
   

Uitgave oktober 2022

Bestuurspraatje
Beste Morgenstonders,

Er is de afgelopen zomer veel georgani-
seerd. Niet alleen in Morgenstond, maar 
ook in het Zuiderpark. Dit veroorzaakte 
in het park enigszins overlast. Blijf ook 
nu klachten m.b.t. het Zuiderpark of de 
openbare ruimte in Morgenstond tijdens 
werkdagen melden bij het telefoonnum-

mer 14070 van de gemeente Den Haag.
Op donderdag 6 oktober is de Partner-
raad Zuidwest geïnstalleerd door wet-
houder Balster. De week ervoor zijn er 
twee dagdelen geweest onder de titel 
‘Doorstart Dag Zuidwest’. 

Kijk regelmatig op de website www.
zuidwestdh.nl. Ook wordt er constant 

gezocht naar inwoners om van Morgen-
stond een nog fijnere wijk te maken. 
Neem deel in één van de werkgroepen 
of meld je aan voor een bestuursfunctie 
op info@wijkplatformmorgenstond.nl. 

Charles Crown,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond
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Het Zuiderpark is er voor alle Hage-
naars en Hagenezen en wordt dagelijks 
gebruikt door wandelaars, sporters en 
dagjesmensen. Volgend jaar bestaat 
het 100 jaar. Stichting Zuiderpark en 
de gemeente willen extra aandacht 
schenken aan dit jubileum. 

Zo konden verhalen over het Zuiderpark 
worden ingezonden en dat heeft een 
stortvloed aan verhalen opgeleverd. Het 
park heeft wel een aantal ingrijpende 
veranderingen ondergaan, zoals de 
komst van de Sportcampus, maar ook 
het vertrek van Parkpop en het ADO 

stadion. ‘Vroeguh’ was het park alleen 
open tussen zonsopgang en zonson-
dergang. Tegenwoordig is het continue 
open. Het park trekt ruim twee miljoen 
bezoekers per jaar. Aan de rand ligt de 
oudste eendenkooi van Nederland. De 
oudste attracties zijn de stoomtreintjes 
en de midgetgolfbaan. Verder zijn in het 
park verschillende partijen actief, zoals 
ondernemers en voetbal- en atletiekver-
enigingen en de rolschaatsbaan. Ook 
joggers en fitnessliefhebbers maken veel 
gebruik van het park  Er is een skate park 
met véél graffiti kunst, meerdere speel-
plaatsen, zoals de wild west, Ot & Sien, 

een natuurspeelplaats en een Rosarium. 
Veel kunstwerken staan verdeeld over 
het park. Ook het Openluchttheater is 
een echte trekpleister. 
Stichting Zuiderpark komt op voor de 
partijen en gebruikers in het Zuiderpark 
en de omliggende wijken, maar komt 
mensen te kort. Wie interesse heeft 
voor deelname aan het bestuur of een 
werkgroep kan mailen naar info@zuider 
parkdenhaag.com. Meer informatie op 
www.zuiderparkdenhaag.com.

Charles Crown

Het gemiddelde cijfer dat aan de wijk is 
gegeven is een 5,2. Opvallend is dat het 
deel tussen de Erasmusweg en de Melis 
Stokelaan op diverse onderwerpen lager 
scoort dan het deel tussen de Melis Sto-
kelaan en de Meppelweg. 67% voelt zich 
thuis in de wijk. 85% ervaart regelmatig 
overlast (rommel op straat, te hard rijden, 
foutparkeren). Een meerderheid is voor 
betaald parkeren.

Veel bewoners zijn voor strenger op-
treden tegen het dumpen van troep op 
straat (o.a. grofvuil en etensresten). Hoe 

de bewoners met hun buren omgaan is 
verschillend. Meestal gaat het prima, 
maar er zijn ook veel klachten over buren 
die overlast veroorzaken.
53% is tevreden over het winkelaanbod. 
Al vinden veel bewoners wel dat er veel 
van hetzelfde is en kwaliteitswinkels 
steeds meer verdwijnen. Opvallend is 
dat relatief weinig ouderen actief hebben 
deelgenomen aan dit onderzoek.

Top 13
De top 13 van meest genoemde punten 
(in willekeurige volgorde): Gezondheid, 
eenzaamheid, troep op straat, versterken 
winkelcentrum Leyweg, overlast van 
jongeren, zichtbaarheid gemeente, com-
municatie, slechte beheersing van het 
Nederlands, drugshandel, zichtbaarheid 
politie en handhavers, parkeren, hard 
rijdende auto’s, onderlinge contacten 
en sociale cohesie.

