Berichten van de bestuurstafel

Ik hoop dat de strenge Lockdown grotendeels over is en het coronavirus op
zijn retour is op het moment dat u deze
wijkpagina leest. Tevens hoop ik dat het
vaccinatieprogramma beter verloopt
dan nu het geval is en dat iedereen de
toekomst wat beter tegemoet gaat zien.

aan vorig jaar de Morgenstondse Lentefeesten, maar ook deze lente zullen ze
door de corona nog niet plaats kunnen
vinden. Verder in het jaar zal gekeken
worden of er iets anders voor in de plaats
kan komen. Het is dus even afwachten
hoe de Lockdown verder verloopt.

Het Wijkplatform organiseerde tot Op de enquête in de wijk over de bereik-
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Betaald parkeren in
Morgenstond uitgebreid
Sinds 1 februari 2021 is het gebied in
onze wijk waar moet worden betaald
voor parkeren, uitgebreid. De begrenzing van dit gebied is nu: Bentelostraat,
Genemuidenstraat, Maartensdijklaan,
Hengelolaan. Hoogeveenlaan, alsmede
het parkeerterrein voor de winkels op de
Leyweg schuin tegenover het busstation
bij de Holtenstraat. Aan de Maartensdijklaan en de Hoogeveenlaan geldt het
betaald parkeren maar aan één zijde van
de straat.

Rick Baron
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iets niet…
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Tenslotte let op elkaar en stay safe.
Jos Muller-Rietveld,

Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Maaltijden die naar
meer smaken….

Vergeten

Volgens Jolanda
Polderman, de
woordvoerder van de
wethouder
mobiliteit &
cultuur zijn
de bewoners
tijdig geïnformeerd door
middel van een flyer zodat men ook de
betreffende parkeervergunning aan kon
vragen. Toch hebben enkele bewoners
aangegeven de flyer niet te hebben ontvangen.
“Voor de Hoogeveenlaan was de planning om in 2003 al betaald parkeren in
te voeren. Dat is destijds uitgesteld vanwege de woningen die daar de komende
jaren zouden worden gebouwd. Na het
gereed komen van de nieuwbouw is
verzuimd om op de Hoogeveenlaan
betaald parkeren in te voeren. Dit is nu
sinds 1 februari dus alsnog ingevoerd”,
aldus Polderman.
Op het Almeloplein geldt een afwijkende
regeling voor betaald parkeren.
Het winkelgebied is ingericht als groengele zone. Daar betaal je €0,10 per minuut met een maximum parkeertijd van
60 minuten.

Colofon

baarheid is behoorlijk respons gekomen.
Dit zal verder op deze pagina worden
toegelicht.

Op de Hoogeveenlaan is met betrekking tot het betaald parkeren dat sinds
1 februari van kracht is, recent een bord
geplaatst. Echter, zone 2278 die daar op
staat vermeld, is onbekend bij de parkeerapps. Hoe kan je dan legaal parkeren?
Een van de bewoners uit die omgeving
heeft dat gemeld via de “Buitenbeter app”
en het doorgegeven aan de medewerkers
die de borden hebben geplaatst. Tot nu
toe helaas nog zonder resultaat…. Wij
hopen dat dit snel wordt aangepast.
Caroline Roeters

Winnaar mooiste
kerstraam

Naar aanleiding van onze oproep in MorgenstondNieuws van december 2020 om
een foto in te sturen van uw kerstraam,
tuin of balkon, is de familie Van Hees uit
de Driebergenstraat als winnaar gekozen.
Gefeliciteerd met de cadeaucheque.

De kookploeg, v.l.n.r. Claudia, Ben en Jos.

Sinds 10 jaar worden in het Ontmoetings Centrum aan het Eeldeplantsoen van. Ik zie dat de mensen hier gewoon
twee keer per week maaltijden bereid. Vooral ouderen maken dankbaar gebruik opfleuren. Er is humor en er wordt veel
van de mogelijkheid de maaltijden af te halen of daar te eten. De redactie vroeg gelachen”.
enkele bezoekers naar hun ervaring.
De maaltijden worden bereid door Clau“In één woord geweldig”, zegt een be- deren- een maaltijd mee naar huis. Hij dia, Jos en Ben. De inkopen worden
zoekster die liever niet met haar naam verhuist morgen naar de Steenhouwers- gedaan door Fred en Corrie en met zijn
in de krant wil staan. Eerst ging zij hier gaarde, maar zegt hier te blijven komen. allen worden de maaltijden geserveerd.
met de buren naar toe, sinds enige tijd “Het eten is heel smakelijk en de service Ben werkt normaal gesproken in de
alleen. Ook het onderlinge contact vindt uitstekend”.
sport maar helpt vanwege de lockdown
zij heel fijn.
Ineke geeft vier sterren aan het eten in nu als vrijwilliger bij het OCM.
Fraukje geeft een groot compliment het centrum. “Het drie-gangen menu Belangstellenden moeten zich van te
aan de koks en de organisatie. “Nadat is gevarieerd. Het is hier net een kleine voren op geven. Dan kan via het tel.
mijn man vijf jaar geleden overleed, zat familie. Ook dat je je verhalen kwijt kunt nr. van het OCM 070-3295691. Men
ik er behoorlijk doorheen. Maar hier is heel fijn”, vertelt ze.
krijgt dan vooraf ook de menu’s te horen.
werd ik goed opgevangen en het bevalt Edselien is twee jaar geleden uit Veen- In het gebouw moet men zich vanzelfmij prima dat ik van deze mogelijkheid endaal hier in de buurt komen wonen. sprekend wel aan de coronamaatregelen
gebruik kan maken”.
Bij de bibliotheek vertelde iemand haar houden.
Wim eet er ook twee keer per week. over de mogelijkheid van het eten in het
Soms neemt hij -net als een paar an- OCM. “Ik maak er dankbaar gebruik Rick Baron

