
   

Bestuurspraatje
Beste Morgenstonders,

Beste Morgenstonders, wat is het jaar 
alweer snel voorbij gevlogen. Dit is de 
tweede kerst die we zonder de onge-
kroonde koningin ‘Jos’ vieren. 
Voor volgend jaar staat op de rol ‘de wijk-
agenda van Morgenstond’ met daarin 
ambities voor onze wijk. Zie ook het 
artikel daarover op deze pagina. Voor 

de langere termijn, de komende twintig 
jaar, heeft de gemeente in de planning 
staan om ruim drieduizend woningen 
aan de wijk toe te voegen.
Dit zal tot gevolg hebben dat er een com-
pleet nieuwe dynamiek zal ontstaan. Het 
bestuur zal erop toezien dat de plannen 
gezamenlijk ontwikkeld gaan worden.
Ook zijn we van plan om een nieuwe 
werkgroep te gaan opstarten, namelijk 

‘groen en buitenruimte’.
Interesse hiervoor? Mail dan naar info@
wijkplatformmorgenstond.nl.  Ook 
de werkgroep ‘verkeer en wonen’ kan 
nieuwe deelnemers gebruiken.
Wij zijn klaar voor 2023. U ook?

 
Charles Crown,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond
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Coördinator van dit schoolprogram-
ma en docent Carin Boehlé is zeer en-
thousiast. Zij heeft gemerkt dat veel 
eerstejaars betrokkenheid voelen om 
te bereiken wat bij hen past. Ze volgen 
dit programma twee dagen in de week, 
ongeveer twee uur per dag. De leerlingen 
dragen tijdens de les echte uniformen, 
gebruiken voorwerpen uit het werkveld 
en zetten zich in voor hun eigen wijk. 
Het project beslaat vier schooljaren. In 
het eerste jaar ligt de focus op kennis-
making met het programma, sporten, 
zwemmen, surveilleren op straat op basis 

van leefbaarheid en veiligheid en het 
aangaan van sociale contacten. In de 
volgende jaren worden theorie-, gast- 
en praktijklessen gegeven. Op school 
en in de praktijk worden binnen het 
programma onderwerpen als politie, 
brandweer, defensie, douane, boswachte-
rij, beveiliging en de Koninklijke Neder-
landse Reddingsbrigade geïntroduceerd. 

Persoonlijke motivatie
Samen met haar team wil Carin be-
tekenisvol onderwijs verzorgen voor 
haar leerlingen. Dit programma kan 

volgens haar daarbij aansluiten. “Niets 
is leuker dan naar school gaan voor iets 
wat je leuk vindt, hierdoor krijg je per-
soonlijke motivatie”, aldus Carin. Met 
dit programma wil ze leerlingen beter 
voorbereiden om uitval in het eerste jaar 
van het mbo te voorkomen. Ook ziet 
Carin dat de leerlingen hun interesses 
kunnen waarmaken in de maatschappij, 
omdat zij uitgedaagd worden op hun 
eigen niveau. Sommige leerlingen zijn al 
van huis uit bekend met regel- en wetge-
ving, anderen krijgen nieuwe inzichten 
door uitdagende praktijkoefeningen op 
basis van preventie en hulpvaardigheid. 
Carin hoopt dat het schoolprogramma 
uiteindelijk landelijk wordt opgepakt. 

Josha Boot

Aan uitdaging geen gebrek!

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.

Het Zuid-West College in Den Haag is vanaf dit schooljaar gestart met een 
uniek programma: Talent Orde en Preventie (TOP). In dit schoolprogramma 
krijgen eerstejaars leerlingen van het Zuid-West College de mogelijkheid om 
kennis te maken met uniformberoepen.

Wijkagenda voor Zuiderpark
Het Zuiderpark wordt de komende vier 
jaar volgens een wijkagenda aangepakt. 
In deze wijkagenda zijn door orga-
nisaties, gebruikers van het Zuider-
park, bewoners, ondernemers en de 
gemeente Den Haag de belangrijkste 
verbeterpunten opgesteld om het Zui-
derpark nog aantrekkelijker te maken. 

