NIEUWS
Berichten van de bestuurstafel
De Morgenstondse Lentefeesten zijn
een groot succes geweest, er zijn veel
buurtbewoners op af gekomen. Hierbij dank ik de vele vrijwilligers die
hebben bijgedragen dat alles weer
goed is verlopen.

bent. Laat een indruk achter alsof u wel
thuis bent door middel van bijvoorbeeld
een tijdlichtschakelaar. Vraag de buren
om uw woning in de gaten te houden.

juli 2018

Overhandiging handtekeningen
van de winkeliers Leyweg

Op woensdag 4 juli is er weer de jaarlijkse
Algemene Bewonersvergadering. Komt u
De vakantieperiode breekt weer aan, dat ook? De koffie zal dan klaar staan.
betekent dat veel bewoners op vakantie
gaan of dagjes uitgaan. De dieven slaan Jos Muller-Rietveld,
hun slag zodra zij merken dat u niet thuis Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Morgenstondse Lentefeesten
weer een groot succes
De afgelopen drie maanden zijn er vier Lentefeesten gevierd in Morgenstond.
Veel wijkbewoners hebben deelgenomen aan deze door medewijkbewoners
georganiseerde feesten.

Op vrijdagmiddag 8 juni zijn de ruim 400 handtekeningen die verzameld
zijn door de winkeliers van de Leyweg tussen de Steenwijklaan en de
Melis Stokelaan overhandigd aan de stadsdeeldirecteur Escamp, de heer
René Baron.

parkeren tegen een heel laag tarief) kan
worden zoals op het Almeloplein en in
Loosduinen. Tevens is er verzocht om
meer parkeerplaatsen te realiseren op de
Leyweg tussen de Steenwijklaan en Melis
Na de overhandiging zijn alle partijen in Stokelaan. De twee invalidenparkeergesprek gegaan om tot een betere com- plaatsen zijn alvast per direct opgeheven.
municatie te komen tussen de projectmanagers van het stadhuis en de winkeliers “Nu is het afwachten of dit gesprek ook
en het wijkplatform. Daarbij zijn er door resultaat gaat geven of dat de afhandeling
René Baron termijnen gesteld waarop weer op de lange baan wordt geschoven”,
antwoorden gegeven moeten worden verzuchtte een van de deelnemers na
op de meest dringende vragen van de afloop.
winkeliers. Zoals de vraag of dit deel van
de Leyweg geen groen gele zone (kort Jos Muller-Rietveld

