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Berichten van de bestuurstafel
Beste Morgenstonders, eindelijk kan er 
na twee jaar weer een bewonersavond 
worden georganiseerd op woensdag 11 
mei. Dit wordt de eerste bijeenkomst 
zonder onze vertrouwde voorzitter 
Jos Muller. 

Deze avond zullen we kort stilstaan 
over wat er de laatste twee jaar is ge-

beurd. We zullen het bestuur van het 
wijkplatform voorstellen. Ook geven wij 
een korte vooruitblik op de komende 
jaren over de vele ontwikkelingen die er 
gaan komen in onze wijk Morgenstond. 
Wendelijn Oolders, wijkmanager van 
het stadsdeelkantoor, zal de wijkagenda 
(zie het artikel elders op deze pagina) 
introduceren. We hopen als bestuur 

van het Wijkplatform Morgenstond ook 
ideeën of aandachtspunten te krijgen uit 
de wijk. We sluiten af onder het genot 
van een drankje en een nootje. In ieder 
geval tot woensdag 11 mei 19.30 in het 
Ontmoetingscentrum Morgenstond!!

Charles Crown,
interim-voorzitter Wijkplatform Morgenstond
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Voormalig stadsdeeldirecteur René Ba-
ron is programmadirecteur Den Haag 
Zuidwest. Hierdoor is hij mede verant-
woordelijk voor de ontwikkelingen die 
hier de komende jaren plaatsvinden. 
Of dat nu gaat om nieuwe woningen, 
voorzieningen, openbare ruimten en 
bedrijfsruimten 

René vindt het belangrijk dat de bouw 
van woningen en de realisering van 
voorzieningen gelijk op lopen. Hij denkt 
dat de termijn van twintig jaar die de 
gemeente hanteert om de grootscha-
lige vernieuwing in Zuidwest gestalte te 
geven haalbaar is. Ook wat betreft het 
herhuisvesten van bewoners. Zo vinden 
de sloop- en nieuwbouwplannen van de 
Dreven, Gaarden en Zichten in stap-
pen plaats. Bewoners waarvan hun huis 
wordt gesloopt, kunnen straks meteen 
verhuizen naar de nieuwbouw.

Groen en sociale problemen
Hij begrijpt dat bewoners soms twijfelen 
of het groen in deze wijken voldoende 
wordt gespaard, laat staan dat de kwa-
liteit zelfs wordt verbeterd. Zijn idee 
is om met bewoners naar plekken te 
kijken waar dit is gerealiseerd, zoals de 
Bosjes van Pex: sporten in een parkach-
tige omgeving.
Wat de diverse vormen van “sociale pro-
blemen” betreft die zich in Zuidwest 
voordoen, zoals eenzaamheid, armoede 
en vervuiling, zegt René dat deze pro-
blemen tijdens het hele proces in kaart 
worden gebracht en dat er naar oplos-
singen wordt gezocht. “Wij proberen 
bewoners uit hun isolement te halen. 
Er zijn werkgelegenheidsprogramma’s 
om werklozen aan een baan te helpen. 
Onze aanpak gaat over veel meer dan 
alleen de gebouwde omgeving. Onder 

de noemer ‘Zuidwest op z’n best!’ werkt 
de gemeente samen met veel partners 
aan een vitaal Zuidwest. 
Bij alles wat we ondernemen, hebben we 
de kennis en participatie van bewoners 
nodig. Zij kennen hun buurt en weten 
wat er nodig is. Gelukkig ontstaan er 

ook bewonersinitiatieven om in wijken 
ontmoeting tussen bewoners te verbe-
teren. Daar ben ik blij om, want alleen 
samen met hen hebben de plannen in 
Zuidwest kans van slagen”, besluit René. 

Rick Baron

Toekomst Zuidwest, goede mix 
van woningen en voorzieningen

Programmadirecteur René Baron; in één van de flats van het Drentheplatsoen op de achtergrond heeft hij zelf gewoond.

Uitnodiging Algemene 
Bewonersavond Morgenstond 

Woensdag 11 mei 19.30 uur 

In het Ontmoetingscentrum Morgenstond, 1e Eeldepad 3a
Presentatie bestuur Wijkplatform Morgenstond. 