Vanuit gebruikers van het Zuiderpark 
is naar voren gekomen dat het groene 
karakter van het park moet worden 
behouden, zonder het overtollige af-

val. Daarom is er behoefte aan grote 
afvalbakken, het organiseren van verza-
melacties voor afval en actieve controle 
vanuit gemeente en bewoners. Ook bij 
parkeren is de vraag naar handhaving 
groot. Men wil meer parkeermogelijk-
heid met verlichting. Dit zorgt voor ver-
mindering van overlast en voorkomt 
onoverzichtelijke locaties. 

Volgens omwonenden en bedrijven op 
het park is het de laatste jaren minder 
veilig geworden. Dit schrikt bezoekers 

af. Daarom zal er meer worden gehand-
haafd op onrustgroepen en dealers, wor-
den mensen gestimuleerd om ongere-
geldheden te melden bij de gemeente 
en komt er meer samenwerking met 
buren, bewoners en/of organisaties. Bij 
communicatie zijn de plannen gericht 
op informatie geven over het park aan 
omwonenden en bezoekers. Dit betreft 
evenementen, duidelijke bewegwijzering, 
samenwerking en veiligheid. 

Josha Boot

De buurtkamer Het Vierhuis wil mensen niet in de kou laten zitten, ze zit-
ten thuis misschien al in de kou, zeggen vrijwilliger Liz en opbouwwerker 
Yamina. In de buurtkamer staat de kachel aan en er branden lampjes. De 
buurtkamer functioneert als een "warmte schuilplaats".

In onze vorige wijkpagina over de wijk-
agenda, stond vermeld welke punten 
geënquêteerde wijkbewoners naar vo-
ren hebben gebracht waar aandacht aan 
moet worden besteed in Morgenstond. 
Dat leverde een top 13 op, waarvan 
na een vervolgonderzoek een top 4 is 
gemaakt. Hierover is door de gemeente 
recent een bijeenkomst gehouden.

Het thema “Afval” scoort hoog als aan-
dachtspunt. Genoemd zijn het bijplaat-
sen van zowel vuilniszakken als grof afval 
naast de vuilcontainers, zonder dit aan 
te melden via 14070 bij de gemeente, het 
dumpen van etensresten en zwerfafval 
dat vaak in plantsoenen ligt of het water 
in waait. Verder zijn er bedrijven die hun 
afval in de ondergrondse containers 
proppen, die alleen voor de bewoners 
zijn bedoeld. De vele ganzen in de wijk 
zorgen ook voor veel vervuiling. Be-

sproken is hoe de problemen kunnen 
worden opgelost.
Ook al wordt er gehandhaafd, in de prak-
tijk vindt dit nog onvoldoende plaats. 
Met folders en flyers zouden bewoners 
op hun gedrag moeten worden gewe-
zen. Dat nummer 14070 vaak lastig is 
te bereiken is, komt de bereidheid om 
te bellen niet ten goede.
Scholen zouden vaker moeten worden 
benaderd. Bijvoorbeeld met een actie, 
zoals met een bootje varen om rommel 
uit slootwater te vissen.
Het grootste probleem blijft gedrags-
verandering bij mensen die troep ver-
oorzaken.

Veiligheid en armoede
Het thema “veiligheid” is ook een 
aandachtspunt. Het betreft zowel de 
verkeersveiligheid als het gevoel van 
onveiligheid die bewoners ervaren, bij-

voorbeeld door hangjongeren en kapotte 
straatverlichting. Als idee kwam naar 
voren om met een koffiekar de wijk door 
te rijden en gesprekken aan te knopen 
met bewoners.
Ook het punt “Armoede” scoort hoog. 
Er bestaan sinds kort acties om lunches 
te verstrekken op scholen aan kinderen 
waarvan de ouders die amper kunnen 
betalen. Gezien de huidige financiële 
situatie is geopperd om via voedselban-
ken vuilniszakken te verstrekken. Ook 
die kunnen steeds meer mensen niet 
meer betalen, wat de eerder genoemde 
afvalproblematiek alleen nog maar meer 
in de hand werkt.
Het vierde punt “winkelcentrum Ley-
weg” wordt besproken, wanneer de 
ondernemers er bij zijn.