Deze handtekeningen zijn door de winkeliers verzameld omdat zij na de herinrichting zo’n 30 % van hun klandizie
kwijt zijn geraakt door te weinig parkeerruimte. Tezamen met het Wijkplatform
Morgenstond heeft Peter (van Vishandel
Bij Peter) aan René Baron gevraagd te
helpen om een gesprek te krijgen met
Op 24 maart werd in het Ontmoetings- teiten, roofvogels en paardjes “was nog de instanties die verantwoordelijk zijn
centrum Morgenstond de aftrap gedaan niet eerder zo druk bezocht”, meldden voor deze herinrichting.
met een geheel verzorgde middag voor de vrijwilligers.
de oudere mensen in de wijk. Zij hebWoensdag 4 juli Algemene Bewonersavond Morgenstond. Van 19.00-19.30 vragen
ben mogen genieten van een brunch, Caroline Roeters
met veel muziek, zang en comedy van
halfuur met stadsdeelwethouder De Mos van 19.30-21.00 vergadering met wijkplatform.
verschillende artiesten. Dit werd gevolgd
door een zonovergoten feest op 21 april
in de Zuidlarenstraat. Buurtbewoners en
vrijwilligers hebben de straat af laten zetten voor de luchtkussens en activiteiten.
Bobo de clown was aanwezig. Het feest
In het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft Richard de Mos van Groep De Mos de functie van
was een succes.
stadsdeelwethouder van Escamp. Hij heeft bewust voor deze portefeuille gekozen, want het stadsdeel -waar
Op 2 juni waren de Binnentuinen aan de
hij zelf heeft gewoond- staat voor hem voor pure liefde en nostalgie.
beurt. Het weer was wat minder zonnig,
maar daar was de pret niet minder om. Er
vinden. Ik wil er samen met stadsdeelvele belanghebbenden liggen sommige
--waren pony’s om op te rijden en een spel
directeur René Baron voor zorgen dat
dingen lastig, maar we zijn daarom veel
Veiligheid
met een soort wattenstaaf waarmee je de
gezinnen hier goed kunnen wonen en Het College wil de veiligheid vergroten. in gesprek met de mensen. Zo wil ik gaan
ander van een blok af moest duwen. Alle
met hun kinderen een goede toekomst
kijken naar een fietspad door de straat,
Hoe wil de wethouder dit bereiken?
activiteiten zijn ook hier druk bezocht.
krijgen.”
zodat we scooters en brommers kunnen
--“In Escamp hebben we weleens last van verbieden en meer doorloop kunnen
Als afsluiter was er op 9 juni het Lente--feest in de speeltuin naast de school De
jeugdbendes en raddraaiers die de in- regelen in het centrum. Of samen met
Betaalbare woningen
Drentse Hoek met als thema cowboys
woners lastigvallen. Ik weet dat er ook de ondernemers het parkeren aantrekMorgenstond is aan het vernieuwen.
en indianen. Het feest met veel activiin Morgenstond een probleem is met kelijker maken rondom het winkelcenNieuwe woningen zijn voor veel
inbraken en huiselijk geweld. Daarom trum en wat meer ruimte creëren voor
bewoners vaak niet betaalbaar,
gaan we om te beginnen meer inzetten de mooie markt die er elke dinsdag is. Ik
waardoor zij de wijk verlaten.
op buurtpreventieteams. Ook willen we wil de ondernemers aanmoedigen hun
Wat vindt de wethouder hier van?
Speerpunten
de welzijnswerkers dichterbij de mensen activiteiten meer te promoten.”
--Deze pagina is een uitgave van Stichting
Gevraagd
naar
zijn
speerpunten
voor
“Het
is
vervelend
om
te
horen
dat
menbrengen. Voor het vergroten van de vei--Wijkplatform Morgenstond, 1e Eeldepad 3a,
sen die graag in de wijk willen blijven ligheid krijgen we er daarnaast 25 extra
Morgenstond, wijst De Mos allereerst
Het Zuiderpark
2541 JG Den Haag. Tel: 070-3673356
wonen dat om financiële redenen niet handhavers bij. Die gaan we zorgvuldig
op het behoud van de bijzondere
Wat vindt de wethouder van
Website: www.wijkplatformmorgenstond.nl
en prachtige dingen die te vinden zijn in kunnen. Betaalbare woningen en sociale verdelen.
het Zuiderpark?
Like ons op Facebook
huurwoningen moeten en zullen ook ze- Het BIT-team van Morgenstond doet
de wijken in Escamp.
--E-mail: info@wijkplatformmorgenstond.nl
ker aanwezig blijven in Escamp. Daarom goed en nuttig werk. Ik vind het belang- “Het Zuiderpark is natuurlijk ons echt
--Openingstijden wijkplatform: maandag van
“Kijk hoe prachtig al dat groen hier is! hebben we in het coalitieakkoord een rijk dat de buurt zich actief inzet voor Haagse volkspark, waar we als stad en
09.00 - 13.30 uur, woensdag van 10.30 – 16.00
Soms wordt er over deze wijken gespro- bouwnorm afgesproken van minimaal de eigen veiligheid in de wijk.”
buurt trots op moeten zijn. Er is veel
uur, donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
ken alsof het de afvoerputjes van ons 30% sociaal. Tegelijkertijd vind ik het ook
groen en het biedt ruimte aan iedereen,
--Redactie: Rick Baron, Anita Bussem, Charles
land zijn. Ik wil echt niet voorbij gaan aan jammer om te zien dat de mensen die nét
jong en oud. Ik wil een goede balans vinWinkelcentrum Leyweg
Crown, Jos Muller, Caroline Roeters, Jeannot
de problemen, die moeten we oplossen. iets meer gaan verdienen dan gemiddeld
den tussen rust en evenementen op het
Heeft de wethouder ideeën over dit
Kant (Bureau Samen)
Foto’s: Rick Baron, Paul Mulders, Arnaud
De werkloosheid is hoog, de leefbaar- nu de wijk verlaten. Koopwoningen of
terrein. Ik laat me graag adviseren door
winkelcentrum?
Roelofsz
heid staat onder druk en er is behoefte huurwoningen voor de middenklasse
de inwoners en ondernemers van Es--Lay-out: Jeroen Steneker
aan goede zorg. Ik wil aan de slag gaan zijn toch lastig te vinden. Er moet sprake “Ik ken de verhalen van ondernemers en camp: Ik sta open voor ideeën!”
E-mail redactie:
met jongeren in de wijken en hen helpen zijn van een goede mix van woningen. bewoners over het Winkelcentrum. Hun
redactiemorgenstondnieuws@gmail.com
een leuke baan of goede leerwerkplek te Daar ga ik zeker mijn best voor doen.” zorgen doen mij echt wat. Vanwege de Rick Baron

Stadsdeelwethouder: “Ik sta open voor ideeën”

Colofon
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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.

