NIEUWS
Berichten van de bestuurstafel
De herinrichting Leyweg is bijna voltooid. De immense grote plantenbakken zullen eindelijk worden gevuld met diverse planten. Ik ben benieuwd
naar het resultaat.
Het deel bij het Winkelcentrum en de Tophalte zal
ook in oktober gereed zijn. Het wijkplatform heeft
de nodige op- en aanmerkingen gemaakt, waar de
herinrichting voor verbetering vatbaar is en is
daarover in contact met de gemeente.
Er komen steeds meer berichten binnen over ratten
in de woon- en speelgebieden. Zolang de bewoners
hun etensresten over het balkon of uit het raam

blijven gooien en brood aan de eenden blijven
voeren, zal de rattenplaag alleen maar toenemen.
Dus willen wij minder ongedierte en de ziektes die
zij verspreiden voorkomen, zal men moeten stoppen
met het gooien en voeren van eten naar de vogels.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Start bouw nieuwe woningen
Op 12 oktober gaven diverse betrokkenen, waaronder wethouder Joris Wijsmuller,
bestuursvoorzitter van Staedion Willem Kreszewski en voorzitter van het wijkplatform Jos Muller, het startsein voor de bouw van 243 huurwoningen aan de
Leggelo- en Coevordenstraat. Er komen vier binnentuinen bij dit complex, waarvan
er twee alleen voor de bewoners zullen zijn, en twee openbaar toegankelijk worden.

oktober 2017

Parkeeroverlast rond het
stadskantoor Leyweg
Verkeerswethouder Tom de Bruijn
heeft in een brief gereageerd op
klachten van het wijkplatform. Hij
ziet geen oplossing op korte termijn
voor de parkeeroverlast rond het
stadskantoor.
Het wijkplatform heeft in de afgelopen jaren regelmatig aan de gemeente
kenbaar gemaakt dat de parkeerdruk in
onze buurt, ook volgens metingen van
de gemeente, te hoog is. De gemeente
heeft geen eigen parkeerruimte voor
zijn medewerkers en daarom parkeren zij
op straat. Die ruimte is echter bestemd
voor bewoners.
Het wijkplatform verwacht een toename
van de parkeerdruk, want in de Haveltestraat komt in 2018 nieuwbouw voor
243 woningen. Terwijl er door de herin- De wethouder geeft in zijn brief van 28
richting van de Leyweg veertig parkeer- september 2017 toe het parkeergedrag
plaatsen zijn verdwenen.
van ambtenaren ongewenst te vinden,

maar er bestaat geen mogelijkheid om dit
te verbieden. Tom de Bruijn geeft in zijn
brief tevens weer dat hij goed begrijpt
dat het voor een bewoner vervelend is
om zijn/haar auto niet voor de deur te
kunnen parkeren en uit te moeten wijken
naar een aangrenzende straat.

Volgens de wethouder bestaat in dit soort
situaties zelden of nooit draagvlak om
verregaande maatregelen te treffen, zoals het invoeren van betaald parkeren.
Want dat zou de parkeerdruk kunnen
verminderen. Uit een in 2016 gehouden
onderzoek bleek dat het aantal bewoners
dat voor betaald parkeren is, even groot
is als het aantal bewoners dat ertegen is.
Dit is volgens de wethouder ook een van
de redenen dat het betaald parkeren niet
kan worden ingevoerd.
Jos Muller-Rietveld

Foxwoldestraat, nieuw straatje in Morgenstond
Er staan slechts acht woningen en er
kunnen geen auto’s rijden. De Foxwoldestraat is een zijstraat van de
Tinaarlostraat, waar recent een nieuw
complex woningen is gerealiseerd in
zowel de koop- als huursector.

Maarten Uijtenbogaard
nieuwe wijkagent
In de wijk Morgenstond is Maarten
Uijtenbogaard als nieuwe wijkagent
aangesteld. Hiervoor was hij werkzaam in Moerwijk. Hij heeft de plaats
overgenomen van Elaine Zeefuik.
Maarten maakt nu samen met Bonnie
Courtar, Alfred Goeptar en Gert-Frank
van der Poel deel uit van het team wijkagenten Morgenstond. De wijkagenten zijn te bereiken via wijkagenten.
morgenstond@haaglanden.politie.nl
en telefoonnummer 0900884.
Caroline Roeters
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Dit straatje is vernoemd naar een dorpje
op een zandrug in een veengebied in
Drenthe. Het behoort tot de gemeente
Noordenveld en ligt in de buurt van de
dorpen Roden en Peize.
Het dorpje heeft ongeveer 225 inwoners.
De naam wordt voor het eerst genoemd
in een oorkonde uit 1313 en werd geschreven als Fokeswolde.
Over de oorsprong van de naam worden
Vogelvereniging
in oude stukken twee betekenissen genoemd: a) Het woud dat toebehoorde
‘De Kleurkanaaan de persoon Fokke en b) Vossenwoud.
rie’ houdt deze
maand een vogelDe toevoeging “wolde” duidt op een
show in het Ontbroekbosvegetatie. Dit betekent dat de
moetingscentrum
vegetatie wordt bepaald door de (hoge)
Morgenstond aan het
stand van het grondwater.
1e Eeldepad 3a. De show zal plaats vin- Een bekend evenement van Foxwolde is
den op 27 oktober van 20.00 tot 22.00 de jaarlijkse race met oldtimers tijdens Onlangs zijn Ed en Mies de Korte verhuisd naar een nieuwbouwwoning in
uur, op 28 oktober van 10.00 tot 18.00 het zogeheten “Old Style Weekend”.
Morgenstond. Hun vorige huis werd namelijk te klein voor de gitaren van Ed.
uur en op 29 oktober van 10.00 tot 15.00
Gravure
uur. De toegang is gratis.
waar een mooie gravure van een gitaar
Rick Baron
Wat ooit was begonnen als “wat tokkelen in het glas verwerkt is. Aan de wand in
tussen de schuifdeuren” is een beetje een de woonkamer hangen gitaren in allerlei
uit de hand gelopen hobby geworden. kleuren.
Het verhaal begint al bij de voordeur
Zelf gitaren bouwen
Vanwege een bezuiniging bij Rock Palace,
waar Ed enkele jaren heeft gewerkt, is
hij voor zichzelf begonnen en bouwt en
repareert nu gitaren. Hij heeft er nu een
stuk of veertig en een contrabas. Hij was
al tijden op zoek naar zo’n bas en kon
hem destijds ruilen tegen een gitaar. Hij
laat een stukje horen op een gitaar die hij
heeft gekregen van Robbie van Leeuwen
van de in de jaren ’70 bekende popgroep
Shocking Blue, waarin Mariska Veres als
zangeres zong.
Zijn toenmalige gitaarleraar John Mendels heeft hem een duwtje in de rug
gegeven, om vooral door te gaan met
gitaarspelen. Ed is o.a. in Japan en China
De Stichting Zuiderpark, met als doelstelling de veelzijdigheid van het park te laten
geweest om zijn gitaren te promoten.
zien en er zo het gezelligste park van Den Haag van te maken, is officieel opgericht. Het
Een veelzijdig man dus.
bestuur bestaat uit (van links naar rechts) Charles Crown, Piet Breijder, Ineke Dijkstra,
Joy Bindraban, Ingrid Wiashi, Stijn Lijbeert en Cheng Kuo.
Anita Bussem

Vogelshow

Veertig gitaren en een contrabas

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.

