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Berichten van de bestuurstafel
Op 5 juli 2017 is er een Algemene Bewoners Vergadering. Op die avond 
legt het bestuur aan de bewoners uit wat er in het afgelopen jaar door 
hen is gedaan voor de wijk. Ook de bewoners kunnen hun zegje doen en 
in discussie gaan over zaken die zij graag anders zouden willen zien.

De Lentefeesten zijn voorbij en werden 
allen druk bezocht. Het weer werkte ook 
mee met al die zonnige dagen.
De vakantietijd breekt ook weer aan, 
dus als je op vakantie gaat laat buren of 
familie de post uit de brievenbus halen 

en geef naar buiten toe de indruk dat de 
bewoners thuis zijn, want dieven gaan 
niet met vakantie.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Begin juni is begonnen met de re-
alisering van de Tophalte nabij de 
kruising van de Leyweg met de Melis 
Stokelaan.

Het project is een ontwerp van Van der 
Ven en wordt voornamelijk in wit uitge-
voerd en krijgt een transparant karakter. 
De overkapping wordt ruitvormig, zo-

dat het goed aansluit op de driehoekige 
vorm van het stadskantoor. Uniek bij 
het ontwerp is dat de aanwezige bomen 
gehandhaafd blijven en zelfs onderdeel 
uit maken van het ontwerp.

De uitvoering van de overkapping wordt 
dusdanig, dat de bomen door het dak 
heen groeien. In augustus 2017 moe-

ten de nieuwe halteperrons al klaar zijn 
en halteren de trams 8, 9, en 16 bij een 
fraaie halte waarvan de perrons recht 
tegenover elkaar komen te liggen.

Zie bijgaande impressie hoe de halte er 
uit gaat zien.

Rick Baron

“Voor de samenwerking is door de ge-
meente een convenant opgemaakt waarin 
afspraken zijn vastgelegd. Dit convenant 
is pas weer voor onbepaalde tijd ver-
lengd”, aldus Jos.

Er wordt samengewerkt met de werk-
groepen “Ana’s Gedoe”, “Oordenkids” 
en Actieve Moeders”. Met deze groepen 
heeft Jos regelmatig werkoverleg met 
Jaap Mooibroek, de wijkmanager.

De hobby van…
Dit keer zetten we mevrouw Korver in 
het zonnetje. Zo’n 12 jaar geleden begon 
zij aan haar beeldentuin. Het is werkelijk 
een lust voor het oog om te zien: ka-
bouters, engelen, diertjes en twee grote 
leeuwen die zijn vastgemetseld tegen de 
harde wind. De kabouters zijn van gips 
en zelf gemaakt door mevrouw Korver. 
Door een lik goudverf hebben ze een 
prachtig tintje gekregen.
De zus die haar helpt was ooit hovenier. 
Geen wonder dus dat de dames drie jaar 
geleden de eerste prijs wonnen met de 
mooiste Kersttuin. Die prijs hadden ze 
wel verdiend!

Anita Bussem

Dat muziek verbindt staat als een 
paal boven water. Dat zelfs klassieke 
muziek in onze wijk wordt gewaar-
deerd, bewees de Classical Picknick, 
die zondag 11 juni jl. werd gehouden 
in de Zuidlarenstraat.

Dit project van een groep enthousiaste 
studenten van het conservatorium was 

ooit begonnen onder de naam 
Orkest Morgenstond. Deze groep 
heeft de afgelopen jaren al meerma-
len met succes opgetreden. Op de 
groenstroken tegenover het ROC 
Mondriaan kon het publiek tijdens 
een zonovergoten middag genieten 
van  de groep Levenslust (ouderen-
project van het Koorenhuis), de 
Vioolkids, Dansschool Monsoon 
en ‘last but not least’ Orkest Mor-
genstond. Onder het genot van koffie, 

thee of fris en iets lekkers kon 
van 12.00 tot 15.00 uur wor-

den geluisterd naar de klassieke 
klanken en gekeken worden naar 

Bharata natyam dat een 2000 jaar 
oude klassieke Indiase tempeldans 
uitvoerde. Deze happening werd 
georganiseerd door de Buurtcom-
missie Zuidlarenstraat en de vrij-
willigers uit de Zuidlarenstraat.