Toelichting wijkmanager stadsdeelkantoor op de wijkagenda.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

De gemeente heeft Bureau SAMEN hier-
voor subsidie verstrekt. Dit welkomstpro-
ject wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de woningcorporaties Vestia, Haag 
Wonen en Staedion, het opbouwwerk 
van Wijkz en het Wijkplatform Mor-
genstond. Nieuwe bewoners zullen een 
welkomstpakket uitgereikt krijgen waar-
mee ze attenties of korting krijgen van 
winkeliers en organisaties in de buurt. 
Ook de door de stichting Escamp voor 
Vrouwen samengestelde sociale gids zal 
deel uitmaken van het welkomstpakket. 

In die gids staat waar men in de wijk te-
recht kan met vragen.
De woningcorporaties zullen nieuwe 
huurders voorstellen om contact op te 
nemen met het welkomstteam. Zo weten 
we dat het bezoek op prijs wordt gesteld. 
Dus beste Morgenstonders, wilt u hier 
meer van weten, of wilt u zich meteen 
opgeven voor het welkomstteam, neem 
dan contact op met jeannotkant@ 
bureausamen.nl of bel op 06-26976514.

Jeannot Kant

St. Werkgever Sportclubs Den Haag 
(WSDH) zet zich in om bewegen mo-
gelijk te maken door het aanbieden van 
sporten door professionals als Ismail. 
“Het is belangrijk dat iedereen kan spor-
ten, ook de mensen die het niet kunnen 
betalen”, zegt Ismail. 
Activiteiten als voetbal en basketbal sti-
muleren de ontwikkeling van de kinderen 
op gelijk niveau. “Ik bied sport aan wat 

de kinderen leuk vinden door veilig met 
hen in gesprek te gaan. Hierdoor ontstaat 
een vertrouwensband”, zegt Ismail. Hij 
merkt dat sommige kinderen karakter-
problemen hebben. Daar weet hij creatief 
mee om te gaan. 

Hij verbreedt zijn netwerk door ver-
binding te zoeken met basisscholen en 
ouders voor samenwerking en betrok-

kenheid. Een groep vaders uit de Wap-
serveenstraat maakt zich bijvoorbeeld 
zorgen over de sociale controle bij jon-
gensgroepen op het veld. Ismail luistert 
naar hun wensen en stemt dit af met de 
kinderen. “Zowel jongens als meisjes 
doen mee met sporten. Door afspraken 
en regels te maken, krijgen de kinderen 
discipline om met elkaar te spelen in 
teamverband”, zegt Ismail. “Ik voel mij 
jong, waardoor ik mij gelukkig voel om 
met kinderen te werken.”

Josha Boot

De Lutte is een dorp in de gemeente 
Losser in Overijssel. Het heeft momen-
teel rond de 3900 inwoners.

Van oorsprong was De Lutte een ‘marke’. 
Dat is een middeleeuws collectief van 
grotere boeren die gezamenlijk het be-

heer en het gebruik van landbouwgrond 
regelde.
Het Lutterzand is een mooi natuurgebied 
met zandverstuivingen bij het riviertje 
de Dinkel. Ook ligt er een bomentuin 
(arboretum) genaamd Poortbulten met 
honderden verschillende bomen.
Kenmerkend in De Lutte is het grote 
bronzen beeld midden in het dorp van de 
Hellehond, gemaakt door Pieter de Mon-
chy in 1950. De Hellehond komt voor in 
een legende. Het verhaal gaat dat de hond 
vroeger bij boeren langs de huizen kwam 
om de dood aan te kondigen. Hij blafte en 
huilde namelijk voor het betreffende huis. 
De opdrachtgever voor het maken van 
dit beeld -Dolf Molkenboer- heeft zich 
laten inspireren door de liggende hond 
Anubis uit de Egyptische mythologie, die 
waakt over het graf van Toetanchamon. 
De Hellehond staat afgebeeld op de vlag 
van De Lutte.

Rick Baron

Nadia Zizaoui en Yamina Akachar zijn 
vanuit Wijkz (voorheen stichting Mooi) 
betrokken bij dit project. Ze vertellen over 
de verschillende activiteiten die vanuit de 
buurtkamer plaatsvinden voor jong en 
oud: Crowniekids, kidsclub, jeugd BIT, 
Crea club, koffie ochtend. Ook zal er huis-
werkbegeleiding worden aangeboden. Om 
de week op woensdag zal de wijkagent een 
spreekuur houden op deze locatie. Service-
punt XL is op donderdagmiddag aanwezig 
om mensen te helpen bij hun hulpvraag 
en praktische ondersteuning. Het aanbod 
van de buurtkamer is te vinden op face-
book en Instagram WijkzMorgenstond. 
De buurtkamer biedt ook hulp aan voor 
het organiseren van activiteiten of acties 
die bewoners graag zouden willen. De 
sociale cohesie en leefbaarheid worden 
hierdoor vergroot. Veiligheid, gezelligheid 

en betrokkenheid zijn hierbij belangrijke 
speerpunten. 

