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Morgenstond pilot voor
ontwikkelen omgevingsvisie

De Morgenstondse Lentefeesten zijn gestart in de Zuidlarenstraat. Net als
voorgaande jaren waren veel vrijwilligers in touw. Het weer was prachtig
en de opkomst groot. Er was voor jong en oud veel plezier te beleven. De
volgende lentefeesten zijn op 2 juni in de Binnentuinen en op 9 juni bij
de Drentse Hoek.
Op 25 april is in het Ontmoetingscentrum een bijeenkomst geweest
In onze vorige pagina van maart 2018 handeling van de verbeterpunten die het met gemeenteambtenaren en bewohebben wij gevraagd of men betaald par- wijkplatform en de winkeliers hebben ners over de omgevingsvisie. De bekeren in onze wijk wil. De reacties hierop aangedragen.
treffende bewoners waren hiervoor
waren verdeeld, uiteindelijk kwam het op Het contact tussen ons en het stadhuis door het Wijkplatform Morgenstond
50% voor en 50% tegen. Dat betekent dat verloopt niet echt soepel. Toch hopen benaderd.
de wethouder hieraan niets gaat doen. Er wij dat alles uiteindelijk wordt verholpen
moet namelijk een meerderheid onder de zodat de winkeliers weer met plezier hun Op vier grote plattegronden van Morgenbewoners zijn om een betaald parkeer- werk kunnen verrichten en het publiek stond kon men aan de hand van thema’s
regime in te voeren.
zoals veiligheid, groen, verkeerssituaprettig kan winkelen
ties, water- en geluidoverlast met het
Met de herinrichting Leyweg wil het Jos Muller-Rietveld,
plakken van groene (goed) en rode (niet
niet zo vlot verlopen, althans met af- Voorzitter Wijkplatform Morgenstond
goed) stickers aangeven wat er wel en
niet goed is in de wijk. Groene stickers
waren er voor de goede bereikbaarheid
met openbaar vervoer, winkelvoorzieningen, de verbeterde vrije fietspaden en
het vele aanwezige groen. Rode stickers
zijn bijvoorbeeld geplakt op plekken
met een slechte afwatering, plaatsen
waar regelmatig veel vuil ligt en het ontbreken van openbare toiletten bij het
winkelcentrum Leyweg. Daarna werd
een korte wandeling gemaakt door de
wijk om bepaalde situaties in de praktijk
te zien en te bespreken.

Samen koken met buren

Bewoners er bij betrekken
De aanleiding van deze bijeenkomst is
het plan van de gemeente om de omgevingsvisie in de praktijk vorm te geven.
Deze visie vervangt het systeem van
het bestemmingsplan. Het wezenlijk
verschil is om bewoners en ondernemers
in een vroeg stadium bij plannen te betrekken. Zij weten per slot van rekening
het beste waar het goed is in de wijk,
wat er ontbreekt en wat er kan worden
verbeterd. Dit is niet vrijblijvend. De

Werkgroep Drentse Hoek heeft bewoners die nog niet zo heel lang
wonen aan de Wapserveenstraat,
Foxwoldestraat, Tinaarlostraat en
Hoogeveenlaan uitgenodigd om 20
april jl. samen te gaan koken en zo
met elkaar kennis te maken.

van een beroeps kok zijn er kleine tapas
hapjes gemaakt. Onder het koken werd
er veel gepraat en nader kennis gemaakt.
De gesprekken gingen vooral over het
wonen in Morgenstond. De hapjes zijn
vervolgens gezamenlijk opgegeten aan
een lange tafel. De deelnemers vonden
het een fijne avond, Ze waarderen de
De werkgroep bestaat uit vijf bewo- leuke contacten die er uit voort zijn geners die zich inzetten voor hun buurtje komen. Samen gaan ze hun buurt nog
rondom de Meent en Drentse Hoek in fijner maken.
Morgenstond. Er zijn acht enthousiaste
mensen gekomen. Onder begeleiding Caroline Roeters

