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Berichten van de bestuurstafel
Het zal 21 maart een spannende gemeentelijke verkiezingronde worden, 
de ene partij rolt over de andere partij heen. Het wijkplatform is zeer 
benieuwd naar de toekomstige samenstelling van de gemeenteraad en de 
samenwerking van partijen na de verkiezingen.

Bij het wijkplatform is een gratis anti 
rattenfolder op te halen die overal kan 
worden opgehangen. Het lijkt wel of de 
rattenplaag toeneemt, er worden zoveel 
ratten in de tuinen en langs het water 
gesignaleerd (zie elders op deze pagina).
De nieuwbouwactiviteiten in de wijk 
gaan hard. Dit jaar zal een deel worden 
opgeleverd, wat zeker ten goede van onze 
wijk zal komen. 
Het bestuur betreurt het zinloze van-

dalisme binnen het hertenkamp in het 
Zuiderpark, waar onder meer bijenkasten 
zijn vernield.

Op 24 maart wordt een Lentefeest voor 
ouderen georganiseerd in het Ontmoe-
tingscentrum op het Eeldepad. Nadere 
informatie volgt nog.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Op de nieuwjaarsborrel van de Stich-
ting Zuiderpark op 31 januari 2018 is 
bekend gemaakt dat Yasmine Maraqa 
de winnares is van de prijsvraag om 
een logo voor de stichting te ont-
werpen.

Yasmine woont nog niet zo lang in Ne-
derland, maar ze voelde zich meteen 
aangetrokken tot het Zuiderpark. De 
veelzijdigheid van het park heeft ze tot 
uitdrukking gebracht in de bomen van 
het logo met picogrammen van perso-
nen die gitaar spelen, een kopje koffie 
drinken, voetballen en met een hond 
wandelen. De bomen hebben de kleu-
ren: groen, geel, oranje en blauw, die de 
vier jaargetijden lente, zomer, herfst 
en winter symboliseren. Met de cirkel 

om het logo geeft zij aan dat in het park 
georganiseerde activiteiten niet stop-
pen maar door gaan. De bomen staan 
op een blauwe en groene ondergrond: 
gras en water. Elementen die sterk zijn 
vertegenwoordigd in het Zuiderpark. Op 
www.zuiderparkdenhaag.com staat 
meer over het Zuiderpark en het logo.

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.

Vanwege de vele klachten is het wijk-
platform in overleg met de omge-
vingsmanager van de gemeente over 
de tophalte en de herinrichting Ley-
weg. Ook vanuit de gemeenteraad 
heeft men gevraagd om verbetering 
van deze tophalte.

Na een overleg in januari heeft het Wijk-
platform 22 mogelijke verbeterpunten 

aan de omgevingsmanager gemaild. Hij 
heeft laten weten dat op het grootste 
deel van de punten eind maart bij de 
evaluatie van de herinrichting een re-
actie zal volgen. 
Enkele punten zijn al wel beantwoord. 
De twee invalidenparkeerplaatsen 
voor de viskraam worden hersteld tot 
korte laad- en losplaatsen. De viskraam 
wordt in maart gedraaid. Alle andere 

punten worden in de evaluatieronde 
meegenomen. Welke aanpassingen aan 
de Tophalte Leyweg moeten komen is 
nog niet bekend.
Het wijkplatform verwacht wel van de 
gemeente dat er wordt geluisterd naar 
alle klachten en suggesties van de bewo-
ners, bezoekers en winkeliers.

Jos Muller-Rietveld

Leyweg: Herinrichting en Tophalte

Een paar maanden kunnen we nu ge-
nieten van de mooie tramhalte op de 
hoek Leyweg – Melis Stokelaan. Maar: 
is het wel zo’n fraaie halte? Mail of te-
lefoneer uw ervaring aan het wijkplat-
form Morgenstond, zodat wij in gesprek 
kunnen gaan met gemeente en HTM. 
info@wijkplatformmorgenstond.nl 
of 070 367 33 56.

