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Berichten van de bestuurstafel

Bladerdak Den Haag 
moet dichter worden…

Een ‘grote boodschap’ voor het
ontmoetingscentrum

Ook Morgenstond doet mee met 
campagne “Zuidwest op z’n best”Vorige keer berichtte ik dat de lockdown 

misschien wel opgeheven zou zijn, helaas 
is dit nog niet helemaal het geval. Wel 
zijn de maatregelen wat versoepeld en is 
een groter aantal mensen gevaccineerd, 
waardoor de mogelijkheden om contact 
te hebben met elkaar zijn verruimd.
De Invictus Games in het Zuiderpark 
gaan helaas ook dit jaar door Corona niet 
door. Ze zijn verplaatst naar mei 2022.
Uit het door de gemeente uitgevoerde 

haalbaarheidsonderzoek voor betaald 
parkeren in de buurt rond het stads-
kantoor blijkt dat er geen meerderheid 
van de bewoners voor betaald parke-
ren is. Dit zal daarom nu niet worden 
ingevoerd.
Er worden steeds meer ratten gesigna-
leerd in de wijk, ze lopen bijna tussen de 
spelende kinderen in de binnentuinen. 
Bij deze een dringend verzoek aan ie-
dereen: gooi geen eten over het balkon 

of langs de waterkant, daar komen de 
ratten op af. Heeft u klein afval, gooi dat 
dan in de ondergrondse vuilcontainers 
in plaats van op straat. Met z’n allen 
kunnen wij op die manier de rattenplaag 
verminderen.

Let op elkaar en stay safe.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Dit najaar en in 2022 deelt de gemeente 
-per jaar- 1000 bomen uit om de stad 
een groener aanzien te geven. Dit idee 
is opgenomen in de nieuwe bomennota 
van de gemeente.

Leefbaarheid
“Vanwege de klimaatverandering is het 
belangrijk om de leefbaarheid zo goed 
mogelijk op peil te houden. Het uitbrei-
den van het groen levert daar een grote 
bijdrage aan. Bomen zorgen naast zuur-
stof onder andere voor schaduw bij zon-
newarmte, zij zuigen voor een groot deel 
het water op na overvloedige regenbuien 
en vormen een goede schuilplaats voor 
insecten en vogels”, aldus gemeentelijk 
beleidsmedewerker Ralph Pitlo.
Door wie, wanneer en op welke wijze bo-
men kunnen worden aangevraagd, wordt 

nader bekend gemaakt via de media en 
website van de gemeente. Wat de keuze 
betreft wordt gedacht aan appel-, peren-
bomen en aan vogelkers en kornoelje. 
Mogelijk kunnen belangstellenden uit 
nog meer soorten kiezen.

Kappen en nieuwe bomen
Een gemeentelijke regel is dat er voor 
iedere boom die wordt gekapt, een boom 
wordt terug geplant. Volgens Clara Vis-
ser van de Bomenstichting Den Haag 
houdt de gemeente zich daar niet altijd 
aan. “Wij hebben dat van juni 2014 tot 
juni 2015 bijgehouden en daaruit bleek 
dat van de 4100 gekapte bomen er 2400 
nieuwe waren geplant. Een niet gering 
verschil van 1700 bomen”. In dat licht 
bezien is het uitdelen van 1000 bomen 
aan Hagenaars een beperkte compensatie 

voor de gekapte bomen. 

Asfalteren fietspaden
Een ander punt van zorg is het op grote 
schaal asfalteren van de fietspaden. Toe-
gegeven, dat fietst een stuk comfortabeler 

dan op een tegelfietspad. Alleen zie je dat 
het asfalt binnen no-time op diverse plaat-
sen door wortelopdruk omhoog wordt 
geduwd waardoor hobbels en scheuren 
ontstaan. “Dit kan worden voorkomen 
door eerst een wortelbeschermingscon-

structie aan te brengen en daar overheen 
pas te asfalteren. Maar ja, daar is uiteraard 
extra geld mee gemoeid en dat heeft de 
gemeente er niet voor over”, zegt Clara.

