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Bestuurspraatje
Beste Morgenstonders,

Onze wijk Morgenstond staat aan de 
vooravond van vele veranderingen door 
de groei met ruim 2.500 extra woningen. 
Vanuit het wijkplatform zullen we dit 
op de voet volgen, zeker wat betreft de 
leefbaarheid in onze wijk. De meeste 
extra woningen worden gerealiseerd aan 
de Loevesteinlaan. Begonnen wordt met 
het oude pand van Florence.
Noteer 4 april in uw agenda, dan komen 

onze burgervader Jan van Zanen en de 
wethouders naar Zuidwest. Op de ge-
meente site www.denhaag.nl kunt u 
zich aanmelden voor deze avond.

We zijn ook van plan om de werkgroep 
Verkeer & Wonen een extra taak te 
geven, namelijk leefbaarheid. Als uw 
belangstelling voor deze werkgroep 
is gewekt meldt u dan aan op info@
wijkplatformmorgenstond.nl. Dit 
kan natuurlijk ook voor het bestuur van 

Stichting Wijkplatform Morgenstond.
Tenslotte: het ontmoetingscentrum 
Morgenstond aan het Eeldepad wordt 
waarschijnlijk na de zomervakantie op-
geleverd. Want helaas heeft de verbou-
wing weer vertraging opgelopen. Het 
bestuur wenst iedereen een fijn lente 
gevoel en schroom niet om ons te mailen 
als er aandachtspunten zijn over de wijk.

Charles Crown,
voorzitter WPM
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Nadat Charles in 2009 in de Zuidlaren-
straat in Morgenstond is komen wonen, 
is hij lid geworden van de buurtcommis-
sie. Anderhalf jaar later werd hij daar de 
voorzitter van. Vanwege zijn kennis op 
het gebied van communicatie, is hij door 
de toenmalige voorzitter van het wijkplat-
form Morgenstond om advies gevraagd 
bij de winteropvang van daklozen in de 
Genemuidenstraat. “Dat heeft tot een goed 
resultaat geleid, waarna ze mij vroegen om 
bestuurslid te worden van het Wijkplatform 
Morgenstond, waar ik positief op heb ge-
reageerd”, zegt Charles. Na het overlijden 
van Jos Muller, heeft Charles de taak van 
voorzitter op zich genomen. Als een echte 
verbinder heeft hij zich sterk gemaakt om 
de relatie met de gemeente, andere instan-
ties en bewoners te verbeteren. 

Vervuiling buitenruimte
Positief in Morgenstond vindt Charles de 

ruimte, het groen en de grote diversiteit 
aan nationaliteiten. Hoewel dat laatste 
ook een uitdaging is. “Ondanks de ver-
schillen moeten we proberen zo pret-
tig mogelijk met elkaar samen te leven.” 
Minder te spreken is hij hoe er met de 
buitenruimte wordt omgesprongen, de 
vervuiling op straat. “Behandel die het-
zelfde als je woonkamer. Daar dump je 
toch ook geen troep op de grond”, aldus 
Charles. Het begint bij de opvoeding. 
Wat hem betreft gaan we weer terug naar 
het oude systeem, dat op vaste dagen 
een wagen rond rijdt om grof vuil op te 
halen dat mensen die dag aan kunnen 
bieden. “Het verbod op het dumpen van 
grofvuil op straat zonder afspraak is niet 
te handhaven”, zegt hij.

Aandacht voor voorzieningen
Wat de verdichting bij de herstructure-
ring van de wijk betreft, zegt Charles dat 

daaraan niet valt te ontkomen. Wel is er 
naar zijn idee te weinig aandacht besteed 
aan de randvoorwaarden. Zo maakt hij 
zich zorgen of de nodige voorzieningen 
wel gelijktijdig worden meegenomen bij 
de planuitvoering.
Meer aandacht voor jeugd en jongeren, 
vindt hij ook belangrijk. Het plaatsen 
van een zeecontainer die jongeren zelf in 
kunnen richten om diverse activiteiten 

te kunnen ondernemen zoals in Rot-
terdam vindt hij een prima initiatief. Op 
zijn wensenlijstje staat ook het realiseren 
van een vwo-school.

