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Inleiding en Voorwoord
Onze Prachtwijk Morgenstond is enorm veranderd, zowel voor wat betreft de sloop en nieuwbouw van
woningen, het verbeteren van de woonomgeving, de voorzieningen maar ook door de wijziging van de
bevolkingssamenstelling. Om met deze veranderingen flexibel om te kunnen gaan zijn wij in 2009
begonnen met het opstarten van buurtcommissies in onze wijk.
Het blijkt dat het centrale model met werkgroepen alleen niet goed meer werkt. En dat is heel goed te
begrijpen want onze wijk is met ca 17.058 inwoners (telling 2010) bijna even groot als een
gemiddelde gemeente in Drenthe. Door de wijk op te knippen in kleinere delen (buurten) kunnen we
wellicht een slag slaan en meer bewoners betrekken bij hun woonomgeving.
Met het opstarten van buurtcommissies hebben wij een groter netwerk van actieve wijk- en
buurtbewoners kunnen realiseren. Ook willen wij de bewoners die actief zijn bij de opgeleverde
nieuwbouwprojecten en de oudbouwcomplexen een handvat bieden, door zich te organiseren in en met
de buurtcommissies. Op deze wijze kunnen wij ook meer vorm geven aan het invullen van het begrip
bewonersparticipatie.
Dit is een combinatie van een procesplan, waarin wij aangeven hoe we in de organisatie onze
werkwijze willen aanvullen en veranderen. Maar ook is het een activiteitenplan waarin een groot
aantal activiteiten genoemd worden waar wij samen met de buurt- en de werkgroepen de komende
twee jaar verder aan willen werken. Wij gaan voor een brede participatie. Dat is de reden dat wij een
aantal jaren geleden hebben gekozen voor een platformconstructie.
Wij realiseren ons dat wij flink zullen moeten investeren in de relaties met alle partijen en dat het niet
altijd een eenvoudig proces zal zijn. Door middel van diverse workshops die in 2014 en 2015 zijn
gegeven, bijv. wijk- en burgerjournalistiek, hebben de buurt- en werkgroepen zich verder kunnen
ontwikkelen.
Naast de buurtcommissies blijven de huidige werkgroepen gewoon bestaan, zij zullen zich nog meer
richten op wijk brede zaken en op de activiteiten uit het activiteitenplan die belangrijk zijn maar
blijven liggen omdat ze niet (kunnen) worden opgepakt door de buurtcommissies. De
Wijkplatformvergadering zien wij als een plek waar onderlinge afstemming plaats moet gaan vinden.
Doordat deze vergaderingen steeds meer een inhoudelijk karakter zullen gaan krijgen kan het bestuur
meer ondersteuning en raad geven hoe om te gaan met bewonersparticipatie en integratie.
Dit jaarplan 2016-2018 is ambitieus, zeker gezien de bezuinigingen en veranderingen die de gemeente
thans uitvoert. Voor de uitvoering van ons projectactiviteitenplan is het daarom belangrijk om ook tijd
te investeren in de relatie met andere partners in de wijk zoals het theater Dakota en diverse andere
wijkspelers, zoals scholen, sportverenigingen en zorginstellingen. Ook het aanhalen van banden met
andere vrijwilligersorganisaties in de wijk zoals de Stichting Ontmoetingscentrum Morgenstond past
in dit kader.
Ook de toekomstige veranderingen in de wijk vragen de nodige aandacht, zoals de Herinrichting
Openbare Ruimte Leyweg en de winkelcentra Leyweg en Almeloplein.
Jos Muller-Rietveld, voorzitter
Mimoun Youhat, secretaris a.i.
Fred Kruidenberg, penningmeester
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Werkwijze totstandkoming van het jaarplan
Op hoofdlijnen hebben we de onderstaande werkwijze gevolgd bij schrijven van dit jaarplan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitwerking concept jaarplan geplaatst op de website met mogelijkheid tot reactie
Concept opgestuurd aan alle actieve bewoners met de mogelijkheid tot reactie
Uitfiltering gemeentelijke rapporten (Zuid West, Morgenstond, Escamp) op uitvoerbare
projecten en acties
Overnemen van de nog niet afgeronde acties uit het vorige jaarplan
Aanpassen concept en geplaatst op de website
Vaststelling concept door het Algemeen Bestuur
Definitief concept geplaatst op de website
Vaststelling in Wijkplatformvergadering
Toezenden aan de gemeente in december 2016
Uitvoering van het jaarplan.