Rick Baron

In december heeft Caroline Roeters een 
lokaal goed doel aangedragen voor de 
actie ‘Gulle gever voor een dag’ van win-
kelcentrum Leyweg. Het goede doel 
dat Caroline voor ogen had, was om 
boodschappen te doen voor het ontmoe-
tingscentrum Morgenstond. Daar wordt 

door meerdere vrijwilligers minimaal 3 
x per week gekookt voor de ouderen die 
in de buurt wonen.

Caroline kreeg te horen dat ze haar 
goede doel mag gaan verrassen want 
zij heeft deze actie gewonnen. Op 15 

april heeft zij samen met vaste vrijwil-
ligsters Corry Muller en kokkin Claudia 
van der Ham voor een bedrag van maar 
liefst €500,00 besteed in de supermarkt 
bij winkelcentrum Leyweg. 

Caroline Roeters

Op 5 maart hebben de gemeente en 
enkele bewoners een campagne gestart 
die extra aandacht moet geven aan 35 
initiatieven die een mooie bijdrage le-
veren aan de samenleving in Zuidwest. 
Een daarvan is het project TREF. (lees 
‘trefpunt’) Morgenstond. 

“Er wordt in Morgenstond vrij weinig 
gesport. De coronamaatregelen hebben 
daar ook in negatieve zin aan bijgedra-
gen”, zegt Edu van Deursen, coördinator 
Maatschappelijke projecten & TREF. 
Morgenstond.
Korbalvereniging Eibernest, die gebruikt 
maakt van de sporthal aan de Steen-
wijklaan, houdt zich al geruime tijd 
ook bezig met andere activiteiten zoals 
Kombi-fit, bewegen voor ouderen. Om 
meer mensen aan het bewegen te krijgen, 
is het project TREF. Morgenstond ont-
staan, een samenwerkingsverband tussen 
gemeente en Haagse Hogeschool. De 
activiteiten die men aanbiedt vinden in 
en om de sporthal aan de Steenwijklaan 
plaats, maar kunnen ook op een andere 
locatie worden gegeven.

Naast het bewegen, dat natuurlijk gezond 
is, vindt het TREF. het ook belangrijk 
dat mensen met elkaar in contact komen. 

Ook online wordt veel aangeboden. Een 
recent voorbeeld is het “Bewegen op het 
balkon”, om toch in de coronaperiode 
wat fit te kunnen blijven. “Uniek is in elk 
geval het gebruik van een strippenkaart. 

Je betaalt dus uitsluitend als je sport”, 
licht Edu toe.

55 plussers die belangstelling hebben 
om zich wat meer te kunnen bewegen, 

kunnen een mail sturen naar kombifit@
eibernestkorfbal.nl of bellen naar Edu 
van Deursen op tel.nr. 06-23967398.

Rick Baron
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Er wordt nog steeds flink gesloopt en 
verbouwd in de passage van het winkel-
centrum Leyweg. Maar “de werkzaam-
heden verlopen volgens planning”, zegt 
winkelmanager Mario Seffelaar.

Op 21 juni wordt het nieuwe pand van 
de Jumbo opgeleverd en op 21 juli opent 
deze supermarkt de deuren. Enkele we-
ken later zal de Aldi opengaan, die in het 
oude pand van V&D wordt gehuisvest. 
“We focussen ons voorlopig op de begane 
grond, pas daarna richten we ons op de 1e 
etage en de kelderruimte”, licht Mario toe.

De parkeerkelder wordt in elk geval niet 
uitgebreid. De roltrap die toegang gaf tot 
de oude elektronicazaak en later kring-
loopwinkel op de 1e etage, is verwijderd. 
De toegang tot een nieuwe zaak die daar 
wordt gevestigd wordt bereikbaar via een 
roltrap vlak naast het plein, waar die ook 
bij V&D was gesitueerd.
Op dit moment is men bezig met de over-
kapping van de passage, die helemaal 
wordt overdekt.

Rick Baron

In de wijk Morgenstond is het teken 
van Batman gespot. Bezoekt deze su-
perheld onze wijk of is er wat anders 
aan de hand? Heb jij het teken van de 
vleermuis al gezien? 

