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Berichten van de bestuurstafel
Wat hebben we een bewogen tijd achter 
de rug met het onverwachts verlies van 
onze voorzitter Jos Muller-Rietveld, die 
tot haar laatste moment bezig was met 
de conferentie ‘Escamp in de toekomst’.
Deze conferentie heeft plaats gevonden 
op 27 september en is terug te zien op 
YouTube, op het kanaal ‘Wijkplatform 
Morgenstond’. Het wijkplatform heeft 
er vele positieve reacties op gekregen. 
De aanwezige politici kregen negen vra-
gen mee, met als doel om deze terug 

te laten keren in de politieke agenda’s 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van volgend jaar. 

Het bestuur roept inwoners uit de wijk 
Morgenstond op om zich kandidaat 
te stellen voor een bestuursfunctie in 
het wijkplatform. Aanmelden kan via 
info@wijkplatformmorgenstond.nl. 
Begin volgend jaar zal er een algemene 
bewonersavond worden georganiseerd. 
Zoals u weet staat er in Zuidwest een 

hoop te gebeuren met alle bouwplan-
nen. De gemeente is begonnen met de 
structuurvisie en introduceert de LER 
(Leefbaarheidseffectrapportage). Die 
LER moet duidelijk malen wat het ef-
fect is van de plannen op de omgeving. 
Mochten er vragen zijn, mail naar 
info@wijkplatformmorgenstond.nl.

Charles Crown,
interim-voorzitter Wijkplatform Morgenstond
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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.

Workshop: 
wordt 
wijkjournalist
Zelf schrijven, fotograferen of een 
vlog bijhouden? Meedenken met 
een leuk redactieteam over het 
wijknieuws? Dat kan nu, want 
Bureau SAMEN organiseert in 
opdracht van het wijkplatform 
Morgenstond en in samenwerking 
met de redactie van Morgenstond-
Nieuws een workshop wijk- en 
burgerjournalistiek. De deelne-
mers leren in drie avonden zo te 
schrijven over hun wijk dat ze de 
aandacht van hun lezers trekken. 

De deelnemers gaan drie avonden 
aan de slag onder begeleiding van 
Jeannot Kant, ervaren ondersteuner 
van redacties van wijkmedia. Op de 
eerste avond leren de deelnemers 
welke media hen ter beschikking 
staan, wat het wezen van journalis-
tiek is en wijkjournalistiek in het bij-
zonder. In de tweede en derde avond 
leren de deelnemers hoe je informatie 
verzamelt, en nieuws schrijft, filmt of 
fotografeert. De workshop is prak-
tisch opgezet: de deelnemers passen 
het geleerde toe door artikelen en 
foto’s voor MorgenstondNieuws van 
22 december te maken.

Alhoewel het eindproduct van de 
workshop een pagina in een krant 
is, is de workshop ook geschikt voor 
mensen die blogs, vlogs en social 
media willen gebruiken. Dus voor 
iedereen die over bijvoorbeeld de 
buurt, school, sportvereniging, 
moskee of kerk willen communi-
ceren met andere Escampers.

De workshops vinden plaats op de 
avonden van 17 en 22 november 
en 13 december a.s. in het Ont-
moetingscentrum Morgenstond. 
Deelname is dankzij subsidie van 
het stadsdeel Escamp gratis. Wilt 
u meer informatie of wilt u zich 
opgeven, mail dan voor 1 november 
naar jeannotkant@bureausamen.
nl. Er is plaats voor maximaal 15 
deelnemers, dus meldt u op tijd aan.

Jeannot Kant

Het vele groen is altijd al de aantrek-
kingskracht geweest van Zuidwest. 
De komende jaren gaat groen een nog 
grotere rol spelen.