Zuiderpark
Naast zijn activiteiten voor Morgenstond 
is Charles voorzitter van stichting Zui-
derpark. Hij hoopt de komende jaren 
de aantrekkingskracht van het park nog 

verder te kunnen vergroten. O.a. door 
het maken van klimaatneutrale openbare 
toiletten, het op bepaalde tijden invoeren 
van betaald parkeren en het vestigen van 
een bicyclette stalling zodat bezoekers 
hun fiets (bewaakt) kunnen stallen. Hij 
is ook betrokken bij de voorbereidingen 
van het 100-jarig bestaan van het park.

Rick Baron

De organisatie zoekt een programma co-
ordinator om dit samen met een gezellig 
team mogelijk te maken.

Dit is wat we vragen van een programma 
coördinator:
•  Vorm kunnen geven aan het programma 

van de Buurtcamping Zuiderpark
•  Veel creatieve ruimte voor eigen inbreng
•  Gebruik maken van successen van voor-

gaande edities
•  Aansturen van vrijwilligers
•  Aanspreekpunt zijn voor artiesten
Als coördinator ontvang je een vrijwil-
ligersvergoeding. 

Lijkt dit iets voor jou? Stuur dan een mail 
naar Zuiderpark@debuurtcamping.nl 
Daarnaast heeft het team tijdens dat 
weekend ook behoefte aan vrijwilligers 
voor het verrichten van diverse hand- en 
spandiensten. Als vrijwilliger mag je in 
elk geval dat weekend kosteloos op de 
camping in het park verblijven.

Nadere info:  www.denhaagdoet.nl/o/
De-Buurtcamping-Zuiderpark/
activiteiten/De-Buurtcamping-
Zuiderpark-Den-Haag-zoekt-
Programma-coordinator/61297
Facebook : www.facebook.com/
DeBuurtcampingZuiderpark

Twee Facebook pagina's in Escamp? 
Jazeker! Sinds 1 februari 2023 heeft 
stadsdeel Escamp een eigen Facebook-
pagina. Via dit kanaal wil de gemeente 
toegankelijker worden en de bewoners 
van het stadsdeel op de hoogte houden 
van wat er allemaal speelt in Escamp.

Met de redacteuren van de reeds be-
staande FB pagina de Escamper is over-
eengekomen om met elkaar samen te 
werken. Bijvoorbeeld door berichten van 
elkaar te delen. Zowel de gemeente als 
de Escamper hopen zo een grotere groep 
bewoners te kunnen bereiken.
Besproken is ook of het mogelijk zou zijn 
om de gemeentelijke berichten op de 
Escamper te plaatsen, zodat men geen 
eigen pagina hoefde te maken. Maar 
uiteindelijk is er -vanwege de onafhan-
kelijkheid- toch voor gekozen dat beide 

instanties een eigen FB pagina maken en 
beheren. Dat maakt het voor de lezers 
alleen maar duidelijker.

Wanneer u de berichten van de gemeente 
op hun Facebookpagina wilt kijken, ga 
dan naar https://www.facebook.com/
StadsdeelEscamp of zoek op “Stadsdeel 
Escamp”.

Rick Baron (redacteur de Escamper)
Noortje van Zeijst (gemeente Den Haag)

In 1935 werd Morgenstond door hoofd-
wegen verdeeld in zes buurten. Een deel 
van de Maartensdijklaan lag in buurt vier. 
Zo was er een ‘Vierkrant’ met nieuws 
over Morgenstond en werden buurtver-
enigingen genoemd met het getal vier. 
Een bewoner uit Morgenstond heeft 
de naam voorgesteld. De ruimte van de 
buurtkamer diende voorheen als woon-
appartement.

De buurtkamer is nu een middelpunt in 
de wijk. Het is een ontmoetingsplek en 
er kunnen hobby’s en talenten worden 
ontwikkeld. Het aanbod aan activiteiten 
is sinds de opening sterk gegroeid. Er 
zijn koffie-inlopen, spelletjesmiddagen 

en huiswerkbegeleiding voor kinderen. 
Ook loopt er een project ‘Niemand zon-
der Brood’, waarin bewoners een brood 
kunnen krijgen. Wijkz ondersteunt deze 
buurtkamer. Het Wijkplatform Morgen-
stond gebruikt de buurtkamer ook als 
werklocatie. Iedereen kan met zijn/haar 
ideeën terecht in de buurtkamer. 

Het Servicepunt XL is op donderdagen 
aanwezig om hulpvragen en praktische 
zaken van bewoners te beantwoorden. 
Door de laagdrempeligheid en nabijheid 
maken veel buurtbewoners gebruik van 
deze mogelijkheid. 

