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Berichten van de bestuurstafel
Beste Morgenstonders, Hopelijk gaat 
volgend jaar een jaar worden dat er meer 
kan worden georganiseerd in onze wijk. 
Iedereen en wij dus ook zijn behoorlijk 
corona moe, maar we moeten het virus 

niet ontkennen.
Iedereen die zich heeft ingezet voor de 
wijk hartelijk bedankt voor de inspan-
ningen. Voor volgend jaar gaan we er vol 
tegenaan, zeker met de vele plannen die 

er aankomen voor Zuidwest moet dit wel.
Morgenstonders fijne dagen en Stay Safe!

Charles Crown,
interim-voorzitter Wijkplatform Morgenstond
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Op een door Platform STAD Den 
Haag georganiseerd stadgesprek in 
november werd door diverse sprekers 
toegelicht dat de verdichting in Zuid-
west niet hoeft te betekenen dat dat 
ten koste gaat van het groen.

Aan de hand van getoonde beelden uit 
binnen- en buitenland liet onder andere 
landschapsarchitect Ruben Hoek van 
Palmbout zien hoe huizen in combina-
tie met groen zodanig kunnen worden 
gebouwd en aangelegd, dat bewoners 
optimaal gebruik kunnen maken en ge-
nieten van de groenvoorziening.
Bij de realisering van een nieuwe wijk 
kan dat vanzelfsprekend direct volgens 
dit principe worden gedaan. Bij het aan-
passen van een reeds bestaande wijk ligt 
dat anders. Het enige voordeel is dat de 
aanwezige bomen -zoals in Zuidwest- al 
volwassen zijn en dus veel groen uit-
stralen. Alleen is het in veel gevallen 
“kijkgroen”. Om de belevingswaarde 
voor bewoners te vergroten zouden er 

bijvoorbeeld meer wandelpaden kunnen 
worden aangelegd. Zoals in de omgeving 
van sportvelden. Door langs de randen 
banken, speeltoestellen en fitnessattri-
buten te plaatsen en plantsoenen aan 
te leggen wordt zo’n gebied een stuk 
aantrekkelijker. De nieuwe of bestaande 
woningen er omheen moeten een dui-
delijke en goed toegankelijke verbinding 
krijgen tot het aangepaste groengebied.

Groene Assenkruis 
Een belangrijke rol in dit gebied vormt 
het zogeheten “Groene Assenkruis”, de 
groen- en watergebieden die van oost 
naar west en van noord naar zuid lopen. 
Deze aders zijn erg belangrijk voor kleine 
dieren die zich via het land en het water 
verplaatsen in beide richtingen. Oud-
stadsdeelwethouder en ex-bewoner uit 
Escamp Pierre Heijnen pleitte er voor 
om deze natuurgebieden niet alleen te 
versterken, maar het uitgangspunt te 
laten zijn bij de komende veranderingen 
in zuidwest, zodat de kwaliteit daarvan 

verbetert.
Omdat het bouwen van 10.000 extra 
woningen in zuidwest een behoorlijk 
ambitieus plan is, zal met extra aandacht 
moeten worden gekeken waar en hoe dit 
het best kan worden vormgegeven. Om 
het groen zo veel mogelijk te sparen en 
de kwaliteit daarvan te verbeteren, is 
het bijna vanzelfsprekend dat er meer 
hoogbouw dan dat er nu staat wordt 
gerealiseerd. Onder meer dat de aan-
wezige laagbouw woningen daardoor 
niet veel daglicht kwijtraken is daarbij 
een aandachtspunt.
Meer woningen leidt ook tot een groter 
aantal auto’s. Om deze allemaal kwijt 
te kunnen is het streven om minstens 
50% van de parkeerplaatsen onder de 
binnentuinen te maken, die anders van 
opzet zijn dan nu het geval is.
De diverse suggesties die door de aanwe-
zigen zijn gedaan zullen worden betrok-
ken bij de verdere planvorming.

Rick Baron

Meer woningen en groen 
versterken, kan dat samen?