In de nota over stadsbomen die dit jaar 
door de gemeenteraad is aangenomen 
wordt uitgelegd hoe belangrijk bomen 
voor de stad zijn.
Bij de bouw van de naoorlogse wijken 
in zuidwest zijn veel bomen geplant. 
Dat waren vooral populieren, essen en 
kastanjebomen. Daarvan zijn inmiddels 
velen vervangen door andere soorten. 
Mede door de klimaatverandering speelt 
de biodiversiteit hierbij een steeds gro-
tere rol. Het planten van meer soorten 
bomen -zoals aan de Leggelostraat- bete-
kent namelijk dat bij een bepaalde ziekte, 
als de Iepziekte, niet in korte tijd veel 
bomen in een buurt met dezelfde ziekte 
worden aangetast en in het ergste geval 
worden omgekapt. Een ander voordeel 
is dat door een grotere verscheidenheid 
aan bomen de diversiteit van insecten 
toeneemt. Dat trekt meer verschillen-
de soorten vogels en vleermuizen aan. 
Zijn het vooral Nederlandse bomen die 
worden geplant, soms worden er ook 
“exoten” aangekocht, zoals magnolia’s 
en amberbomen. Omdat ze mooi zijn, 
maar ook omdat ze het vaak beter op 
een harde ondergrond doen, zoals op 
de Leyweg. Een grote verscheidenheid 
aan bomen is te zien in het Arboretum 
in het Zuiderpark.
Verder wordt bij het kiezen van te plan-

ten bomen ook goed gekeken of de bo-
men hittebestendig zijn. Het zijn onze 
“natuurlijke airco’s”. Ook dit komt door 
de klimaatverandering.

Tegelwippen
Ook tegen de toenemende waterover-
last als gevolg van zware regenbuien 
worden maatregelen genomen. Om-
dat het water niet snel genoeg via de 
grond kan worden afgevoerd, wordt 
dringend geadviseerd om op plaatsen 
waar het mogelijk is, tegels en stenen 
te verwijderen, zodat het water beter 
en sneller in de grond kan zakken. Dit 
jaar heeft Den Haag de Gouden Schep 

gewonnen als gemeente waar de meeste 
tegels (namelijk 200.000) zijn vervangen 
door groen bij de actie ‘Tegelwippen’. In 
Moerwijk zijn tijdens de actie de meeste 
tegels gewipt.
Om het goede voorbeeld te geven heeft 
groenbeheerder Jan Metselaar binnen het 
stadsdeel Escamp het idee geopperd om 
op het trottoir op de Leyweg naast het 
stadskantoor en de pauzetuin op de hoek 
Leyweg - Steenwijklaan plantsoentjes te 
maken met bomen en planten (zie foto). 
Personeel van het HWB (Haags Werk 
Bedrijf) onderhoudt de plantsoentjes. 

Rick Baron

Groen nog belangrijker en diverser

Voor veel ondernemers die werk-
zaam zijn in het winkelcentrum 
Leyweg wordt het elke week wat 
drukker. Fong Shou is een van de 
bekende adressen waar chinees en 
Indisch eten gehaald of genuttigd 
kan worden. De eigenaar heeft het 
afgelopen jaar viermaal andere 
maatregelen toe moeten passen 
om klanten te kunnen bedienen. De 
eigenaar van Chickenspot is mo-
menteel bezig met een groot res-
taurant waar ook een ruimte is voor 
ontspanning na de maaltijd. Kippie 
Leyweg is van eigenaar veranderd, 
positief gaat de jonge ondernemer 
Ray Hak de uitdaging aan. Ook de 
vergroting van Supermarkt Jumbo 
en de vestiging van een Aldi zijn 
een aanwinst voor de buurt. Gaat 
het winkelcentrum weer bloeien na 
lange tijden van neergang?