Bouwgroep aan de
Wijhestraat van start gegaan
Er was in 2018 al sprake van, maar nu
is het woonproject in het gebouw van
de voormalige kleuterschool en later
wijk- en dienstencentrum aan de Wijhestraat/Holtenstraat daadwerkelijk
van start gegaan.
Creatief en enthousiast

Momenteel is het gebouw door een
aannemer “gestript”. Wanden zijn gesloopt, de gasvoorziening is verwijderd.
De woningen worden uitsluitend op
elektra aangesloten. En er komt vloerverwarming in. Bouwgroep Pragmatis
gaat nu aan de slag om op die locatie
zes eengezinswoningen te realiseren.
“De groep bestaat uit enthousiaste,
creatieve mensen van tussen de 30 en
40 jaar -sommige met kinderen- die
zelf veel initiatieven nemen om er iets
moois van te maken”, zegt Els Dikland
van adviesbureau Urbannerdam die de
groep in de beginfase heeft begeleid en
geadviseerd. Zoals bij het regelen van
vergunningen, financiële zaken, het vinden van een aannemer en architect. Wat
betreft dit laatste is de keuze op Gubu
Architecten gevallen. In goed overleg
met hun hebben de toekomstige bewoners hun ideeën besproken die Gubu
heeft uitgewerkt tot een concreet plan.
De bouwgroep krijgt een jaar de tijd om

hun “droomwoning” te bouwen. Het
gebouw kent een binnenplaats. Daar
wordt een gemeenschappelijke binnentuin gecreëerd. Verder is gedacht aan een
gezamenlijke fietsenstalling. Voor de rest

zullen de woningen geen ruimten krijgen de straatzijden geen aanbouw worden
voor gecombineerd gebruik. Hoewel de gemaakt. Op het terrein zelf zal minimaal
toekomstige bewoners redelijk vrij zijn plek zijn voor één auto per woning.
bij het bouwen van hun woning, zijn er
wel bepaalde spelregels. Zo mag er aan Rick Baron

Nieuwe speeltuin
Melis Stokepark

Jos Muller-Rietveld

Een aantal algemene opmerkingen:
" Het is bizar wat een potje ze ervan
hebben gemaakt", "De borden zijn geplaatst ruim voor het begin van het
werk. Logisch om te plaatsen na de
werkzaamheden." en " Aan het begin
van de Leggelostraat bij de Melis Stokelaan zijn borden verdwenen ".
De uitkomsten van de enquête zijn door
Fred Kruidenberg van het wijkplatform
verwerkt. Het valt op dat er veel negatieve reacties zijn binnengekomen
over de bereikbaarheid van de wijk. Het
percentage negatieve reacties ligt op alle
vragen boven de 90 % en het percentage
positieve reacties onder de 10%. Vooral
de informatie van de gemeente vindt
men te wensen overlaten. Ook over de
bereikbaarheid is men niet te spreken.
Het Wijkplatform wil de wijkbewoners
bedanken voor hun deelname. Op 16
februari is de zaak via skype door de
rechtbank behandeld, de rechter heeft
hoofdzakelijk het gewijzigde eenrichtingsverkeer op de Steenwijklaan behandeld. De advocaat van de gemeente
betwistte de rechtsgeldigheid van deze
enquête, omdat deze niet door een onafhankelijk bureau is gedaan en niet
aan te tonen zou zijn dat deze alleen
door wijkbewoners zijn ingevuld. Het
Wijkplatform heeft erop gewezen dat de
ingevulde formulieren ter inzage liggen.
De advocaat van de gemeente is verder
niet ingegaan op de argumentatie van
het wijkplatform. De uitspraak is op 30
maart of eerder.
Cindy Wiltenburg en Jos Muller

Het Haags Sportkwartier is een initiatief van diverse organisaties om van
Escamp het meest sportieve stadsdeel
van Den Haag te maken. Helaas liggen
nu alle sportactiviteiten en evenementen door corona stil, maar dat
betekent niet dat de wijkbewoners
stil moeten zitten. Beweegt u mee?