De werkwijze van het Wijkplatform
Het wijkplatform werkt aan belangenbehartiging door het stimuleren van burgerschap via emancipatie,
participatie en integratie van bewoners en groepen. Dit betekent dat wij van bewoners vragen dat zij
mee willen doen en denken aan de Haagse samenleving.
Wij willen dat iedereen zich steeds meer verantwoordelijk en betrokken gaat voelen, en dat ook
uitstraalt, in de wijk en in de buurten. Als dat lukt dan zal het sociale klimaat in de wijk aanzienlijk
verbeteren.
Bij de nieuwbouwprojecten lukt dit buiten verwachting goed. Daar is er een instroom van bewoners
die bewust gekozen hebben voor het wonen op die plek. Zij stralen zelfbewust uit dat ze hun
woonomgeving leefbaar willen en kunnen houden. Het is dan ook geen echte verrassing dat de meeste
deelnemers aan de buurtcommissies voornamelijk bewoners van de nieuwbouw zijn.
Bij de oudbouw is dit een probleem, daar is een instroom van vele multiculturele bewoners die zich
van het begrip burgerschap niet veel aantrekken. Deze groep bewoners naar de samenleving trekken
zal een heel intensief en tijdrovend traject worden. Wij merken dit tijdens de gesprekken die gevoerd
worden en merken het ook in de dagelijkse omgang. Toch merken we langzamerhand een kentering,
ook deze bewoners gaan zich inzetten voor hun buurtje. De medewerking van de corporaties om de
leefbaarheid van de omgeving te bevorderen levert inmiddels zichtbaar resultaten op, dit mede dankzij
intensief overleg met de werkgroepen.
De komende tijd zullen we gesprekken blijven voeren met de corporaties, het stadsdeelkantoor, politie
en de andere instituten die in de wijk werkzaam zijn. Doel hiervan zal zijn dat de vrij komende
woningen in de oudbouw, daar waar mogelijk is, zullen worden toegewezen aan bewoners die al lang
op de wachtlijsten en die voorrang hebben om een woning toegewezen te krijgen. Het is een moeilijke
tijd nu er zoveel statushouders (vluchtelingen) ook een woning toegewezen moeten krijgen.
Bij de meeste bewoners kwamen de volgende begrippen prominent naar voren: participatie,
leefbaarheid, veiligheid, woonomgeving, omgaan met elkaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in
het activiteitenplan hierop een grote nadruk ligt.
De projectactiviteiten gaan we uitvoeren met behulp van:
•
•

Werkgroepen die actief zijn op het niveau van de gehele wijk;
Buurtcommissies die actief zijn op het niveau van een van de vijf a zes buurten;
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•
•

Bewonerscommissies ( huur- en koopwoningen) en VvE’s die actief zijn op het niveau van de
wooncomplexen en de woonprojecten;
Tevens zal er door het wijkplatform per project subsidie aangevraagd moeten worden bij de
gemeente, dit in het kader van de bezuinigingen.