Josha Boot

Elke laatste vrijdag van de maand is er 
van 19.00 tot 20.30 uur op de Bente-
lostraat 51 een bijeenkomst voor moe-
ders uit de wijk met wijkagent Irene.

De bijeenkomsten zijn een initiatief van 
Irene, een van de wijkagenten, en Najat, 
een moeder uit de wijk. In november 
2022 hebben zij elkaar ontmoet en be-
sloten ze om een samenwerking aan te 

gaan om het contact tussen de moeders 
uit de wijk en de politie te vergroten. 

“Vaak bellen wij de politie alleen in geval 
van nood. Wij willen ook de andere kant 
belichten en laten zien dat de politie voor 
meerdere gevallen benaderbaar is en niet 
alleen voor noodgevallen”, vertelt Najat. 
Ze hoopt dat de bijeenkomsten de drem-
pel verlagen en zo een bijdrage leveren 

in het contact met de Wijkagenten.  Een 
gezellig praatje hoort hier ook bij. 

Specifieke thema’s of vragen kunnen ook 
door andere agenten beantwoord gaan 
worden, als hier vraag naar is. Aanmel-
den is niet nodig. Wijkagente Irene is 
telefonisch bereikbaar via 06-18621536.

Caroline Roeters

Wijkagent en bewoner slaan de 
handen in één! Buurtkamer het Vierhuis

De buurtkamer aan de Maartensdijklaan 185 maakt een actieve indruk in de 
wijk. Sinds de opening in mei vorig jaar is het Vierhuis niet meer weg te denken. 

Op 14 februari vond in Parkoers in het Zuiderpark de officiële start plaats van 
de wijkagenda’s van Morgenstond en het Zuiderpark. De afgelopen tijd heeft de 
gemeente aan wijkbewoners gevraagd hoe de wijk kan worden verbeterd. De uit-
komsten van dat onderzoek hebben geleid tot de vaststelling van de wijkagenda’s. 
In zijn toespraak vertelde stadsdeelwethouder Martijn Balster dat één persoon 
er in het bijzonder uitsprong voor zijn vele werk dat hij al jaren verricht voor 
de wijk en dat is Charles Crown, voorzitter van Wijkplatform Morgenstond en 
van Stichting Zuiderpark. Reden waarom hij uit handen van de wethouder de 
Stadsspeld van Den Haag kreeg. 

Stadsspeld voor 
Charles Crown

• Wethouder Balster overhandigt de bij de stadsspeld behorende oorkonde aan Charles, geflankeerd door zijn echtgenote Carla en een aantal (klein)kinderen.

Eigen Facebookpagina van de
gemeente voor Escamp

De Olststraat is een klein straatje 
dat loopt van de Meppelweg naar de 
Gramsbergenlaan. De woningen zijn 
er jaren geleden vervangen.

Olst is een dorp in Overijssel. Het ligt 
aan de IJssel en vormt nu samen met 
Wijhe (ook een straat in Morgenstond) 
één gemeente.
In het jaar 947 is de eerste schriftelijke 
vermelding van het dorp gevonden. 
Het heette toen Holsto. Vanwege de 
Koude Oorlog werd op het landgoed 
De Haene in Olst een deel van de IJs-
sellinie aangelegd met een afzinkbare 
dam in de rivier en een sluis. Tezamen 
met een groot aantal bunkers vormde 
dit een voorziening om het gebied onder 
water te kunnen zetten bij een mogelijke 
leger invasie. Pas eind jaren 90 werd 

duidelijk waar die voorziening precies 
voor diende.

De dorpskerk uit de 13e eeuw in Ro-
maanse stijl heeft een onderbouw van 
tufsteen die afkomstig is van een kerkje 
dat daar al eerder heeft gestaan.
Aan de rand van het dorp staan 23 aar-
dehuizen, grotendeels gebouwd van 
natuurlijke of tweedehands bouwma-
terialen.

In de watertoren uit 1962, zijn sinds 
2008 5 woonappartementen gevestigd.
De twee molens aan de rivierdijk zijn 
ook een bezienswaardigheid.
Het dorp heeft momenteel 8.245 in-
woners.

Rick Baron

Buurtcamping Zuiderpark
zoekt programma coördinator 
en vrijwilligers

De Meppel is geopend

Net als in voorgaande jaren, wordt er ook dit jaar in de zomer in het Zuiderpark 
een buurtcamping georganiseerd en wel op 7, 8 en 9 juli. Het doel is om dat 
weekend  gezellig contact te hebben met de medekampeerders op het gebied 
van o.a. sport, cultuur en muziek.