Al jaren vraagt het wijkplatform Morgen-
stond om een pand in het winkelcentrum 
Leyweg waar diverse wijkorganisaties als 
aanspreekpunt zijn gevestigd. Ook pleit 
Charles Crown van het wijkplatform 
voor een beter contact met de woning-
corporaties.
De resultaten van het onderzoek wor-
den nu nader uitgewerkt, waarna naar 
verwachting tegen het eind van dit jaar 
de wijkagenda kan worden vastgesteld.

Rick Baron

Veelzijdig Zuiderpark

Buurtbloemetje Lief & Leed straten 

Wijkagenda Morgenstond 
gepresenteerd

De nieuwe werk- en leerruimtes ver-
zorging en welzijn, techniek, horeca, 
logistiek en retail worden gebruikt door 
studenten. Projectleider Ronald van der 
Ham ziet met deze ruimtes kansen voor 
de wijk. “Wij willen als school het leren, 
ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten 
stimuleren. Als we kunnen samenwer-
ken met scholen, bewoners, studenten, 
instellingen, organisaties en bedrijven, 
wordt De Meppel toegankelijk voor ie-
dereen en wordt duidelijk wat wij kun-
nen bieden en wat de behoeften zijn van 
de wijk”. Hierdoor ontstaat een groot 
netwerk aan bijvoorbeeld basisonder-
wijs, voortgezet onderwijs, Mbo, Hbo 
scholen en welzijnsorganisaties, wijk-
platforms en bewonersvergaderingen. 

Studenten Rachel, Yulia en Fiona van 
de Haagse Hogeschool en Hogeschool 
Utrecht onderzoeken hoe de communi-
catie rondom De Meppel kan aansluiten 
bij de leefwereld van wijkbewoners. “Wij 
hebben gepraat met bewoners, onder 
meer in de bibliotheek, het stadsdeelkan-
toor en de buurtkamer”, zegt Rachel. “We 
zijn mensen tegengekomen die proble-
men ervaren door de taal, sociaal isole-

ment of laaggeschooldheid. Hoe kunnen 
we deze mensen betrekken bij de wijk en 
De Meppel, zodat zij zich ook gehoord 
en gezien voelen?”, vraagt Fiona zich af. 

De studenten concluderen dat bewo-
ners de behoefte hebben aan duidelijke 
communicatie. “Houd rekening met 

wie je in gesprek gaat en probeer jezelf 
aan te passen aan de ander door bewust 
en flexibel te zijn”, zegt Yulia. Met zo’n 
communicatie heeft de samenwerking 
tussen De Meppel en de wijkbewoner 
kans van slagen. 

Josha Boot

Sinds een paar weken is het ROC Mon-
driaan gevestigd in het vernieuwde 
schoolgebouw ‘De Meppel’ aan de Mep-
pelweg. Hier zijn de entree opleidingen 
en begeleidings-, advies en schakel-
trajecten (BAS) gevestigd. De Meppel 
heeft, naast het onderwijs, het doel om 
samenwerking te zoeken met de buurt. 

Met elkaar, voor elkaar, door elkaar

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.

Informatiebijeenkomst
Florence Loevesteinlaan

Geen wijkambassadeur meer

De ontvangstruimte van Keu’s genoeg was 
gevuld met mensen die aan het luisteren 
waren naar ontwikkelingsmanager Eric 
Lamers en architect Mark Graafland. Zij 
gaven aan dat het nieuwe gebouw een 
aanwinst belooft te worden. Op de begane 
grond komen publieke functies. Welke dit 
zullen zijn, is nog niet bekend. In de parti-
cipatiebijeenkomsten zijn behoeften van 
bewoners genoemd, zoals tandheelkunde, 
horeca, yoga/fitness ruimte, fysiotherapie 
en een buurtruimte. Dit wordt meegeno-
men in de bouwplannen. Ook wordt de 
parkeerdrukte aangepakt. Op het terrein 
wordt een parkeergarage gecreëerd en in 

de omliggende straten wordt parkeergele-
genheid vergroot. De bereikbaarheid voor 
bewoners, bezoekers, hulpverleners en 
ophaalbedrijven wordt hierdoor optimaal. 

Het gebouw krijgt ook een groene uitstra-
ling. Er komt een daktuin voor cliënten 
van Florence en op het terrein staan bo-
men en struiken met banken en wandel-
paden. Daarnaast wordt er een gedeelte 
aangelegd met tegels waar ruimte tussen 
zit voor gras, waardoor regenwater goed 
kan wegstromen.