Om dit mogelijk te maken en ter bewaking van de samenhang functioneert er een
Wijkplatformvergadering. Om snel en doelgericht te kunnen werken is er een dagelijks bestuur
bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Algemeen Bestuur fungeert als overgang
tussen het Dagelijks Bestuur en de vergadering van het wijkplatform, gezamenlijk houden zij
maandelijks een overleg om alle relevante zaken uit Morgenstond door te nemen.
Wijkplatform
Het wijkplatform is werkzaam op een viertal niveaus (stad, stadsdeel, wijk Morgenstond, buurten)
met de nadruk op de wijk, de buurten en de projecten resp. de complexen. Hierin zijn de bewoners
actief en dat is waar het uiteindelijk om draait.
De werk- en buurtcommissies willen we zoveel als mogelijk bij hun activiteiten faciliteren en
stimuleren, en daar waar mogelijk is helpen met ondersteuning en de projectmatige subsidieaanvragen.
Omdat we een Wijkplatform zijn kunnen organisaties zoals zorginstellingen, winkeliersverenigingen,
sportorganisaties en diverse andere organisaties die actief zijn in Morgenstond zich bij ons aansluiten.
Het wijkplatform zal regelmatig contact met hen onderhouden.
Een keer per jaar wordt er een Algemene Bewonersvergadering van het Wijkplatform gehouden, hier
kunnen alle bewoners hun vragen stellen en wordt er aan de bewoners verantwoording afgelegd hoe
het Wijkplatform gefunctioneerd heeft. Tevens worden twee keer per jaar met alle werkgroepen en
bewonerscommissies overlegavonden gehouden, zodat ook deze groepen van elkaar kunnen leren.
Hierdoor kunnen er meer thematische vergaderingen worden georganiseerd en kunnen er specifieke
zaken worden besproken die de buurtcommissies aangaan. Tevens is het belangrijk dat de
buurtcommissies weten dat het wijkplatform hen kan helpen met b.v. administratieve ondersteuning.
Sinds 2014 is er ook onderling overleg met de bewonersorganisaties uit de wijken in Escamp, hier
worden de actualiteiten uit heel Escamp besproken.
Stad en stadsdeel Escamp
Op deze niveau´s zal in principe gewerkt worden door het Algemeen Bestuur. Het contact met het
stadskantoor wordt via het wijknetoverleg goed in stand gehouden, daar waar er concrete oplossingen
gevonden moet worden, zijn zij direct aanspreekbaar. De buurtcommissies kunnen ook zelfstandig in
overleg treden op het niveau van de stad en het stadsdeel. Belangrijk is dat er een afstemming plaats
vindt met het Dagelijks Bestuur.
Wijk Morgenstond en haar werkgroepen
Vanuit het Wijkplatform zijn een aantal werkgroepen actief op het wijkniveau van geheel
Morgenstond. Zij houden zich bezig met activiteiten die de gehele wijk en soms het stadsdeel
betreffen. Verderop wordt aangegeven welke activiteiten dit zijn.
De werkgroepen zijn:
•
•
•
•

Verkeer & Wonen
Participatie en integratie (door alle BC's en werkgroepen)
Buurt Interventie Team Morgenstond
Redactie wijkkrant, website, facebook en nieuwsbrief
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•
•
•
•
•

Vietnamese Werkgroep in Morgenstond
EDO (Nigeriaanse werkgroep)
De Binnentuin
De Meent
BC Zuidlarenstraat

Buurten
De wijk is opgedeeld in een zestal buurten gesplitst door de doorgaande wegen. Hierbij sluiten we aan
op de door de gemeente en Bureau SAMEN al opgestarte wijze van werken, door per buurt een
buurtcommissie op te starten. Wij denken dat wij hiermee de betrokkenheid van de bewoners kunnen
stimuleren. Immers bewoners zijn veelal meer geïnteresseerd in zaken die hun buurt betreffen, dan met
zaken die aan de andere kant van de wijk spelen.
Het werken met buurtcommissies is belangrijk omdat we dan met de bewonerscommissies in de
complexen en projecten direct kunnen samenwerken, daar waar dat het belangrijkst is. Dat is dicht bij
de op te lossen problemen.
De buurtcommissies zijn nu actief geworden, veelal rondom activiteiten zoals aangegeven binnen het
verderop genoemde Activiteitenplan. Uiteraard bepalen de buurtcommissies zelf waar zij zich precies
mee bezig zullen houden, het Activiteitenplan geeft dan ook slechts het kader aan. De
buurtcommissies kunnen daarbij een beroep doen op alle faciliteiten vanuit het Wijkplatform.
Overzichtskaart buurten