Rick Baron

Volgens Soeterbroek betrekken gemeen-
ten bewoners vaak niet vanaf het begin 
bij het maken van wijkplannen, omdat bij 
de gemeente de angst bestaat dat dit de 
voortgang erg kan vertragen. Dus worden 
plannen meestal pas aan de bewoners 
gepresenteerd wanneer ze bijna rond 
zijn. Dan kunnen bewoners er nog maar 
minimale invloed op uitoefenen. “Een 
totaal verkeerde gedachtegang”, schrijft 
Soeterbroek in zijn boekje. “Zo doe je 
geen recht aan de bewoners, voor wie 
de plannen juist zijn bedoeld”. Het werkt 
juist motiverend voor de buurt om be-
woners vanaf het begin te betrekken. Ze 
voelen zich daardoor meer betrokken en 
verantwoordelijk voor hun wijk. 

Meekijken over de schouder
Er zijn voorbeelden bekend waar zowel 
de gemeente, de projectontwikkelaar als 
de architect zich in een leegstand pand 
hebben gehuisvest in de buurt waar een 
herinrichtingsplan voor moest worden 
gemaakt. De bewoners daar konden let-
terlijk over de schouder meekijken aan 
de tekentafel waar het plan werd vorm-
gegeven. Men kon vragen stellen en ver-
anderingen aan laten brengen tijdens 
het ontwerpen. Dit heeft in alle gevallen 
positief gewerkt. Ook omdat de plannen-
makers tijdelijk midden in de wijk zaten, 
kregen zij beter inzicht in de behoeften 
van die wijk. Ook het tijdig plaatsen van 
grote informatieborden in het gebied is 

belangrijk. Er ontstaan daar vaak leven-
dige discussies onder de bewoners. Maar 
tegenwoordig is het helaas nog steeds 
zo dat politici een enkele keer door de 
wijk lopen en met bewoners een praatje 
maken en de gemeente een infoavond 
organiseert. Daar blijft het dan bij. Met 
name op het gebied van voorzieningen 
en maatschappelijk welzijn is de inbreng 
van bewoners van wezenlijk belang. Zij 
weten als geen ander waar wel of juist 
geen behoefte aan is. Een bijkomend 
effect is dat bewoners zuiniger zijn op 
voorzieningen die mede door hun in-
breng zijn gerealiseerd. Het vergroot het 
verantwoordelijkheidsgevoel.
Ook is de socioloog er voorstander van 
dat ontwikkelaars en gemeenten klein-
schaligere deelplannen hanteren bij 
buurtverbeteringen. Bewoners krijgen 
direct inzicht wat er gaat veranderen. Dat 
is effectiever dan een groot masterplan 
van een gigantische herstructurering, 
waar de wijkbewoners het overzicht snel 
kwijt zijn en zich “overvallen” voelen.

Soeterbroek is van mening dat de corpo-
raties weer meer voor de bewonersbe-
langen moeten opkomen. Zij gedragen 
zich nu te veel als projectontwikkelaar. 
“En de overheid is er voor de burger. Doe 
het dan ook samen MET de burger”, zo 
besluit hij zijn betoog.

Rick Baron

Vervolgbijeenkomst
wijkagenda Morgenstond

Bewoners ECHT betrekken 
bij wijkplannen!

“Frans Soeterbroek overhandigt Kristin Winter van de bewonersorganisatie Bouwlust - Vrederust in oprichting een 
exemplaar van zijn boek”.

Projectontwikkelaars en gemeenten betrekken bewoners nog steeds te weinig 
en te laat bij het maken van plannen voor de wijk. Dat schrijft socioloog Frans 
Soeterbroek in zijn onlangs verschenen boek ‘Omstreden plannen, onderschatte 
burgers’. Bij de herstructurering in Zuidwest is het niet anders.

Ook in de wijk Morgenstond (zuidwest) 
is er veel armoe ontstaan. Een brood 
kopen kan erg lastig worden, waardoor 
er echt honger ontstaat. Veel mensen 
schamen zich voor hun situatie, hier-
door is het vragen om hulp moeilijk. 

Willem Ettinger van de Broodexpress 
voelt zich erg betrokken bij hun situatie 
en hoopt door een hand te reiken met 
een brood de echte honger elke week 
iets te verzachten. Elke week zet hij zich 
in op vrijwillige basis om overgebleven 
broden op te halen bij de bakker en zo te 
doneren. De buurtkamer het Vierhuis aan 
de Maartensdijklaan 185 is een uitgifte 
punt geworden van deze broden. 

