Lopen over een zijden draad

Berichten van de
bestuurstafel

Vanaf heden brengen wij in deze
krant een dubbele pagina uit van
MorgenstondNieuws, zodat wij u nog
beter op de hoogte kunnen brengen
over wat er speelt in de wijk.

uitgave februari 2019

Het zal een druk jaar worden voor alle
vrijwilligers van het Wijkplatform, er
komt heel wat op ons af. Zoals de
verdeling van de Regiodeal en wat
dit concreet voor onze wijk betekent.
Daarover vindt momenteel goed overleg met alle partijen plaats. Een ander

Eerste bewoners tevreden
over Lumière

belangrijk onderwerp is het duurzaam
maken van onze woningen (de energie transitie) en hoe dit allemaal gaat
verlopen. Dat zijn nog veel vraagtekens
voor iedereen.
Op donderdag 7 februari heeft wethouder Rachid Guernaoui een werkbezoek gebracht in het Ontmoetingscentrum Morgenstond. Daar waren
zowel stadsdeeldirecteur van Escamp,
René Baron, wijkmanagers, bestuur
Ontmoetingscentrum en het Wijkplatform bij aanwezig. De wethouder

wilde van iedereen weten wat er zoal in
de wijk gebeurt en wat onze taken zijn.
De wijkwandeling die met wethouder
Richard de Mos zou worden gelopen,
is tot nader order uitgesteld.
Ook worden de datums gepland voor
de Morgenstondse Lentefeesten, hou
dus onze website en uw brievenbus
in de gaten.
Jos Muller-Rietveld,

Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Besparen en meer
geld overhouden?
Bij de Helpdesk Geldzaken krijg je gratis hulp bij al je vragen over geld.
Ontvang je wel alle toeslagen waar je recht op hebt? Kun je nog ergens
op besparen of korting krijgen? Kom langs bij de Helpdesk Geldzaken
en stel je vragen aan een consulent. Die kijkt dan samen met jou naar je
inkomsten en uitgaven om te zien waar je op kunt besparen. Kom een
keer vrijblijvend langs, we helpen je graag!
Je kan in stadsdeel Escamp op zes verschillende locaties bij ons terecht voor
een afspraak. Kijk voor de locaties en openingstijden op www.helpdeskgeldzaken.nl of maak direct een afspraak via 070-353 61 88. Je kan ook een
e-mail sturen naar helpdeskgeldzaken@denhaag.nl of contact opnemen
met wijkplatform Morgenstond via info@wijkplatformmorgenstond.nl.
Ingezonden mededeling van de gemeente Den Haag

Jong sporttalent uit de wijk
Op zondag 10 februari heeft Katinka droomt ervan om ooit op de Olympische
Sijmons uit Morgenstond de eerste spelen te staan.
plaats weten te behalen bij de Haagse
Cross competitie.
Caroline Roeters

Half januari kregen de eerste bewoners van woontoren Lumière, op de hoek van
de Leyweg en de Hengelolaan, door wethouder Revis symbolisch hun sleutel
overhandigd. Momenteel is het een drukte van belang van nieuwe bewoners die
naar het complex toe verhuizen, dat uit 65 twee- en driekamerappartementen
bestaat in de sociale huursector.
In de hal tref ik een bewoonster die vandaag haar intrek neemt in haar woning.
De woning is fraai en er komt veel daglicht binnen. De bewoonster kijkt uit op
het winkelcentrum Leyweg. Zij is blij dit
centrum zo dicht in de buurt te hebben.
Haar huis in Houtwijk werd te ruim nadat
de kinderen op zichzelf zijn gaan wonen.
Ook het traplopen werd haar te zwaar.
Vanwege haar hoogtevrees heeft zij een

Colofon
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woning op de derde verdieping gekozen.
Ze had zich direct aangemeld bij corporatie Arcade, toen de inschrijving via
Woonnet werd opengesteld.
De tweede bewoner die ik aanspreek komt
van de Regentesselaan. Als gevolg van zijn
ziekte ALS heeft hij deze woning op de
veertiende verdieping met een medische
urgentie gekregen. Ook hij is blij met deze
woning. Hij geniet van het prachtige uit-