Aan de bomen langs de Hengelolaan, 
vlak bij de Dedemsvaartweg, hangen 
een aantal coole vleermuiskasten. Je 

ziet ze niet meteen want ze hangen best 
hoog aan de boomstammen. Dwerg-
vleermuizen verblijven graag in kleine, 
bestaande holle ruimtes zoals een grot of 
een boomholte. Bij het slopen van oude 
gebouwen in de buurt of het renoveren 
van woningen verdwijnen de kieren en 
spleten waarachter hun beschutte plek 
was. Dus worden deze kastjes voor hen 
in de bomen gehangen.
De vleermuiskasten hangen vlakbij water 
en groen waar genoeg insecten zijn. De 
vleermuizen jagen daar graag op. Vleer-
muizen houden tijdens de wintermaan-
den een winterslaap. Het is lente, zijn 
ze inmiddels wakker of slapen ze nog? 
Ga een keertje kijken...wees wel stil....
misschien slapen ze nog...

Cindy Wiltenburg

Verbouwing winkelpassage 
Leyweg op schema

Batman in de wijk?

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.

Wat doet het 
Wijkplatform 
Morgenstond?
Het wijkplatform is een bewonersor-
ganisatie, bestaande uit vrijwilligers. 
De organisatie zet zich in om de leef-
baarheid in de wijk te verbeteren en 
in stand te houden. Dat doet zij op 
verschillende manieren. Wanneer 
de gemeente en woningcorporaties 
plannen maken voor Morgenstond, 
wordt ons vaak om advies gevraagd. 
Met deze instanties heeft het wijk-
platform regelmatig overleg. Net als 
met andere wijkorganisaties, om te 
horen wat er speelt en zaken op el-
kaar af te stemmen.
Onder de bewoners worden enquêtes 
gehouden om hun mening te geven, 
zoals recent over het betaald par-
keren en de bereikbaarheid van de 
wijk. Wanneer wij zelf zaken consta-
teren die moeten worden aangepakt 
(rattenoverlast en het plaatsen van 
grofvuil naast containers), gaan wij 
zowel met bewoners als instanties in 
gesprek om te proberen die proble-
men op te lossen.

Sociale contacten
Diverse buurten kennen buurtcom-
missies die actief zijn om hun buurt 
leefbaar te houden. Op verzoek kun-
nen wij hen daarbij behulpzaam zijn 
door onder andere ruimte beschik-
baar te stellen voor het houden van 
een buurtbijeenkomst. Wanneer er 
geen commissie in hun buurt actief 
is, kunnen bewoners vanzelfsprekend 
ook individueel bij ons terecht. Ook 
kunnen we groepen bewoners helpen 
met het aanvragen van subsidie aan 
de gemeente, als ze iets in hun buurt 
willen organiseren.  
Het (mee)organiseren van de jaar-
lijkse lentefeesten bevordert de so-
ciale contacten.
Tweemaal per jaar wordt een bewo-
nersavond georganiseerd waar het 
wijkplatform de activiteiten die zij de 
afgelopen periode heeft verricht toe-
licht en de plannen voor de komende 
tijd bekend maakt. Vaak wordt een 
spreker uitgenodigd om een bepaald 
thema aan de orde te stellen.
Over kapotte straatverlichting, re-
genwater dat niet wegstroomt enz. 
gaat het wijkplatform niet. Klachten 
hierover kunt u melden bij de ge-
meente via tel.nr. 14070.

Rick Baron

Een aantal kinderen is teleurgesteld 
over het besluit van de gemeente Den 
Haag over de herinrichting van de 
speeltuin de Meent aan de Wapser-
veenstraat/Buinerveenstraat.

Issam, Jahya en Soufyan hebben samen 
met andere buurtkinderen, Buurtmoe-
ders Morgenstond en stichting Mooi 
plannen bedacht om de speeltuin leu-
ker te maken. Ze hebben verschillende 
ontwerpen gemaakt waarin hun wensen 
stonden.  De naaste buurtbewoners had-
den ook inspraak, waardoor het langer 
dan twee jaar heeft geduurd om tot een 
gezamenlijk besluit te komen. Het uit-
eindelijke speeltuinplan, dat door de 
meeste betrokkenen was goedgekeurd 
bestond uit het vervangen van de oude 
speeltoestellen, de toevoeging van twee 
schommels en aanpassing van het voet-
balveld om overlast van rondvliegende 
ballen tegen te gaan. De financiering 
was bijna rond en de kinderen zaten 
vol smart te wachten. In maart is er een 
mooi speelrek op de plek van de ban-
denschommel geplaatst. Het voetbal-
veld kreeg nieuw kunstgras, maar hierbij 
hield het helaas op. Want de gemeente 
Den Haag heeft laten weten dat de speel-
tuin niet verder zal worden aangepast, 
aangezien enkele omwonenden bang 
zijn voor overlast. Soufyan, Issam en 