Liz is een van de vrijwilligers van de buurt- 
kamer die ook meehelpt om de broden op 
de juiste plekken te krijgen. Samen met 
buurtbewoners spreken ze af wanneer 
ze hun brood kunnen komen ophalen. 
Er zijn ook sleutelfiguren ontstaan. Een 
sleutelfiguur zorgt voor de naaste bewo-
ners, buren of kennissen die het financieel 
moeilijk hebben en brengt hun een brood. 
Fijn dat dit gebeurt, want ook al willen 
we niet dat mensen in Nederland echt 
honger hebben, het komt voor.

Opbouwwerker Yamina Akachar en Liz 
geven allebei duidelijk aan dat ze echt 
hopen dat mensen om hulp komen 
vragen. Yamina hoopt dat mensen haar 
bellen, appen of mailen. De nood is in 
Morgenstond groter dan we willen inzien. 
Ken jij iemand of heb je zelf toch een 
brood nodig, neem dan contact op met 
Yamina Akachar.Y.Akachar@wijkz.nl 
06-55140993.

Caroline Roeters

Tussen de Leyweg en de Hoogeveen-
laan ligt de Vledderstraat. Deze straat is 
vernoemd naar het Drentse brinkdorp 
Vledder. Het ligt ten noorden van Mep-
pel en ten noordoosten van Steenwijk.
Het dorp heeft rond de 2000 inwoners. 
Het valt sinds 1998 onder de gemeen-
te Westerveld. Er zijn in de omgeving 
diverse grafheuvels en urnenvelden 

gevonden. Ook zijn er prehistorische 
voorwerpen als stenen, bijlen en barn-
steen aangetroffen.

De naam “Vledder” duidt op een natte 
plaats. De twee oudste straten liggen 
dan ook rondom een lagere plek die 
vroeger vrij nat was.
In Vledder staat een kleine korenmolen. 

Verder twee musea. Een waar vooral 
glaskunst en kunstvervalsingen te vin-
den zijn en een schelpen- en zeemu-
seum.
Bekend is het kamp Wilhelminaoord, 
waar veel Haagse schoolkinderen nog 
steeds naar toe gaan voor een werkweek.

Rick Baron

Brood nodig

Waar komt de naam
Vledder vandaan?

Wilhelminaoord in Vledder

Het bestuur en de redactie 
van MorgenstondNieuws

van het Wijkplatform 
Morgenstond wensen 
iedereen hele prettige

kerstdagen en alle goeds 
voor 2023.

Bart vertelt dat hij net als andere 
jaren gewoon een kerstboom 
heeft staan en lampjes in huis 
laatbranden. “Het gaat bij ons ge-
woon op dezelfde voet door. Het 
moet toch leuk blijven?”, zegt hij.

Margua, die net is verhuisd naar een andere woning binnen de wijk, zegt: “Ik heb nu geen balkon meer. In mijn 
vorige huis plaatste ik daar altijd een verlichte boom. Wanneer ik in mijn vorige huis was blijven wonen, had ik om 
stroom te besparen geen boom met lampjes meer aangesloten op het balkon. Maar ik maak het binnen in mijn 
nieuwe huis wel weer gezellig met versiering en kerstverlichting”.

Ook voor Corrie, Rini, Nel, Monica en Tini staan de kerstdagen voor de deur. Ze komen bij elkaar in een gemeen-
schappelijke ruimte om koffie en thee te drinken. Er worden tijdens kerst over het algemeen kerstbomen gekocht, 
kerstverlichting en kerstkransen opgehangen in huis. Komt hier dit jaar verandering in door de energiecrisis? De 
verwarming wordt laag gezet en er wordt gelet op het stroomgebruik, maar de dames vinden het belangrijk om 
het gezellig te maken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door kaarsen te branden. Kaarsen brengen een warm gevoel 
in huis en dragen niet bij aan de kosten van de energierekening. 

Uitgave december 2022

Hoe houden we dit jaar de
kerstlampjes brandend?
De gestegen energiekosten zijn ook voor de bewoners van Morgenstond 
merkbaar. Velen nemen ongetwijfeld maatregelen om die kosten zo veel 
mogelijk in de hand te houden. Maar hoe zit dat tijdens de komende 
feestdagen? Brandt er minder -of misschien wel geen- kerstverlichting bij 
de mensen? De redactie heeft enkele wijkbewoners daarnaar gevraagd. Op 
deze pagina's enkele reacties.