Katinka is een achtjarige Haagse uit Morgenstond. Ze zit met veel plezier op de
Nutschool Morgenstond, maar vertelt
vol enthousiasme over haar atletiek verzicht dat hij heeft over een groot deel van eniging AV Sparta Zuiderpark.
Den Haag. Ook dat hij de winkels, het
Zuiderpark en het openbaar vervoer zo Katinka moest het opnemen tegen 19
vlak bij heeft, vindt hij heel prettig. Mo- meisjes. Trots laat Katinka de beker zien.
menteel is hij druk bezig met behangen “Atletiek is een goede sport waarbij je
en vloeren leggen.
heel vaak en veel in beweging bent. Op
maandag en woensdag ga ik trainen en
De muurversiering in de hal van Lumière ik heb speciale schoenen, spikes, voor
beeldt een stuk film uit met afbeeldingen hardlopen. De verschillende onderdelen
uit de bekendste films die hebben ge- vind ik leuk en ik leer er best veel. Tijdens
draaid in bioscoop Euro Cinema die op die de training worden er veel spelletjes geplek heeft gestaan, zoals The Godfather, daan, en we oefenen met horden, sprinten,
007, Lawrence of Arabia en The Sound cross, afstandloper, estafette, hoog en ver
of Music.
springen en nog veel meer onderdelen.
Eigenlijk is alles er wel leuk”, vertelt Katinka enthousiast over haar club. Katinka
Rick Baron

Het aantal dak- en thuislozen in Den Haag is de laatste jaren toegenomen. In
2017 hebben ruim 4.000 mensen voor hulp aangeklopt bij het daklozenloket.
Het kan snel misgaan, vertelt wijkbewoner
en voormalig dakloze Joost Smallegange
tijdens gastcolleges van de stichting Onzichtbaar Den Haag. Hij had een baan met
een bijbehorende woning. Op een gegeven
moment werd zijn arbeidscontract niet
meer verlengd en daardoor had hij geen
huis meer. Dat kostte hem ook de relatie
met zijn vriendin. “Die drie klappen kon
ik niet opvangen, omdat ik niet de handvatten mee had gekregen om op eigen
benen te staan.” Zijn overbezorgde ouders
hebben hem vroeger altijd gered. “Ik had
geen verantwoordelijkheid leren nemen
voor de niet leuke dingen in het leven.
Zo kwam ik op straat terecht.”
Ook in het stadsdeel Escamp zijn daklozen op diverse plekken aanwezig, niet
altijd tot tevredenheid van omwonenden.
Er wordt vaak neergekeken op dak- en
thuislozen.
Joost heeft hier een dubbel gevoel over.
Enerzijds omdat hij uit eigen ervaring
weet dat daklozen uiteindelijk gewoon
mensen zijn die respect verdienen. “Al
voelde ik me toen een zak stront, toch
was ik ook toen ik dakloos was gewoon
Joost.” Anderzijds heeft hij zich door de
maatschappelijke afkeer laten voeden toen
hij de nachtopvang in ging. “Ik voelde die
afkeer en dacht ‘ik wil hier niet bij horen,
ik wil hier uit’.” Hij is daarom het traject in
de nachtopvang als een soort spel gaan
bekijken: welke zetten moest hij doen om
zo snel mogelijk de nachtopvang uit te
komen. Dat lukte, binnen vier maanden
kwam hij in beschermd wonen terecht
en drie maanden later stroomde hij door
naar begeleid wonen. “Ik deed precies
wat van me verwacht werd, maar hoe ik

mezelf echt help, daar heb ik toen niet
naar gekeken. Diep van binnen was ik nog
steeds verdrietig, boos op de wereld en
boos op mezelf.” Hij kon de aanpak van de
onderliggende problemen uitstellen, tot
hij een hulpverlener tegenkwam die door
de succesvolle laag aan de oppervlakte
heen prikte.
“Toen ben ik beetje bij beetje eerlijker
geworden, heb toegegeven waar ik het
moeilijk mee had: het openen van post,
betalen van rekeningen etc. Aanvankelijk
meed ik het contact met deze hulpverlener en kwam ik mijn afspraken niet na.
Maar de wijze waarop hij me benaderde,
uit bezorgdheid, zorgde ervoor dat ik elke
keer toch weer met hem in contact kwam.
Diep van binnen wist ik ook wel dat ik
me zelf tekort deed. Het eerste effect was
een gevoel van ‘ik mag er dus zijn, er is
iemand die mij waardevol vindt’. Daardoor
heb ik ook de waarde in mijzelf kunnen
zien.” Als eerste is Joost toen gaan leren
drummen, iets dat hij al vanaf zijn tiende
wilde. “Iets leren wat ik graag wil kunnen,
de stappen volgen en merken dat je er
goed in wordt. Dat inspireerde me om
een betere dagbesteding te volgen. Kleine
successen, voordat de grote dingen als
administratie en een eigen huis komen.
Weten dat je er toe doet, want je kan niet
uit de band weglopen als drummer wanneer je een misslag maakt, en het plezier
als het wel lukt.”
Uiteindelijk heeft Joost zijn huis gekregen. Het was wel onwerkelijk voor hem.
De schuldhulpverlening liep en op een
gegeven moment ging hij op beschikbare
huurwoningen reageren. “Dat was best
even eng. Ik weet nog heel goed dat ik