Op 9 februari is de school van het ROC 
Mondriaan aan de Meppelweg officieel 
geopend. Tijdens het Open Huis op 11 
februari hebben wijkbewoners ken-
nis kunnen maken met het veelzijdige 
aanbod van deze school. De Meppel 
wil ook de buurt graag betrekken bij 
de school.

Het gebouw  heeft een rijke geschiede-
nis. Op 30 juni 1960 werd de oorspron-
kelijke R.K. Technische School St. Paulus 
geopend, waar diverse technische en am-
bachtelijke vakken werden gegeven. In 
2014 is het gebouw een rijksmonument 
geworden. Sinds 2021 is het ROC Mon-
driaan trotse eigenaar van het gebouw. 

Bij de verbouwing zijn veel kenmerken 
van de oorspronkelijke St. Paulus school 
bewaard gebleven, zoals een muurschil-
dering, het vloermozaïek in het atrium 
en de honingraatvormige ramen in de 
trappenhuizen Ook de kleuren en het 
tegelwerk in de gangen en lokalen zijn 
behouden. 

Scholen voor Entree en BAS
Vanaf heden zijn er twee scholen geves-
tigd. De school voor Entree-opleidingen 
biedt kansen aan mensen vanaf 16 jaar 
die graag met extra steun een beroep wil-
len leren of een opleiding willen volgen. 
Door begeleiding op school, maatwerk-
opdrachten, praktijk- en theorieonder-
wijs kunnen studenten zich ontwikke-
len en leren. De praktijkruimtes zijn zo 
ingericht dat elke student kennis kan 
maken met de opleidingen of beroepen 
die binnen het ROC Mondriaan of in het 
werkveld terugkomen. Er zijn ruimtes 
ingedeeld voor dienstverlening, zorg, 
logistiek, retail, restaurant en keuken, 
auto- en fietstechniek, houtbewerking 
en elektro- en installatietechniek. 

Daarnaast heeft de school voor Begelei-
ding, Advies en Schakeltrajecten (BAS) 
drie voorzieningen in het gebouw om 
studenten voor te bereiden op werk of 
school. MonCoach koppelt studenten 
aan vrijwilligers of professionals uit het 
werkveld. De focus bij studenten ligt op 

solliciteren, presenteren en planningen 
maken. Bij de internationale schakelklas-
sen leren nieuwkomers Nederlands. 
Studenten kunnen hierdoor doorstro-
men naar onderwijs en werk. Ook leren 
ze hoe de Nederlandse samenleving 
in elkaar zit. Daarnaast biedt In-Gang 
trajecten aan voor studenten die drem-
pels ervaren om onderwijs te volgen. Zij 
worden ondersteund en begeleid om 
succesvolle vervolgstappen te zetten. 

In en voor de wijk
Tijdens het Open Huis konden de be-
zoekers kaartjes met ideeën ophangen. 
De school wil de buurtfunctie verster-
ken vanuit de behoeften en ideeën van 
buurtbewoners. Enkele suggesties zijn 
een koffiehoek voor ouderen, compu-
ter- en kooklessen, de fietsenafdeling 
gebruiken voor de wijk, taalcursussen, 
het restaurant openstellen voor de wijk 
en een wekelijks activiteitenprogramma 
in het atrium. 

Josha Boot

• Tijdens de opening werd de school verlicht in Mondriaan kleuren
• Najat (l) en Wjkagent Irene(r)

Waar komt de straatnaam Olst vandaan?

• De voormalige watertoren.

Wil jij ook een
straatfeest in de wijk?
Ook dit jaar zullen er in vele wijken 
van Morgenstond straat- en buurt 
activiteiten plaats vinden om zo een 
bijdrage aan de leefbaarheid, samen-
hang en samenwerking in de buurt te 
leveren. Gemeente Den Haag stelt hier 
ook dit jaar subsidie voor beschikbaar. 
Op de Facebookpagina van de Escam-
per en de website van Wijkplatform 
Morgenstond zullen de data en locaties 
van de feesten te vinden zijn. 
Wil jij ook een straatfeestje organise-
ren? Dat is  makkelijker en leuker dan 
je denkt. Een bedrijf als Straatfeestje.
nl kan je veel werk uit handen nemen. 
Neem contact op met het wijkplatform 
Morgenstond via info@wijkplatform-
morgenstond.nl en je krijgt hulp.

Caroline Roeters 