Nadia is erg trots op het project. “Wij 
zitten ook echt tussen de mensen”, vertelt 

ze. Ze merkt dat ook de bewoners en-
thousiast reageren op de komst van deze 
buurtkamer. Op 20 mei tussen 16 en 18 
uur zal de buurtkamer feestelijk worden 
geopend. Buurtbewoners en betrokkenen 

zijn allemaal van harte uitgenodigd. 
Voor meer informatie: neem contact op 
met Nadia Zizaoui: n.zizaoui@wijkz.nl

Caroline Roeters

Welkom voor nieuwe 
buurtbewoners

Streetcoach Wapserveenstraat

In juni gaat een team van start dat nieuwe bewoners in het buurtje tussen de 
Melis Stokelaan, Dedemsvaartweg, Erasmusweg en Leyweg welkom heet. Wij 
zoeken voor dit team mensen die het leuk vinden om in tweetallen de nieuwe 
bewoners een kort bezoekje te brengen.

Ismail (23) is zowel op dinsdag en zondag als streetcoach en toezichthouder 
actief op De Meent aan de Wapserveenstraat. Hij bevordert veiligheid, gezel-
ligheid en samenspel. 

Over iets meer dan drie weken wordt de 
Buurtkamer aan de Maartensdijklaan 
185 officieel geopend. De buurtkamer 
is een uitvalbasis voor veel activiteiten 
en is toegankelijk voor iedereen uit de 
omgeving. 

Wijken Zuidwest worden actief

Buurtkamer Maartensdijklaan Wijkfeest 
Exloostraat
Na twee succesvolle wijkfeesten 
op het Middenveld aan de Ex-
loostraat komt er in de zomer 
een derde feest. Vier vrouwen 
uit de straat nemen het initia-
tief om buurtbewoners samen 
te brengen. 

In de Exloostraat wonen mensen 
met verschillende culturen. Door 
gesprekken te voeren in de straat 
zijn de initiatiefneemsters te weten 
gekomen dat er behoefte is aan sa-
menkomst, gezelligheid en plezier. 
Sureyya:” Het is belangrijk om je 
eigen buurt te kennen, hierdoor 
wordt de sociale cohesie versterkt.” 
De diverse activiteiten bevorderen 
de grote opkomst. Bij de eerste 
twee feesten waren er activitei-
ten als schminken, springkussens, 
voetbal en een speeltuin met glij-
baan, kabelbaan en schommels. 
Daarnaast waren er ook kraam-
pjes met aardappeltwisters, ijs en 
popcorn. Er was ook een koffiekar 
aanwezig. 
De groep vrouwen kijkt uit naar 
het volgende feest. Zij hebben 
gemerkt dat de activiteiten aan-
trekkelijk zijn voor ouders en 
kinderen, maar niet voor de ou-
deren. Sureyya: ”Voor ouderen is 
het ook belangrijk om aansluiting 
te vinden in de straat. Dit willen 
wij graag mogelijk maken.” 

Josha Boot

Het Haags Sportkwartier zet zich vol-
ledig  in om van Zuidwest de actiefste 
wijk van Nederland te maken.

Eerdere pogingen om meer mensen 
aan het sporten en bewegen te krijgen 
hadden niet het gewenste resultaat. 
“Daarom werken we nu samen met 
Wijkz, buurtsportcoaches, sportver-
enigingen en onderzoekers van De 
Haagse Hogeschool,” zegt Annelies 
van der Knaap, werkzaam bij het 
Haags Sportkwartier. Het belangrijk-
ste is echter om de bewoners er bij 
te betrekken. Wat willen ze precies? 
Wanneer buurtbewoners bijvoorbeeld 
aan zaalsport willen doen, kan het 
Haags Sportkwartier ze helpen een 
geschikte locatie en dag te vinden. 
Dit kan bij Tref.Morgenstond, bij de 
sporthal aan de Steenwijklaan. Zo is er 
een sportgroep voor moeders aan de 
slag gegaan waarbij een onderzoeker 
van de Haagse Hogeschool kijkt of 
de activiteiten aan de verwachtingen 
voldoen.