Via de gemeenteberichten zag het Wijkplatform dat er door 070 Vastgoed BV
een aanvraag tot nieuwbouw voor zes
woningen op de Eeldeplantsoen was
aangevraagd. Naar aanleiding daarvan
is er een aanvraag/melding omgevingsvergunning gedaan bij de gemeente.

vrijstelling van de oplossing op eigen terrein voor twee van de totale zes plaatsen
van de parkeerbehoefte. Dit houdt dus
in dat er nog meer parkeerdruk komt
in de openbare ruimte.
Bewoners kunnen de bouwplannen
inzien op ons kantoor in het Ontmoetingscentrum 1e Eeldepad 3a.

In de vorige editie van MorgenstondNieuws is uw mening gevraagd over
de bereikbaarheid van de wijk. Maar
liefst 41 wijkbewoners hebben hun
mening laten horen.

Samen buiten
bewegen in
Morgenstond

Nieuwbouw Eeldeplantsoen

Het betreft nieuwbouw van zes woningen, waarbij een extra bouwlaag
mogelijk is in de vorm van een dakopbouw. Op de plek waar de nieuwbouw
moet plaatsvinden, pal naast de kinderspeelplaats, staat nu een oud stookhuis de Leggelostraat in, over de Steenwijklaan
met schoorsteen Deze zullen worden tegen het eenrichtingsverkeer in en vervolgesloopt.
gens tegen het verkeer in te eindigen bij het
Eeldeplantsoen. Daar zullen in het plantHet meest opvallende in de aanvraag is soen ook de bouwketen worden geplaatst.
dat er hoge uitstoot van fijnstof, stikstof Gezien de vele verkeersveranderingen
en dergelijke verwacht wordt van de in deze buurt komt dit er nog bovenop.
bouw en het bouwverkeer.
De kavel is te klein om de nieuwe parDeze routes voor zowel licht en zwaar keerbehoefte op te lossen. Er is door de
bouwverkeer gaan vanaf de Erasmusweg bouwaanvrager een verzoek gedaan tot

Uitslag enquête
bereikbaarheid
van de wijk

In 2010 werd de oude speeltuin in het Melis Stokepark, waar onder meer een zandbak, houten schommels en betonnen schommels, twee rekstokken en een
tunneltjes stonden waar je doorheen kon kruipen, vervangen door een nieuwe speeltuin die ook voor minder valide kleine draaimolen, huisjes waar je op
kinderen toegankelijk was. Nu -11 jaar later- is ook die weer vervangen.
kunt klauteren en via een glijbaan weer
naar beneden kunt komen. Minder valide
“Ja, die aangepaste speeltoestellen die bedenkt Nisha speelmogelijkheden en handicap geschikt zijn, heeft de naam kinderen kunnen er via een hellingbaan
in 2010 zijn geplaatst, waren op zich stelt locaties voor, waar deze kunnen ‘Inclusief Spelen’ gekregen. Nisha legt uit op komen.
best aardig, maar ze stonden in een vrij worden geplaatst.
dat met opzet een naam is bedacht, die De verwachting is dat de speeltuin in
diepe kuil. Voor veel kinderen die mingeen nadruk legt op een beperking die april officieel wordt geopend.
der valide zijn dus erg lastig bereikbaar”, Geen negatieve benaming
sommige kinderen hebben. “Het samen
licht Nisha Soekhai van de gemeente toe. Het project voor de speeltoestellen die kunnen spelen, daar gaat het om”.
Rick Baron
In overleg met ontwerper BOERplay zowel voor kinderen met en zonder In de nieuwe speeltuin staan naast

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.

Maar hoe kom je nu in beweging als alles door corona voorlopig stil ligt? Daar
heeft onze buurtsportcoach Maarten
Boot wel een antwoord op. Maarten is
betrokken bij meerdere projecten op
het gebied van Sport & Gezondheid
en geeft o.a. fietsles. Op dit moment
is dat helaas niet mogelijk.
"Tips om nu te bewegen in Coronatijd:
ga een half uurtje wandelen in de buurt,
pak de fiets, loop een paar keer de trap
op en af, stap een tramhalte eerder uit
of loop naar de volgende halte als je de
tram hebt gemist", aldus Maarten "Op
deze manier ontmoet je nieuwe mensen
en ontdek je leuke plekjes in de wijk."
Er zijn zoveel manieren om in beweging
te komen. Bewegen is ontzettend goed
voor lichaam en geest en wandelen is
gratis. Kijk voor meer beweegtips op
de volgende sites: www.tref-punt.nl en
moerwijk.buurtsportcoachdenhaag.nl
Cindy Wiltenburg