Het Melis Stokepark vormt een onderdeel van het Groene Assenkruis

In 2018 is het OCM benaderd door 
de gemeente Den Haag om het pand 
aan het 1e Eeldepad klimaat neutraal 
te maken. Mooie voorstellen kwamen 
op tafel en veel beloftes. Ook het ont-
moetingscentrum heeft haar wensen 
op tafel gegooid. Een daarvan was een 
uitbouw voor meer ruimte, zodat er ook 
kleedkamers kunnen worden gemaakt. 
Nu zijn de ontwikkelingen zo ver dat de 
vergunning eindelijk rond is en dat er 
een planning kan worden gemaakt. De 

verbouwing zal zowel binnen als buiten 
gaan plaatsvinden. Het enkel glas wordt 
vervangen, er komt een nieuw dak op 
en de buitenmuren worden geïsoleerd. 
Binnen wordt alles geverfd en er komen 
nieuwe vloeren in. De  verbouwing gaat 
van de zomer plaatsvinden. Daarna staat 
er een vernieuwd ontmoetingscentrum 
wat nog jaren dienst zal doen voor de be-
woners van Morgenstond en omstreken.

Corrie Muller

Verbouwing Ontmoetings-
centrum Morgenstond

   

We zijn gesprekspartner van het stadsdeelkantoor en proberen samen met het stadsdeelkantoor de 
leefbaarheid van Morgenstond te verbeteren.

Wil je meepraten in een bewonersorganisatie, meepraten over verkeersveiligheid, parkeren, 
groenvoorziening, zwerfvuil en andere actuele zaken? 

Geïnteresseerd? 
Meld je dan aan: info@wijkplatformmorgenstond.nl 
met vermelding bestuur en korte motivatie en cv.

Gezocht: Bestuursleden voor het 
wijkplatform Morgenstond. 

De werknemers van het Haags werk 
bedrijf publieke taken (HWB) zien wij 
met regelmaat door Morgenstond lopen. 
Zij zorgen er voor dat zwerfafval in de 
afvalbakken terecht komt. Vanuit de 
locatie Leyweg werken 25 personeels-
leden. Ook met veegwagens en blad-
blazers zijn ze werkzaam in de straten 
van Morgenstond en Wateringseveld.

Op dit moment wordt er veel aandacht 
besteed aan de manier van huisvuil ver-
werken. Het gebeurt nog met regelmaat 
dat een bewoner zijn zak naast de con-
tainer plaatst. Ook wordt vaak grofvuil 
geplaats zonder dat er een afspraak is 
gemaakt met de gemeente Den Haag. Er 
zijn flyers uitgedeeld in meerdere talen 
om mensen te bereiken. De boete die 
bewoners van het Handhavingsteam kun-
nen krijgen als er toch vuilnis naast de 

container wordt geplaats is zelfs verhoogd 
naar € 200. Zo hoopt men zwerfafval 
tegen te gaan. Uiteindelijk is het aan de 

wijkbewoners zelf om hun vuilnis goed 
aan te bieden, zodat  milieu en omgeving 
gezond blijven. Als men 14070 belt wordt 

grofvuil gratis opgehaald.

Caroline Roeters

Diverse werk-
zaamheden 
Loevesteinlaan 
en omgeving
Om aan de toenemende vraag van 
elektriciteit te kunnen blijven vol-
doen, is het noodzakelijk om de 
stroomkabel tussen het trafostation 
Schaapweg en het verdeelstation 
aan de Weerselostraat te vervangen 
door een zwaardere -25 kilovolt- 
kabel. In opdracht van Stedin is de 
firma A.Hak in november gestart 
met werkzaamheden op de Loe-
vesteinlaan om dit te realiseren. 
Deze zullen tot eind december 2021 
duren. Om de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden worden er bo-
ringen verricht op diverse kleine 
werkvakken, waardoor niet de hele 
straat in zijn geheel hoeft te worden 
opengebroken. De omwonenden 
zijn via een brief geïnformeerd. 
Ook kunnen zij via een app op hun 
mobiel de actuele stand van zaken 
volgen en om informatie vragen. 
Waar nodig zal het verkeer tijdelijk 
worden omgeleid.