Als 6-jarig meisje begon Corry bij de kin-
deroperette. Acht jaar later stroomde ze 
door naar het Koninklijk Conservato-
rium. Toen ze 16 was had ze al haar eigen 
orkestje en combo bij de revue waar ze 
ook sketches deed. 

Later werkte ze beroepsmatig bij toneel-
gezelschappen en speelde kleine rollen 
bij de tv zoals mw. Pot in de recente serie 
Hendrik Groen. Ook in Medisch Cen-
trum West en de Vlaamse Pot had ze 
een gastrol. Tegenwoordig doet ze het 
iets kalmer aan en zingt soms in theater 
Dakota op het open podium. Op haar 
YouTube kanaal zingt ze jazzy liedjes en 

muziek uit de jaren 40/50.
Voor o.a. optredens in een verpleeghuis, 
is Corry is nog op zoek naar een bassist 
en pianist.
Van een vreemde heeft ze het zingen 
niet, want haar vader was operazanger.

Anita Bussem

Wat vindt u 
van de tophalte 
Leyweg?Logo voor Stichting 

Zuiderpark

Op meerdere plekken klagen bewo-
ners over het gebrek aan beschikbare 
parkeerplekken. Wethouder De Bruijn 
wil pas nadenken over betaald par-
keren als meer onderzoek is gedaan, 
maar dat kan nog wel even duren.

Wat vindt u van het invoeren van betaald 
parkeren in Morgenstond? U kunt uw 

Wilt u betaald parkeren 
in Morgenstond?

Corry de Roo verveelt zich niet
Corry de Roo woont al 56 jaar in Morgenstond. Aanvankelijk op de Melis 
Stokelaan en daarna vlak bij theater Dakota. Zij vindt Morgenstond een 
heerlijke wijk om te wonen, vooral met de winkels en het theater zo dicht 
bij haar in de buurt. Corry is momenteel 83 maar zit nog lang niet achter 
de geraniums. Zolang het nog gaat wil ze blijven genieten van haar grote 
passie: zingen en acteren.

Op 21 februari heeft een aantal bewo-
ners aan de Hoogeveenlaan actie gevoerd 
door bordjes te plaatsen met het verzoek 
te stoppen met het voeren van vogels. Er 
zijn al veel ratten in de buurt. Zij vullen 
hun buikjes het meest met het neerge-
legde eten. Ratten zijn behoorlijke ziekte 
makers, waar ook mensen ziek van kun-
nen worden. Stop daarom met het voe-
ren. De gemeente zal binnenkort ‘echte’ 
borden laten plaatsen.

Caroline Roeters

De gemeente is initiatiefnemer van dit 
project. Uit een recente peiling onder de 
buurtbewoners is gebleken dat deze over 
het algemeen positief staan tegenover  
project. Een bouwgroep wordt opgericht 

door een aantal mensen die belangstel-
ling heeft voor een project. 

Allereerst dient een bouwgroep zich 
te registreren via de website www.ik-

bouwindenhaag.nl. Daarna kan men 
als bouwgroep inschrijven op een project.  
Het “kluscomplex”, zoals het ook wel 
wordt genoemd is energieneutraal. Dit 
betekent onder meer dat de aanwezige 
gasvoorziening wordt verwijderd. De 
bouwgroep dient het complex minimaal 
drie jaar te bewonen. Aan de voorzijde 
van de gevel is geen aanbouw toegestaan. 
Per woning zal op het terrein minimaal 
één parkeerplaats worden aangelegd. 

Rick Baron

mening mailen of doorbellen naar het 
wijkplatform: info@wijkplatformmor-
genstond.nl of 070 367 33 56. Geef 
daarbij aan in welke straat u woont, dan 
hebben wij argumenten om de wethouder 
aan te spreken.

Uniek bouwgroep project Wijhestraat
Tijdens de open dag op 20 januari bleek dat er veel belangstelling is voor het project om als bouwgroep het 
leegstaande gebouw op de hoek van de Wijhestraat en de Holtenstraat te verbouwen tot zes à tien eengezins-
woningen. Voorheen waren hier een kleuterschool en een wijk- en dienstencentrum gevestigd. 