Josha BootCliff had onder andere enkele ORAC’S 
(ondergrondse restafval containers) ge-
adopteerd. Hij meldde regelmatig bij de 
gemeente wanneer er iets mis was met 
de containers of wanneer er rommel 
naast was geplaatst. Maar daar werd 
volgens hem traag of niet op gereageerd. 
Hij heeft daarover zijn onvrede geuit. 
Ook de communicatie met de gemeente 
verliep niet altijd helemaal vlekkeloos. 
Zo werd hij nauwelijks geïnformeerd 
wanneer hij om informatie vroeg die 
betrekking had op de ORAC’s.

Ondanks deze teleurstelling blijft Cliff 
zich inzetten voor het milieu op landelijk 
niveau. Zo is hij actief met het oprapen 
van sigarettenpeuken (PeukMeuk) en 
bij Clean up day.

Reactie gemeente
Milieubeheerder Zaïdan Hecham van 
het stadsdeel laat weten dat hij het jam-
mer vindt dat Cliff is gestopt met het 
ambassadeurschap. Zijn meldingen wer-
den volgens Zaïdan wel degelijk serieus 
genomen, maar omdat het werk vaak 
moest worden ingepland, kon het wel 
eens wat langer duren voor er actie werd 
ondernomen.

Caroline Roeters

Eind mei is gestart met het verbouwen en 
verduurzamen van Ontmoetingscentrum 
Morgenstond aan het 1e Eeldepad. Er 
moest heel veel gebeuren, want er zat 
asbest in het dak, dus dit dak moest wor-
den vervangen. De schoorsteen ging van 
het dak af, de deuren, ramen en kozijnen 
worden vervangen en we gaan meteen 
van het gas af en krijgen een warmte-
pomp. Kortom een hele operatie die in 
zes maanden klaar zou zijn. 

Helaas heeft het in juli één dag erg hard 
geregend, waardoor het hele pand on-

der water heeft gestaan. Het gevolg is 
dat er veel schade is aan o.a. de reeds 
geplaatste keukenblokken en de wan-
den en deuren. Het dak moest er weer 
af en er is ook besloten om alle deuren 
en ramen er meteen uit te halen. Alleen 
de buitenmuren staan er op dit moment 
nog. De verbouwing gaat nu helaas een 
aantal maanden langer duren, maar de 
aannemer doet er alles aan om dit in 
goede banen te leiden. 

Corrie Muller

Donderdagavond 13 oktober heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden 
over de voortgang van het nieuwe gebouw van Florence aan de Loevesteinlaan. 
Er is veel veranderd in de groenzones, duurzaamheid, parkeren, bereikbaarheid 
en publieke functies ten opzichte van de presentatie in eerdere participatie-
bijeenkomsten. 

Verbouwing Ontmoetings-
centrum Morgenstond

Zuidwest zit niet stil….

Nieuwe ouderenconsulent
Emmy van der Gaag is de nieuwe ouderenconsulent in Morgenstond. Zij heeft 
Miriam Wilschewski opgevolgd. Zij is gehuisvest in de Bentelostraat 53 en werkt 
op dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij is bereikbaar op tel.nr. 06-10778100 of via 
het Servicepunt XL tel.nr. 070-2052370.Cliff aan de slag bij PeukMeuk met het opruimen van sigarettenpeuken

Cliff Nijssen heeft zich als vrijwilliger jarenlang ingezet als wijkambassadeur. 
De gemeente was blij dat hij deze taak vervulde. Toch heeft hij onlangs be-
sloten er mee te stoppen. 

Op 6 oktober is in het vernieuwde schoolgebouw De Meppel de Partnerraad 
geïnstalleerd. Daaraan voorafgaand konden belangstellenden kennismaken met 
zes zogeheten allianties (samenwerkingsverbanden) die in Zuidwest zijn ontstaan.

Servicepunt XL voor 
Moerwijk en Morgenstond 
Wanneer u individuele ondersteuning 
nodig heeft, of met een hulpvraag rond-
loopt, dan kunt u mogelijk terecht bij 
het Servicepunt XL van Wijkz voorheen 
Mooi Welzijn.

Het Servicepunt XL geeft onder meer ad-
vies en informatie over de Ooievaarspas, 
WMO meldingen, vervoersvoorzienin-
gen (OV-chipkaart, AV070 of wijkbus), 
parkeervergunningen, het reageren op 
woningen via woonnet-haaglanden.nl, 
(mantel)zorg, UWV-uitkeringen en/of 
een bijstandsuitkering, voedselbank, be-
talingsregelingen treffen, het ordenen 
van de administratie en het uitleggen van 

brieven. Ook kunt u hier terecht voor het 
aanvragen van de Energietoeslag 2022.
Tijdens de spreekuren kunt u tevens 
terecht bij een aantal onafhankelijke 
maatschappelijk werkers. Er zijn ook 
spreekuren van de Helpdesk Geldza-
ken, de Sociale Raadslieden en er is een 
jobcoach aanwezig.

