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Berichten van de bestuurstafel
Dit is alweer onze laatste pagina van
2017. Terugkijkend is het een heel druk
jaar geweest voor alle vrijwilligers uit de
wijk Morgenstond.
Zeker gezien de vele bouwactiviteiten
en herinrichtingen in onze wijk. Ik kan
onze vrijwilligers niet genoeg bedanken,

zij verdienen alle lof voor het werk dat zij
dit jaar maar weer even hebben gedaan.
Voor iedereen hele fijne kerstdagen,
een goed uiteinde en een heel goed en
gezond 2018.
Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Samen maken we ons
sterk tegen eenzaamheid
in Morgenstond
Uit onderzoek dat Nanda Deen in opdracht van het stadsdeelkantoor Escamp heeft uitgevoerd, is gebleken dat veel mensen zich in Morgenstond
eenzaam voelen. Dit heeft ook te maken met de vele kleine woningen in
Morgenstond. Hierdoor wonen relatief veel alleenstaande mensen in de wijk.
Er worden veel activiteiten in de wijk
aangeboden om mensen met elkaar te
verbinden. Ontmoetingscentrum Morgenstond, de bibliotheek maar ook de
kerken in de wijk staan open voor iedereen en bieden graag hulp en activiteiten
aan. Toch blijft het moeilijk om eenzame
mensen daar bij te betrekken, omdat
men het vaak niet prettig vindt om ergens alleen naar toe te gaan. Nanda Deen

geeft als tip om toch hulp te vragen aan
personen die vertrouwd of aardig zijn.
Nodig elkaar uit voor een kopje koffie of
een maaltijd, of vraag elkaar mee naar
het winkelcentrum. Bas de Bruin van het
stadsdeelkantoor reageert: “Mensen een
op een benaderen helpt om drempels
weg te halen”.
Caroline Roeters

Parkeeroverlast Morgenstond
Verkeerswethouder Tom de Bruijn
heeft als reactie op de klacht van
het wijkplatform Morgenstond dat
de parkeerproblematiek rond het
stadsdeelkantoor verergerd is, laten
weten dat er een onderzoek komt.
Eerder had de wethouder laten weten dat
een oplossing van de parkeerproblematiek niet mogelijk is omdat voor- en tegenstanders van betaald parkeren elkaar
in evenwicht houden. Nu wil de wethouder op basis van het nog uit te voeren
onderzoek met een visie en een oplossingsrichting komen. Jos Muller, voorzitter van het wijkplatform, is verbaasd
dat hij in zijn reactie haar persoonlijk
aanspreekt en aangeeft dat hij ook van
andere bewoners en winkeliers wil horen
wat er speelt. Terwijl het wijkplatform
juist optreedt als vertegenwoordiger van
de wijk en al langer aangeeft dat er een
probleem is. Overigens zal een oplossing
nog even op zich laten wachten, omdat de

wethouder de parkeerproblematiek aan
de orde wil laten komen in de vorming
van een visie voor de lange termijn, in
het bijzonder in het kader van ‘Ruimte
voor de stad’ en de ‘Haagse mobiliteitsagenda’. Jos Muller ziet hier geen reden
voor vertraging in: “Het wijkplatform
heeft al vanaf het begin meegedacht en
meegeschreven aan ‘Ruimte voor de stad’,
dus deze uitspraak van de wethouder is
achterhaald.” Het wijkplatform laat het
hier niet bij zitten en heeft contact opgenomen met leden van de gemeenteraad.

Stichting Zuiderpark aan de slag
De op 5 oktober 2017 opgerichte
stichting Zuiderpark is nu echt van
start gegaan. Allereerst wordt er een
website gebouwd waarop nieuwtjes,
activiteiten, wetenswaardigheden en
foto’s komen te staan. Ook is recent
een wedstrijd uitgeschreven voor het
ontwerpen van een logo.
Joy Bindraban en Cheng Kuo van het
bestuur van deze stichting vertellen dat
het doel van de stichting vooral is om het
Zuiderpark goed op de kaart te zetten.
Het park moet -net als het Vondelpark
bijvoorbeeld- bekender worden bij de
mensen. Men moet echt het gevoel krijgen van: “ja, daar willen we regelmatig
naar toe”.
Daarom zijn er werkgroepen opgericht
die momenteel bezig zijn om plannen en
ideeën nader uit te werken die het park
aantrekkelijker zullen maken voor jong
en oud. In 2018 zal dit naar verwachting
tot concrete activiteiten leiden.
“Belangrijk vinden we het ook dat er
het hele jaar iets is te beleven in het
Zuiderpark. We focussen ons dus niet
alleen op de zomer. Denk bijvoorbeeld
aan een georganiseerde herfstwandeling
voor de kinderen waarbij ze kastanjes en
eikels kunnen zoeken om er daarna iets
leuks van te maken. Of in de winter een
schaatswedstrijd.”

Uiteraard let de stichting op de financiële
haalbaarheid van de voorstellen.
Het maken van een duidelijke informatiebrochure met plattegrond staat hoog
op de wensenlijst van de stichting. Maar
allereerst zal de nieuwe website worden
gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsborrel. Die wordt op 31 januari 2018
van 17.00 tot 19.00 uur gehouden in

restaurant De Gouden Wok. Eenieder is
van harte welkom. Meer informatie over
de ontwikkelingen rond het park staat
op de Facebookpagina van Zuiderpark
Den Haag.
www.facebook.com/
zuiderparkdenhaag
Rick Baron

Kerstsfeer in Escamp

Kerstgedachten
Kerstmis een feest voor iedereen
Maar kijk eens goed om je heen
Er zijn ook heel veel mensen
Die juist dan wat aandacht wensen
Kijk eens goed in je eigen omgeving
En geef die persoon een
dag van blijde beleving
Laten wij in het nieuwe
jaar gaan kijken
Hoe wij de toekomst zo
kunnen verrijken.

Jeannot Kant

Feestelijk ontmoeten
Op donderdag 21 december organiseert de winkeliersvereniging
Leyweg een Kerst Verwenplein op het Marktplein (voormalig V&D plein).
Bezoekers kunnen daar tussen 16.00 en 19.00 uur elkaar ontmoeten
onder het genot van een drankje en hapje.
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Het Wijkplatform Morgenstond en
Ontmoetingscentrum Morgenstond houden
gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie
op dinsdag 16 januari 2018 van
15.30 tot 18.00 uur. Iedereen is van harte
welkom op het Eeldepad 3a.

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.