1

2

3

4

5

6
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Buurtcommissies
Buurtcommissie l Noord Links buurt 1
Deze buurtcommissie presenteert zichzelf als BC Zuidlarenstraat e.o. en zit met een afvaardiging in
het algemeen bestuur van het wijkplatform. Daarbij is de aandacht vooral gericht op het consolideren
van de organisatie en het opzetten van door de commissie gewenste activiteiten. De BC heeft een
eigen website www.bczuidlarenstraat.nl .Tevens zijn zij ook actief op social media, n.l. Facebook en
later dit jaar ook op Google+.
Doelstellingen die de BC Zuidlarenstraat heeft voor de komende jaren zijn:
1.
door middel van de Lentefeesten, buitenspeeldag, burendag etc. de saamhorigheid onder de
bewoners vergroten
2.
inbraakpreventie d.m.v. sociale controle/bewustwording
3.
schoonhouden, groen bevorderen.
4.
realiseren van een buurtpreventieteam voor La Ligna, Olympiapark en buurtje naast het
Middenveld.
5.
ludieke actie in combinatie met OBS Morgenstond voor meer bewustwording om 30 km te
rijden.
6.
wijkbordjes "buurtpreventie" en ook het "WhatsApp" teken op het bord.
7.
WhatsApp groep in Olympiapark verwezenlijken.
Aandachtpunten
overlast hondenpoep op de groenstroken Zuidlarenstraat
meeuwen overlast
jongeren van het Mondriaancollege, die door het Olympiapark lopen
eventuele schoolzone Zweeloostraat
voortgang bouwen in de buurt (Vestia)
bovengronds containers Roldestraat en het bijplaatsen van grof vuil
voorlichting inbraakpreventie.
Gerealiseerd
overleg met het Mondriaancollege
voortgang bouwen in de buurt (WOM)
kunstwerk Lotti v/d Gaag is mooi gerenoveerd
voorlichting inbraakpreventie en WhatsApp groep in de buurt
samenwerking met Theater Dakota heeft al gerealiseerd in het Happy Holifeest en het
Lichtjesfeest.
bovengrondse afvalcontainers Roldestraat zijn verwijderd
schoolzone Zweeloostraat is gerealiseerd
Buurtcommissie 2 Noord Rechts buurt 2
De BC Gramsbergenlaan is een BC die in 2012 is opgericht en is even minder actief geweest, maar
gaat dit jaar proberen de bewoners in hun buurt opnieuw te activeren om mee te denken.
Doelstelling BC Gramsbergenlaan e.o.:
1.
het bevorderen van de leefbaarheid en samenwerking
2.
contacten tussen de bewoners stimuleren.
Aandachtspunten:
schoonhouden
(verkeers)veiligheid op straat
achterstallig onderhoud speelplekken voor kinderen onderzoeken.
Gerealiseerd
uitbreiding van contacten in de buurt
Wel is gekeken naar gevaarlijke punten op de weg, parkeerdruk, Openbare Verlichting en sociale
veiligheid en vuil op straat. Ook zijn er schouwen geweest.
Urgente problemen zoals slechte verlichting of wegmarkering wordt via telefoon: 14070 of per mail
met foto gemeld aan de wegbeheerder. Verder houdt de buurtcommissie zich bezig met betere
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samenwerking met ondernemers op het Almeloplein. In 2017 wordt het Almeloplein aangepakt.
Verkeersveiligheid rondom Hengelolaan-Maartensdijklaan en Loevesteinlaan-Almeloplein is een
belangrijk aandachtspunt voor de buurtcommissie. Door de invoering van betaald parkeren per 1 juli
2013, geeft dit oud Leyenburg tot Leyweg en Vreeswijkstraat dagelijks tussen 17:00 en 21:00 uur een
extra parkeerdruk op de omliggende straten waar geen betaald parkeerbeleid geldt. Vooral veel
bestelbussen staan vaak voor meerdere dagen op dezelfde locatie gestald. Dit tot ongenoegen van vele
buurtbewoners.
Buurtcommissie 3 Morgenstond Midden Zuid Links buurt 3
Dit is de langst bestaande buurtcommissie in de wijk Morgenstond. Het werkgebied van de
buurtcommissie wordt begrensd door de Leyweg, Melis Stokelaan, Dedemsvaartweg en de
Hengelolaan. De buurtcommissie is actief op het gebied van leefbaarheid, veiligheid,
parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groenvoorziening, onderhoudstaat straten, sloop- en
nieuwbouwplannen.
Buurtcommissie 4 Midden Rechts buurt 4
Elsbeth van der Ven gaat in de Tonen en de BC Genemuidenstraat inventariseren, met name in de
oudbouw, of er bewoners zijn die willen gaan deelnemen in het oplossen van hun problemen in hun
buurt.
Ook hier komen langzaam aan vorderingen met contacten leggen met diverse leefgroepen in deze
wijk, daarvoor is bemiddeld door het wijkplatform voor een betere verlichting, wat inmiddels is
aangebracht.
Buurtcommissie 5 Zuid Links buurt 5 Steenwijklaanbuurt 1
Hier is sprake van een netwerk van zeer actieve bewoners, met vertakkingen naar de werkgroep De
Binnentuin en de Stichting Ontmoetingscentrum Morgenstond. Deze BC is vooral actief op het gebied
van veiligheid en verkeer. Zij overleggen meerdere keren per jaar met elkaar en daar waar nodig met
officiële instanties.
Doelstelling BC Steenwijklaan Zuid:
1.
buren het gevoel geven van saamhorigheid d.m.v. Lentefeest, buitenspeeldag, burendag etc.
2.
inbraakpreventie d.m.v. sociale controle/bewustwording
3.
schoonhouden, groen bevorderen
4.
Herinrichting Openbare Ruimte Leyweg
5.
Overlast parkeren
Aandachtspunten:
ondergrondse containers (vuil ernaast)
veiligheid in de wijk
wijkwandeling nieuwe stijl
Gerealiseerd
In samenwerking door de werkgroep Wonen & Verkeer met de BC Steenwijklaan Zuid is er
meermalen overleg geweest over de parkeeroverlast en de Herinrichting Openbare Ruimte Leyweg
rond het Stadsdeelkantoor. Dit overleg met De DSO en DSB (Stadhuis) is nog steeds gaande.
Het vuil rond de ondergrondse containers wordt na melding 14070 vrij snel weggehaald.
Ook kan men onveilige plekken aangeven op het nummer 14070.

