is ook goed voor de buurtgebon-
denheid. “Wethouder Revis zei erover: 
‘Zuidwest moet weer de wijk van hoop 
worden.’ Daar ben ik het helemaal 
mee eens.” 

Samenwerkingsproces
De ambities van programmadirecteur 
Baron zijn fors, maar juist de ingrepen 
op het gebied van wonen en de open-
bare ruimte vallen niet onder hem. 
De regiodeal is namelijk gericht op de 
sociaaleconomische aanpak. Volgens 
Baron versterken beide aanpakken 
elkaar. “Wij halen aandacht en net-
werken binnen. We binden onderne-
mers, bewoners en landelijke politiek 
aan ons. En die organisatiekracht, sa-
men de schouders eronder, is het be-
langrijkste.” Daarnaast is er de fysieke 
aanpak, waaronder de verdichting: er 
moeten meer woningen in Zuidwest 
komen. “We werken samen. De kunst 
is om fysieke en sociale programma’s 
met elkaar te verbinden. Ik merk dat 
veel partijen mee willen doen, ook het 
bedrijfsleven en corporaties. Het suc-
ces en de energie van de regiodeal 

trekt andere partijen aan.”

Toch is de vraag in hoeverre de ver-
dichtingsopgave in strijd is met de 
inzet om de wijk leefbaarder te ma-
ken. Alhoewel de verdichting niet tot 
de regiodeal behoort, wil Baron zijn 
visie wel delen. De verdichting zorgt 
juist voor een leefbare wijk, immers, 
meer mensen levert meer draagvlak 
en meer kans op ontmoeting op. Bo-
vendien blijven de kwaliteiten van 
Zuidwest, zoals het Zuiderpark en de 
groenstructuur, behouden, want het 
grootste deel van de verdichting zal 
plaats vinden door de vervanging van 
oude woningen. 

Wat wordt de rol van de wijk? Blijft 
de betrokkenheid van wijkbewoners 
beperkt tot het uitvoeren van kleine 
sociale initiatieven, hoe nuttig ook, en 
wordt de grote lijn van de aanpak be-
paald door de professionals? 
Baron ontkent dit, zowel de fysieke als 
de sociale ontwikkelingen zullen in 
overleg met bewoners worden inge-
zet. Wethouders Revis heeft dit begin 
april 2019 hard toegezegd. Aan de ge-
dachtenvorming over de verdichting 
van Zuidwest hebben veel bewoners 
deelgenomen. Hij beklemtoont dat de 
regiodeal een participatieproces zal 
moeten zijn. Het gesprek van eind no-
vember 2018 met de wijk leverde veel 
energie van bewoners op. Ook over 
de sportcampus zijn veel ideeën bij 
bewoners opgehaald. The ‘school of 
shapers’ is ook ingezet om de kracht 
van bewoners te vergroten door ze bij 
elkaar te brengen. Dat gaat door: be-
woners krijgen een rol in de partner-
raad. In die raad adviseren bewoners 
en bedrijven de gemeente over de re-
giodeal. Daarnaast zal er E-participatie 
ingezet worden. “Dit staat nog in de 
kinderschoenen, maar we willen via 
social media de ideeën uit de samen-
leving ophalen.”

Place to be
Er komen veel plannen binnen, dankzij 
de energie die er in de wijk is. Dit jaar 
worden er al projecten in uitvoering 
genomen. De school aan de Speelzij-
de-Schoolzijde wordt niet gesloopt, 
maar omgebouwd tot leerwerkbedrijf. 
Made in Moerwijk is ook zo’n soort 
leerwerkbedrijf. We werken hierin 
ook samen met het bedrijfsleven. Te-
veel wijkbewoners hebben een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. In een 
leerwerkbedrijf kunnen ze ervaring op-
doen, zodat ze daarna bij een bedrijf 
terecht kunnen. Baron hoopt zelfs dat 
de leerwerktrajecten de kans bieden 
om de woningcorporaties zover te krij-
gen dat ze bij bouwprojecten mensen 
uit de wijk inschakelen.
Verder komt het Haag Sportkwartier 
tot ontwikkeling. Een buurtsportcoach 
gaat samen met studenten van de 
Haagse Hogeschool op vier plekken in 
de wijk activiteiten aanbieden, waar-
door mensen fitter worden en elkaar 
ontmoeten. Dat kan er ook toe leiden 
dat mensen aan werk komen. Doordat 
projecten met elkaar samenwerken 
ontstaat er meerwaarde.

De plannen zijn omvangrijk, maar Ba-

ron is optimistisch. “Het wordt een 
proces van 10 à 14 jaar, maar in de vier 
jaar van de regiodeal kunnen we al wel 
de neergaande trend van de afgelopen 
dertig jaar gaan keren.” Hij ziet het hui-
dige budget als opstart kapitaal. “Laten 

we kijken of we andere partijen kunnen 
uitlokken tot cofinanciering. Er wordt 
nu al veel gesproken over Den Haag 
Zuidwest, dit wordt ‘the place to be’.”

Mostafa Alahyarian en Jeannot Kant

Regiodeal keert de trend in 
Den Haag Zuidwest
Voormalig stadsdeeldirecteur René Baron heeft op 18 april afscheid genomen van 
het stadsdeel Escamp om als programmadirecteur regiodeal aan de slag te gaan in 
Den Haag Zuidwest. Hij is zo’n acht jaar stadsdeeldirecteur Escamp geweest. 

Verkeerwijziging Koekangestraat, 
Haveltestraat en Leggelostraat

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.

Jos Muller van het wijkplatform heeft op 25 juni -in aanwezigheid van leden en ondersteuners van het 
wijkplatform- van de winkeliersvereniging Leyweg het “Lintje van de Leyweg” gekregen, als dank voor 
haar inzet voor de wijk en de voor de Leyweg.

Bezoek de pagina
De Escamper op 

Facebook. 
Regelmatig nieuwtjes

en aankondigingen
over Escamp en

vooral Zuidwest.

Colofon
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