Waar komt de naam 
De Luttestraat vandaan?

Binnenkort wordt de wijkagenda Mor-
genstond voor de komende vier jaar 
vastgesteld. In mei zullen daarom bewo-
ners op straat en in overleggen gevraagd 
worden naar hun wensen voor de wijk.

Het stadsdeelkantoor zorgt ervoor dat 
de wijkagenda er komt. Dat gebeurt op 
basis van cijfers over de wijk, ervaringen 

van de mensen die in de wijk werken 
en de wensen van wijkbewoners. In de 
wijkagenda komt te staan waar de ko-
mende vier jaar in de wijk aan gewerkt 
moet worden. Het gaat hoofdzakelijk om 
leefbaarheid, welzijn, sociaaleconomische 
zaken en participatie.
Op 7 april vond in theater Dakota een ge-
dachtewisseling plaats tussen het team van 

het stadsdeelkantoor dat de wijkagenda 
opstelt, en groepen actieve wijkbewoners 
en vertegenwoordigers van welzijnswerk, 
woningcorporaties en onderwijs. Veel 
aanwezigen merkten op trots te zijn op het 
groene karakter van de wijk. Men vreest 
wel dat het groen onder druk staat van 
nieuwbouwplannen. Meermalen is ge-
wezen op de noodzaak om de participatie 

van wijkbewoners met een migratieachter-
grond te vergroten en om meer aandacht 
te besteden aan jeugdinitiatieven. 

In oktober worden de uitkomsten van alle 
gesprekken in de wijk over de wijkagenda 
gepresenteerd.

Jeannot Kant

Wijkcultuurcoach Dorinde IJdo werkt 
bij CultuurSchakel voor het programma 
BinnenBuiten. Dit team zet zich in om 
verbinding te maken tussen kunst en 
cultuur onder schooltijd en in de vrije 
tijd. Door verschillende workshops te 
volgen krijgen kinderen de mogelijkheid 
om activiteiten als muziek, dans, theater, 
graffiti en tekenen te ontdekken. “Het 
kind staat hierin centraal, de wijk is het 
podium”, zegt Dorinde. 
BinnenBuiten is actief in de wijken 
Bouwlust/Vrederust, Morgenstond en 
Moerwijk. Dorinde: “Het is belangrijk 
dat de activiteit makkelijk bereikbaar is 
in de buurt. Meedoen aan kunst en cul-
tuur moet voor iedereen mogelijk zijn, 
ook buiten school.”
ROCKIT Music Productions organiseert 
workshops, verhuurt oefenstudio’s voor 

bands en muzikanten en ontwikkelt con-
cepten om mensen te verbinden door 
het maken van muziek. Bas Bergamin 
(eigenaar ROCKIT): ”Bij de band wordt 
gefocust op de creativiteit van het kind. 
Ook krijgt elk kind de kans om verborgen 
talenten te ontdekken.” 

De kinderen in de band zijn enthousi-
ast. Quin (11): “Ik wil graag meer instru-
menten spelen en ontdekken in de band.” 
Jayshree (11): “Met muziek kun je alles 
doen en met iedereen. Bahr (5): “Ik ben 
muziekliefhebber!”
Lijkt het je leuk om zelf ook muziek te 

maken en kunst en cultuur te ontdekken? 
Neem vooral een kijkje op de website 
binnenbuiteninjouwwijk.nl en 
rockitmusicproductions.nl

Josha Boot

Van talent naar een band

“Met muziek kun je alles doen”, aldus Jayshree (r). Links Quin, midden Bahr. 

Wijkagenda Morgenstond

“Het is belangrijk dat de mensen zich 
lekker in hun vel voelen en weten dat 
ze kunnen meedenken over de tijd en 
invulling van de activiteiten.” Met deze 
aanpak probeert het Haags Sportkwartier 
mensen met elkaar in contact te brengen. 

“Vertrouwen kweken en verbindingen 
maken, daar zetten we ons voor in”, be-
sluit Annelies. Nadere info is te vinden 
op www.haagssportkwartier.nl

Rick Baron

CultuurSchakel en ROCKIT Music Productions stimuleren in het project 
‘Band Connect’ het plezier om in een band te spelen en samen een nummer 
te schrijven. Drie kinderen uit Morgenstond zijn in Zuid57 begonnen aan dit 
muzikale avontuur. 