Yahya willen heel graag verder praten 
over een oplossing. Ze vragen zich af 
waarom de speeltuin niet is afgemaakt. 
Zelfs op het voetbalveld is geen belijning 
geplaatst. Er zijn zoveel kinderen en 
buurtbewoners die gebruik maken van 

speelveld de Meent. De jongens hadden 
het echt graag anders gezien en hopen 
dat er alsnog iets wordt gedaan met de 
ingediende voorstellen. Wordt vervolgd.

Caroline Roeters

De bewoners van 206 woningen aan de 
Coevordenstraat, de Melis Stokelaan en 
de Leggelostraat zijn maandag 29 maart 
persoonlijk geïnformeerd door Haag Wo-
nen over de toekomst van hun woning. 

Het voornemen van Haag Wonen is om 
128 woningen aan de Melis Stokelaan en 
de Leggelostraat te slopen. Op deze plek 
wil Haag Wonen meer nieuwe wonin-
gen bouwen dan er nu staan: minimaal 
149 nieuwe sociale huurwoningen en 
minimaal 75 vrijesectorwoningen. De 
78 woningen aan de Coevordenstraat 
worden verbeterd en verduurzaamd, 
zodat ze energiezuiniger worden en 
toch betaalbaar blijven. Alles is erop 
gericht om halverwege 2022 te starten 

met het verbeterproject aan de Coevor-
denstraat. Halverwege 2023 wil men 
de sloop-nieuwbouwplannen voor de 
woningen aan de Melis Stokelaan en de 
Leggelostraat realiseren.
Volgens wijkteamleider Pim Timmers 
van Haag Wonen verliepen de gesprek-
ken met de bewoners goed. “We hebben 
ze gevraagd mee te praten over de plan-
nen en we vormen nu bewonersgroe-
pen. Samen maken we goede afspraken. 
Bijvoorbeeld als het gaat om overlast, 
leefbaarheid en de mogelijkheid om terug 
te keren. En natuurlijk ondersteunen 
we bewoners bij het zoeken naar een 
nieuwe woning.” 

De redactie

Kinderen teleurgesteld over 
vernieuwing speeltuin

Nieuwbouw en
woningverbetering 
Coevordenstraat e.o.

Afwijzing beroep tegen 
herinrichting Steen-
wijklaan en omgeving
De rechtbank heeft  het beroep afge-
wezen dat het Wijkplatform aange-
tekend had in verband met  de pro-
blemen die zijn ontstaan na de door 
de gemeente gedane herinrichting.

De gemeente geeft wel toe dat een ge-
deelte van de Leggelostraat smaller is 
dan het gedeelte in de Koekangestraat, 
maar dat het tweerichtingsverkeer daar 
is ingesteld op uitdrukkelijk verzoek van 
de brandweer. Het gedeelte Koekan-
gestraat tweerichtingsverkeer te laten 
behouden is ook afgewezen, dan zouden 
er parkeerplaatsen opgeheven moeten 
worden en dat is niet mogelijk nu er al 
veel parkeerproblemen zijn in de wijk.
Het verzoek van de bewoners om het 

nu ingestelde eenrichtingsverkeer op 
de Steenwijklaan vanaf de Leyweg naar 
de Dedemsvaartweg om te draaien zo-
dat men vanaf de Dedemsvaartweg de 
Steenwijklaan op rijdt, is ook afgewezen. 
De gemeente vreest dat er dan sluip-
verkeer ontstaat richting de scholen.

De rechtbank is verder van oordeel 
dat de gemeente in redelijkheid tot dit 
besluit is gekomen. Het beroep is dus 
ongegrond verklaard. Dat de bewoners 
niet gehoord zijn noemde de recht-
bank wel een aandachtspunt voor de 
gemeente.
 
Jos Muller-Rietveld