De volgende maand wordt begonnen
om de Erasmusweg te verbreden van
1,5 naar 2 rijbanen. Dat is nodig omdat
deze weg nog meer dan nu de status van
doorgaande weg krijgt.
“De Melis Stokelaan is onlangs versmald,
de Segbroeklaan binnenkort, de A4 wordt
aangepakt en ook de Lozerlaan en de
Wippolderlaan worden aangepast. Het
is daarom niet meer dan logisch dat de
Erasmusweg wordt aangepakt”, aldus
verkeerswethouder Van Asten.
De eerste fase betreft de aanpassing tussen

de Troelstrakade en de Loevesteinlaan.
Diverse kruisingen waar het verkeer de
Erasmusweg over kan steken zullen verdwijnen. Dit komt de veiligheid van het
verkeer ten goede, al zal het even wennen zijn. In 2020 volgt fase twee, tussen
de Loevesteinlaan en de Beresteinlaan.
Het wijkplatform Morgenstond hoopt dat
het verkeer tijdens de werkzaamheden
voor beide richtingen over één rijbaan
wordt geleid. Dit om te voorkomen dat
er veel sluipverkeer door de wijk plaats
gaat vinden. Ook de (tijdelijke) slechtere bereikbaarheid van het Zuiderpark

wordt door het Wijkplatform kritisch wijk, zoals de wethouder stelt, zal nader
bekeken. Of het verdwijnen van 150 par- bekeken worden door het Wijkplatform.
keerplaatsen over de gehele lengte van de
Erasmusweg geen gevolgen heeft voor de Rick Baron

Joost: “Ik heb over een zijden draad gelopen, maar het is goed gegaan. Bij anderen die ik nog ken uit
de nachtopvang is het fout gegaan. Ook ik heb het aanbod gehad om even dope te roken en de dag
te vergeten. Aantrekkelijk, maar ik heb het toch niet gedaan. Dat kan niet iedereen.”

een woning bezichtigde en opgelucht
was dat de kandidaat voor mij de woning
nam. Maar kort daarop had ik een woning.
Het contact met mijn ouders verbeterde,
zij hielpen met het opknappen. Toen ik
alleen in mijn woning was, dacht ik ‘wat
nu, wat verwacht de wereld van me?’ Ik
wist het niet, was best in de war.” Dat is pas
gestopt toen hij op uitnodiging van zijn
laatste hulpverlener in gastcolleges zijn
verhaal is gaan vertellen aan studenten.
Nu is hij ambassadeur van Onzichtbaar

Den Haag. “Ik deel mijn ervaringen uit
een periode die je normaliter zou willen
vergeten, met hogescholen en gemeentes
bij workshops om te laten zien wat dakloosheid doet met iemand en om te laten
zien wat ik fijn vond in die periode, wat
ik meer gehad had willen hebben, zodat
de mensen die nu nog dakloos zijn beter
geholpen kunnen worden. En om te laten
zien dat ook daklozen mensen zijn.”

Deze lessen worden zowel op de PC, als
op tablet/ipad/android en laptop gegeven. U kunt kiezen voor beginners of
gevorderden op maandag van 09.30 tot
11.30, of op vrijdag van 12.00 tot 14.00
uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via
de mail ocmorgenstond@gmail.com
of per telefoon 070-3295691

Winnende kerstfoto

Jeannot Kant

Fietsles
Op onze vorige wijkpagina, website
en facebook stond een oproep voor
het insturen van een leuke kerstfoto.
De winnares is geworden: Monique
Langedijk. Gefeliciteerd! Ze heeft een
cadeaubon van € 25 ontvangen.