bewonersparticipatie wordt namelijk
wettelijk voorgeschreven.
En waarom die nieuwe omgevingsvisie nodig is, werd aan het begin van de
avond uitgelegd. Den Haag zal zeker tot
2040 blijven doorgroeien qua inwoneraantal. Daarom wil de gemeente een zo
groot mogelijk draagvlak creëren om
de maatregelen die daarvoor moeten
worden genomen, zoals het bouwen
van woningen te realiseren. Maar naast
woningbouw spelen ook sociale aspecten zoals gezondheidszorg, recreatie,
dienstverlening en duurzaamheid een
steeds grotere rol.
Morgenstond is door de gemeente uitgekozen als pilotproject om de nieuwe
omgevingsvisie uit te testen. Omdat deze
visie nog nader moet worden uitgewerkt,
zal het zeker nog enkele jaren duren
voordat de eerste resultaten zichtbaar
zijn. Vanzelfsprekend zullen tegen die

tijd alle wijkbewoners de mogelijkheid
krijgen om mee te denken en mee te
praten over de veranderingen in Morgenstond.

Tijdens de evaluatie waren de aanwezigen
het er over eens, dat de bijeenkomst nuttig was en zeker een vervolg moet krijgen.
Rick Baron

In memoriam
Anneke du Chatinier

Tophalte Leyweg
Op onze vraag in de pagina van maart 2018 wat u van de Tophalte Leyweg
vindt, zijn vele reacties gekomen, waarvan de meeste het gebrek aan beschutting bekritiseren. Een bloemlezing:
“Volgens mij heeft de ontwerper/architect van deze halte nog nooit met de
tram gereisd.
Hij/zij heeft niet begrepen wat de bedoeling van een abri is.” “Omdat er een
overkapping opzit denk je dat je droog
staat als het regent, maar niets is minder
waar. Wie verzint zoiets krankzinnigs?”
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“Er is totaal geen rekening gehouden met
de bereikbaarheid. Vooral voor de vele
ouderen is de halte lastig te bereiken.”
“Oversteken is alleen geregeld richting
stadsdeelkantoor, maar aan de andere
kant van de halte zijn hoge stoepranden zodat alle ouderen met een rollator
moeten omlopen.” “Voor visueel gehandicapten zijn de borden moeilijk te lezen.”
“Waarom zijn er geen prullenbakken
bij de lange bank (die is mooi!) langs de
korte kant aan de Grevenbergstraat?”
“De halte bij station Hollands Spoor zou
model kunnen staan voor hoe je een
tramhalte zou moeten bouwen.”
Zodra het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders geformeerd is,
zullen wij deze bundeling reacties aan
de wethouder sturen.

Na een zwaar ziekbed is Anneke
du Chatinier overleden. Zij heeft
zich op het gebied van leefbaarheid
jarenlang met passie en een grote
gedrevenheid ingezet voor Morgenstond. Maar vooral met het BIT
team dat zij in 2003 mede heeft opgericht was Anneke samen met Margua Helfrich de stuwende kracht.
Haar team gold vaak als voorbeeld
voor andere op te richten teams,
omdat het goed functioneerde. In
2005 werd het BIT beloond met de
Haagse Helden prijs
Ook bij de gemeente was zij een gekend persoon. Morgenstond gaat
de markante Anneke erg missen.
Jos Muller-Rietveld
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Jos Muller-Rietveld

Op 30 april kwam mr. Frank Visser op visite bij bewoners van de Dedemsvaartweg. Zij klagen al
tweeënhalf jaar over de herrie van de trams, maar vinden geen gehoor. Na de zomer zal op SBS6
blijken wat de juridische oplossing van mr. Visser is.

Meedoen aan het maken van deze pagina?
De redactie zoekt nieuwe deelnemers.
Voor meer informatie: bel of mail Jeannot Kant,
06-26976514, jeannotkant@bureausamen.nl

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.