Caroline Roeters

Winkelcen-
trum Leyweg 
bloeit op

Straatfeestje.nl is een kleine organisatie 
die helpt bij het organiseren van buurt- 
en wijkfeestjes in Morgenstond. Chinou 
Wareman en haar man Theo van der 
Mark runnen het samen met familie en 
vrienden. Zij zijn allemaal erg blij dat de 
buurtfeestjes weer mogen. Het afgelopen 
jaar zijn er veel buurtfeesten afgezegd 
en de feestjes die wel doorgingen wer-
den een stuk minder bezocht. Nu kan er 
weer meer en met Halloween zullen er in 
Morgenstond gelukkig ook weer leuke ac-

tiviteiten te vinden zijn. “Het is superfijn 
om weer veel blije gezichten van kinderen 
en hun verzorgers te mogen zien”, vertelt 
Chinou. “Het brengt ons mogelijk weer 
meer bij elkaar”. Wilt u ook een wijk- of 
buurtfeestje organiseren neem dan con-
tact op met het wijkplatform voor meer 
informatie. Dat heeft handige tips voor 
u en kan u ook helpen bij een eventuele 
subsidieaanvraag.

Caroline Roeters

Straatfeesten

In opdracht van de HTM heeft kun-
stenaar Patrick Artdrenaline met hulp 
van kunstenaars Page33 & Zesta van 
The Hague Street Art, onder leiding 

van projectleider Tobias Becker Hoff 
een muurschildering gemaakt op een 
transformatorhuisje. De opdracht was 
om het huisje deels op te laten gaan in 

de groene omgeving. Verder mochten 
de kunstenaars hun fantasie de vrije loop 
laten. Tobias Becker Hoff: “De kunste-
naars zijn er ongeveer anderhalve week 
mee bezig geweest. Het project kostte 
ons zo`n twee weken in totaal om te 
realiseren”. 
Page33 & Zesta zijn een artiestenduo 

uit Johannesburg, Zuid-Afrika en zijn 
inmiddels gevestigd in Den Haag.
Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan 
eens kijken! Het huisje staat ter hoogte 
van de amateurtuindersvereniging Nut 
en Genoegen. 

Cindy Wiltenburg

Transformatorhuisje wordt kunstwerk
Kunstenaars hebben een lelijk transformatorhuisje op de Meppelweg omgetoverd 
tot een waar kunstwerk. Het huisje is een echte blikvanger geworden en gaat op 
in de groene omgeving.  

Marcel is een echte fietsliefhebber en 
was direct enthousiast toen hij de ad-
vertentie van de gemeente zag voor een 

Ieder kind een fiets
Kleizen maakt dankbaar gebruik van reeds 
bestaande acties, zoals het kinderfietsen-
plan van de ANWB “Ieder kind een fiets”. 
De actie -waarbij samen wordt gewerkt 
met de stichting “Leren Doen”- is erop 
gericht dat ook kinderen van ouders die 
het niet zo breed hebben een opgeknapte, 
tweedehands, fiets kunnen krijgen.
Wat de fietsburgemeester verder nog van 
plan is om te bereiken is dat er gefietst 
gaat worden door werknemers die in Den 
Haag wonen en in het Westland werken. 
Dat vervoer gebeurt nu vooral met busjes.
Tot slot meldt hij dat er op 3 novem-
ber van 18.00 tot 20.00 uur een “licht-
jesparade” is in de Wagenstraat op en 
tegenover nr. 185 (wie heeft de mooist 
verlichte fiets). Van 16.00 tot 18.00 uur 
worden daar workshops gegeven “pimp 
your bike”. Dan vindt ook de opening 
plaats van het Fiets Service Punt van de 
gemeente. Het evenement is voor fietsers 
van alle leeftijden. Vooraf inschrijven is 
niet nodig. Aanmelden op het festival-
terrein wel. Er zal een coronacheck zijn. 

Rick Baron

Wat doet een
fietsburgemeester?

fietsburgemeester. Het is een onbetaalde 
baan. Het stimuleren van het fietsgebruik 
is zijn hoofdtaak. “Om dat te realiseren 
heb ik behoorlijk veel vrijheden van de 
gemeente gekregen. Dat maakt deze 
functie voor mij ook zo aantrekkelijk”, 
zegt Marcel.
Hij richt zich op alle leeftijdsgroepen. Bij 
niet-westerse bewoners komt hij vaak 
tegen dat die mensen niet kunnen fietsen, 
maar het wel zouden willen leren. Ze 
hebben vaak net even dat zetje nodig om 
zich het fietsen eigen te maken. “Ik kan 
ze daarbij helpen”. Op een bijeenkomst 
hebben kinderen tal van ideeën naar vo-
ren gebracht om het fietsen veiliger te 
maken. Daar zaten hele bruikbare tussen. 
“Daarom wil ik ook graag dat er ook een 
junior fietsburgemeester wordt gekozen“. 
Het winnende idee kwam van een meisje 
dat voorstelde om lampjes te maken in 
de handvatten van het fietsstuur, zodat 
fietsers van opzij beter zichtbaar zijn in 
het donker.