De twee terreintjes aan de Loevesteinlaan naast woontoren Pharos hebben
jaren braak gelegen. Lang was onzeker wat op die locatie zou worden gebouwd. Sinds eind vorig jaar geeft de buurtInmiddels verrijzen op die plek twee complexen van tien verdiepingen die de sportcoach Maarten Boot fietsles. De
naam Castor & Pollux hebben gekregen.
eerste groep cursisten is bijna klaar en
de deelnemers, allen vrouwen, zijn raDe twee complexen bestaan uit drie- en gen terrein. De woningen zullen worden zend enthousiast over hun vorderingen.
vierkamer huurappartementen in de vrije aangesloten op een warmtenet, dat in de
sector van 80 tot 100 m2 oppervlakte. toekomst wordt gevoed door aardwarmte. Deze lessen worden aangeboden door het
Totaal worden er 108 appartementen De complexen worden gerealiseerd door ontmoetingscentrum Morgenstond in
gerealiseerd, waarvan 8 maisonnettes.
Woonhave, Haag Wonen, Dura Vermeer samenwerking met de gemeente. Nieuwe
en de gemeente Den Haag. De oplevering
Vanaf de balkons hebben de toekomstige staat gepland voor eind 2019.
bewoners uitzicht op het Zuiderpark.
Zij hebben parkeerplaatsen op het ei- Rick Baron

deelnemers kunnen zich opgeven in het
ontmoetingscentrum. De lessen zijn op
woensdagochtend.
De personen op de foto zijn van links naar
rechts Corrie Muller van het Ontmoetingscentrum, Maarten Boot de buurtsportcoach en Con Regeer, eigenaar van
de Haagsche Fietsenwinkel die de fietsen
heeft geleverd en in onderhoud heeft.

Weerbaarheidstrainingen
voor 55+

Regiodeal voor
zomer van start
Het startdocument waarin de uitgangspunten staan voor de uitvoering
van de regiodeal Zuidwest is op 20
februari jl. vastgesteld door de gemeente en de rijksoverheid. Er komt
15 miljoen beschikbaar voor Den
Haag Zuidwest. De helft hiervan is
ter beschikking gesteld door het rijk.

Deze training is positief ontvangen. De
deelnemers werden actief betrokken bij
voorbeelden uit de praktijk, zoals het
zomaar openen van je deur wanneer er
wordt aangebeld door iemand die een
trui draagt met een logo van een bekend
energiebedrijf.
Deze cursus zal in het voorjaar nog een
keer worden gegeven. Dit zal tijdig bekend
worden gemaakt.

Stadsdeelmedewerker Dymphna Faas,
contactpersoon voor de regiodeal Zuidwest, kan nu nog niet concreet melden
welke projecten uitgevoerd gaan worden: “Voor de zomer willen we met een
eerste project starten waarvoor de aftrap gedaan zal worden door wethouder
De Mos, portefeuillehouder regiodeal.
Op dit moment wordt gekeken welk
project daarvoor in aanmerking komt.
Immers hiervoor geldt dat het binnen
de kaders van het startdocument moet
vallen.”
De gemeente heeft het afgelopen half
jaar van bewonerszijde wensen meegekregen. Men wil graag meer samenwerking in de aanpak van de wijk in plaats
van losse projecten. Ook werd duidelijk
dat er behoefte is aan ruimte in de wijken waar men elkaar kan ontmoeten.

Jos Muller

Jeannot Kant

Op 11 en 25 januari zijn er trainingen
aan ouderen gegeven om zich weerbaar
te maken voor o.a. babbeltrucs, valse
mails, veiligheid in huis en buiten.

De twee wooncomplexen Castor & Pollux in aanbouw, met rechts op de voorgrond een stuk van het
beeldhouwwerk dat afkomstig is van de gesloopte flats

Onlangs zijn de rails op de kruising van
de Melis Stokelaan en de Dedemsvaartweg opnieuw geslepen met een speciale slijptrein. Hierdoor is het contact
dat de wielen van de tram met de rails
hebben, geoptimaliseerd. Dit scheelt
enkele decibellen. Zoals bekend klagen omwonenden al een hele tijd over
de herrie van de nieuwe trams, vooral
wanneer zij de bocht omgaan. Naar
een lange termijn oplossing wordt nog
altijd gezocht.

Start nieuwe
computerlessen in
het Ontmoetingscentrum
Morgenstond

Nieuw complex
Loevesteinlaan dit
jaar voltooid

Vanaf maart gaat de Erasmusweg op de schop

Geen herrie meer?

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.