Charles Crown

Mandy Kraaijeveld is een van de moe-
ders die zich inzet voor de werkgroep 
Drentse Hoek. Mandy vertelt en-
thousiast dat ze het een geslaagde 
editie vond op 10 juni van het len-
tefeestfeest in de speeltuin op de 
hoek van de Hoogeveenlaan en de 
Oosterhesselenstraat.

Het is met veel plezier en toewijding 
georganiseerd door 6 vrijwilligers. On-
geveer 150 kinderen hebben meegedaan 
aan activiteiten zoals zelf proefjes doen 
en snoephappen. Zowel jong als oud heb-
ben o.a. genoten van een goochelaar en 
mooie roofvogels.

Op 17 juni was de Binnentuin aan de 
Steenwijklaan en de Schipborgstraat de 
locatie waar het lentefeest plaatsvond. 
Hier waren vooral de diverse springkus-

Bouw Tophalte Leyweg gestart

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.

Ook voor Vrederust en 
Bouwlust staan wij klaar

De meeste werkzaamheden liggen op 
het gebied van de subsidie aanvragen, de 
afhandeling en verantwoording daarvan.
Voor de administratieve ondersteuning 
hebben onze dames Joke en Christine 
extra uren gekregen om zich ook voor 
Vrederust en Bouwlust in te zetten.

De straatspeeldag en burendag zijn onder 
meer activiteiten die ook regelmatig in 
deze wijken worden gehouden en worden 

georganiseerd door vrijwilligers van de 
wijken zelf.
Maar ook voor advies, wanneer er bij-
voorbeeld een bepaald probleem in een 
wijk speelt wil ons Wijkplatform waar 
mogelijk ondersteuning bieden. Al is 
het maar om die wijken op weg te helpen 
hoe een probleem het best kan worden 
aangepakt.

Rick Baron

Twee jaar geleden hadden de wijken Vrederust en Bouwlust door diverse 
oorzaken geen bewonersorganisatie meer. Vanuit het stadsdeelkantoor 
Escamp is toen het verzoek gekomen of het Wijkplatform Morgenstond 
bereid was om genoemde twee wijken te willen ondersteunen met het 
faciliteren van subsidies. Aan onze voorzitter Jos Muller de vraag of zij 
in het kort wil vertellen hoe dit in de praktijk werkt.

De lentefeesten zijn weer achter de rug

sens en het schminken erg in trek bij 
de jeugd.
De hekkensluiter was het lentefeest op 24 
juni in de kantine van SOS-Kwieksport 
aan de Bentelostraat. Dit feest was spe-
ciaal voor senioren. Het was voor het 
eerst dat een lentefeest speciaal voor 
deze doelgroep was georganiseerd. Er 
kon volop worden gedanst op muziek 
uit de jaren 50 en 60.

Waardering
Het doel om buurtbewoners nader tot 
elkaar te brengen en zowel  kinderen als 
volwassenen een leuke dag te bezorgen 
is bereikt. Buurtbewoners hebben en-
thousiast hun waardering uitgesproken. 
En bij alle feesten waren de weergoden 
ons gunstig gezind.

Caroline Roeters & Rick Baron

Classical Picknick

De sloop is voorspoedig verlopen 
zonder teveel overlast voor de na-
burige bewoners. Er is goed contact 
geweest met het Sloopmanagement 
van Van Asten.

Op twee plaatsen is  een geringe hoe-
veelheid asbest gevonden, waarover de 
omwonenden per brief werden geïnfor-
meerd. Het Wijkplatform  heeft hierover 
contact opgenomen met Staedion.
 Deze corporatie heeft over de gang van 
zaken een goed en duidelijk antwoord 
gegeven. De plekken waar asbestver-
ontreiniging was geconstateerd zijn ver-
wijderd en het resultaat van de analyses  
bevestigen dat de asbestverontreiniging 
weg is.
Knijnenburg is de locatie verder  bouw-
rijp aan het maken en zoals het er nu 
uitziet zal in september gestart worden 
met de bouw.

Jos Muller-Rietveld

Voortgang sloop/bouw
Haveltestraat/Coevordenstraat