Tijdens Burendag op 25 september is er 
een opschoonactie gehouden in de Hol-
tenstraat en omgeving. ‘Gewapend’ met 
lange knijperstokken gingen kinderen 
en volwassenen uit die buurt zwerfafval 
opruimen.

Stadsdeelwethouder Martijn Balster was 
ook uitgenodigd om de kinderen aan te 
sporen bij de schoonmaakactie. En zelf 
liep hij ook mee om vuil op te ruimen.
Tanja Snijkers, medewerker Sociaal Be-
heer van Vestia die deze actie met Mooi 
welzijn, de gemeente en de wijkambas-
sadeur heeft georganiseerd vindt het 
belangrijk om kinderen hier al vroeg bij 
te betrekken: “Hoe eerder je ze bewust 
maakt dat een schone woonomgeving 
prettiger is om in te spelen, hoe eerder 
ze het normaal gaan vinden om geen 
rommel op straat te gooien.” Rinaad is 
het daar mee eens: “Morgenstond is een 
leuke buurt om te wonen, maar er is veel 
afval te vinden, daarom ruimen we dat 
op.” Samen met haar vriendin Nrhad en 
met 15 andere kinderen heeft zij mee ge-
holpen. “Er is veel overlast van ongedierte 
en er wordt erg veel brood en afval ge-
gooid over het balkon de tuin in”, vertelde 
Nrhad. Nadia Zizaoui, jeugdwerker bij 
stichting Mooi, wees er enthousiast op 
dat de groep kinderen steeds gezelliger 
en groter wordt. Ze merken dat de bu-
ren het opruimen waarderen. Dat werd 
bevestigd door een wijkbewoner, wiens 
kleinkinderen fanatiek mee hielpen.

Gedurende deze actie stond er ook een 
kraakwagen van de HMS in de straat, 
waar mensen hun grofvuil konden inleve-
ren. Ze werden geholpen door jongeren 
van ‘Jong Escamp beweegt, beweeg jij 
mee?’ om het vuil in de wagen te dumpen.
Alle deelnemers aan de schoonmaakactie 
ontvingen na afloop een goodybag met 
daarin enkele schoonmaakproducten, 
folders en een receptenboekje “Lekker 
koken met (oud) brood". En de kinderen 

kregen crownies, die ze kunnen sparen 
om in te wisselen tegen een cadeau- of 
bioscoopbon.
Er komen nog meer data aan waarop 
opschoonacties in de wijk zijn gepland, 
namelijk op de woensdagen 10 & 24 

november en 8 december van 14.30 tot 
16.00 uur. Je hiervoor opgeven kan via 
de mail naar n.zizaoui@mooiwelzijn.
nl of via tel.nr.: 06-13657159.

Rick Baron & Caroline Roeters

Opschoonactie Holtenstraat en de binnentuin

Zijn ze niet prachtig? Een aantal ondergrondse afvalcontainers (ORACS) in Den Bosch zijn beschilderd. Zou dat 
niet leuk zijn voor bij ons in de wijk? Wij zijn benieuwd naar jullie reactie. 
Stuur een email naar: info@wijkplatformmorgenstond.nl en schrijf wat je hiermee zou willen doen.

Over de hele wereld zijn er nu honderdveertig fietsburgemeesters. Zes zijn 
er werkzaam in Nederland. Ook Den Haag heeft er sinds anderhalf jaar een: 
Marcel Kleizen. 