Aanpassing kruising
Tevens wordt in dezelfde periode de 
kruising Loevesteinlaan/Hengelo-
laan aangepast. De doorstroming 
van het verkeer en de verkeersveilig-
heid zal worden verbeterd. Er komt 
o.a. meer ruimte voor fietsers door 
het verbreden van de opstelstro-
ken. Ook worden de verkeerslichten 
vervangen.

Rick Baron

Haags Werkbedrijf houdt wijk schoon

Kerstwens

Nog steeds corona, het blijven lastige 
tijden. Maar laten we samen naar elkaar 
glimlachen, elkaar oprecht het beste 
wensen voor het nieuwe jaar en samen een 
buurtsamenleving zijn.

Bestuur Wijkplatform en Redactie 
MorgenstondNieuws wensen iedereen fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2022.

Ben je eenzaam en wil je weer onder de 
mensen komen? Dan ben je echt niet 
de enige! Maar hoe pak je zoiets aan? 
Misschien biedt een maatje uitkomst …..
Op de Leyweg, naast het stadsdeelkan-
toor, is Humanitas Haagland gevestigd. 
Voor mensen die zich eenzaam voelen 
biedt Humanitas via Tandem Haagland 
een jaar lang maatjes aan voor volwas-
senen en jongeren vanaf 10 jaar. Met 
een maatje ben je niet alleen en samen 
kan je over van alles praten (of juist 
niet), sporten, wandelen, hulp met je 
huiswerk, naar de bios of een terrasje 
pakken etc. Een maatje is er voor jou. 
Samen bespreken jullie wat je wil gaan 
doen. Het is wel zo gezellig om samen 
iets te ondernemen in plaats van alleen. 
Misschien ontmoet je nog andere men-
sen en dat zou leuk zijn. Hoe kom je aan 
een maatje? Na een kennismakingsge-
sprek met de coördinator van Tandem 

ontmoet je jouw maatje om te kijken of 
er een match is. Er moet natuurlijk wel 
een klik zijn. Misschien kunnen jullie 
nog iets afspreken rond de kerstperiode?

Wil je zelf Tandem maatje worden om 

mensen een steuntje in de rug bieden? 
Meld je dan aan als vrijwilliger. Kijk voor 
meer informatie op 
www.humanitas.nl/afdeling/haagland

Cindy Wiltenburg

Samen is veel gezelliger dan alleen

Vrijwilligers 
gevraagd voor
het OCM
Ontmoetingscentrum Morgenstond is 
hard op zoek naar vrijwilligers. Heb jij 
wat tijd over en vind je het leuk om bij 
het leukste vrijwilligerscentrum van Den 
Haag aan de slag te gaan, laat het ons dan 
even weten. Het gaat om alle voorko-
mende werkzaamheden: koffie schenken, 
leuke dingen organiseren, lunch verzor-
gen, schoonmaken enzovoorts. Spreekt 
het je aan en denk jij de juiste persoon 
te zijn, mail dan naar ocmorgenstond@
gmail.com 

Corrie Muller

Veel straten in Morgenstond zijn ver-
noemd naar plaatsen in Drenthe en 
Overijssel.

Dat geldt ook voor de Koekangestraat. 
Koekange is een dorp in Drenthe met 
2495 inwoners. Het valt onder de ge-
meente De Wolden en wordt voor het 
eerst vermeld in 1290. De naam komt 
oorspronkelijk van het Franse Pais de 
Cocagne (in het Middelnederlands Coc-
kaengen), dat Luilekkerland betekent. 
Ook de Utrechtse plaats Kockengen 
is hier van afgeleid. Deze naam werd 
bedacht om de veenontginning in een 
positief daglicht te stellen en zo meer 
pioniers te lokken naar het dorp. De 
omgeving bestaat voornamelijk uit wei-
delandschap.
Bezienswaardigheden zijn onder meer: 
Twee boerderijen in art-nouveaustijl 
en een pingoruïne. Dat is een heuvel 

die door ondergronds smeltend ijs is 
opgedrukt en wel zestig meter hoog 
kon worden. Het heeft het uiterlijk van 
een krater. Tussen 1870 en 1938 had 

Koekange een treinstation, dat in 1970 
is gesloopt.

Rick Baron

Waar komt de naam Koekangestraat vandaan?