Het Servicepunt XL is gevestigd in het 
Wijk- & Dienstencentrum Moerwijk:
Aagje Dekenlaan 51, 2533 SG Den 
Haag. Telefoon: 070 - 205 23 70. E-mail: 
w.moerwijk@wijkz.nl. Meer informatie 
op servicepuntxl.nl

Straatbewoners van de Exloostraat 
hebben aan elkaar zonnebloemen 
uitgedeeld en ontvangen. Bewoners 
konden bij Lief & Leed aangegeven 
wie in de straat een bloemetje verdient, 
bijvoorbeeld door het aannemen van 
pakketjes, vriendelijk begroeten en 
samenwerking. Ruim 20 mensen zijn 
gekomen en worden gestimuleerd om 
naar elkaar om te kijken. “We richten 
ons op een straataanpak. Niet iedere 
bewoner voelt zich aangesloten bij de 
buurt, maar een relatie met de directe 

buren heeft bijna iedereen. Nederland 
heeft 36 steden met lief & leedstraten, 
waarvan 350 in Den Haag. Dit is in drie 
jaar bereikt en daar zijn we trots op”, 
zegt Shakira van Steenis, directeur van 
lief & leed Den Haag. 

“Door het benaderen van straten die 
bij elkaar liggen in een wijk, hopen wij 
dat meer straten of bewoners zich aan-
sluiten en enthousiast worden”, aldus 
Nidal al Qaq, projectleider lief & leed 
Den Haag. “Wij stimuleren ook straat-

bewoners om hun eigen activiteiten te 
bedenken, zodat iedereen het Lief & 
leed potje naar eigen inzicht kan ge-
bruiken. In dit potje wordt een jaarlijks 
bedrag beschikbaar gesteld door de 
gemeente voor de straat om een bloe-
metje of presentje te financieren.” Er 
is ook een activiteitenbudget voor de 
straat vanuit fonds 1818. 

Deze stichting wil zoveel mogelijk stra-
ten en bewoners verbinden. Wil jij ook 
je straat aanmelden? Dit kan op www.
liefenleedstraten.nl 

Josha Boot

Stichting Lief & Leedstraten heeft eind september op het Middenveld aan de 
Exloostraat ‘het uitreiken van het buurtbloemetje’ georganiseerd. 

In een overleg van het stadsdeel met in de wijk actieve instellingen, onderne-
mers en wijkbewoners op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van 
een onderzoek onder de wijkbewoners. Wat gaat er goed in de wijk, wat niet 
en waar moet extra aandacht voor zijn.

Per fiets werden diverse allianties in 
Zuidwest bezocht. Een alliantie is een 
samenwerkingsverband tussen bewoners 
en meerdere partijen die op een thema 
in goede samenwerking Zuidwest willen 
versterken en verbindingen tot stand 
willen brengen. Er zijn -enige tijd gele-
den- zes allianties tot stand gekomen.

Doelstellingen allianties
De doelstellingen zijn dat Zuidwest 
een gebied wordt waar iedereen zich 
thuis voelt en gehoord wordt; waar ie-
dereen gelijke onderwijskansen heeft; 
waar iedereen perspectief op een baan, 
ontwikkeling en zinvolle dagbesteding 
heeft; waar bewoners zich veilig voelen; 

waar men zich net zo gezond voelt als 
in de rest van Den Haag en men zich 
sociaal weerbaar voelt en waar voor 
iedereen een goede, duurzame en be-
taalbare woning in een groene omgeving 
beschikbaar is.

Aan het eind van de dag is de Partner-
raad officieel geïnstalleerd door wethou-
der Balster. Het is een adviesplatform, 
bestaande uit 13 betrokken mensen die 
wonen en/of werken in Zuidwest. Zij 
geeft adviezen over allerlei onderwer-
pen die van belang zijn in de wijken in 
Zuidwest.

Rick Baron Meppelweg versmald
De werkzaamheden aan de Meppelweg tussen de Maartensdijkllaan en de Leyweg zijn bijna afgerond. Om het hard 
rijden tegen te gaan zijn de rijbanen versmald. Tevens heeft het aanwezige groen meer ruimte gekregen. Dit heeft wel 
enkele parkeerplaatsen gekost.

Muurschildering met leervakken van de oorspronkelijke technische school