Buurtcommissie 6 Zuid Rechts buurt 6 Steenwijklaanbuurt 2
Input vanuit Mooi met name Ootmarsumstraat e.o. (Elsbeth van der Ven)
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In de buurten zullen naar verwachting minder actieve bewoners willen deelnemen in de
buurtcommissie. Wellicht dat er bewoners zijn die willen participeren in de vergaderingen van het
Wijkplatform. Dit wordt nog nader geïnventariseerd wat hier de mogelijkheden zijn. Elsbeth werkt
hier nauw samen met de OBS De Wissel.
De buurtcommissies zullen veelal zelfstandig gaan functioneren onder de vleugels van het
Wijkplatform. Belangrijk is dat men als een samenwerkend en samenbindend geheel kan optreden.
Projecten en complexen
Dit kunnen zowel huurcomplexen als projecten van koopwoningen zijn, of gemengde complexen.
Bewoners kunnen actief zijn in hun eigen complex of project. Ook zij kunnen een beroep doen op het
faciliteren vanuit het Wijkplatform op dezelfde manier als de buurtcommissies.
Werkvelden
Wij zullen ons concentreren rondom zeven werkvelden van uit het Wijkperspectief Morgenstond. Dit
zijn:
• Verkeer & Wonen
• Aandacht voor vergroening in de wijk
• Jongeren betrekken in de wijk is een hoge prioriteit
• Participatie, verdraagzaamheid en integratie
• Veiligheid, heel en leefbaarheid
• Welzijn, verdraagzaamheid en Voorzieningen
• Als platform oog blijven houden voor de diversiteit van de verschillende bevolkingsgroepen
en hoe deze bevolkingsgroepen te bereiken
Bestuur en de Wijkplatformvergadering
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene bestuurlijke, financiële en personele zaken. Het
moet een visie voor de lange termijn in het algemeen en specifiek voor het vrijwilligersbeleid op gaan
zetten. Het zal steeds meer op de vrijwilliger aankomen met alle bezuinigingen die plaats vinden. Van
de vrijwilliger wordt steeds meer een grotere inzet verwacht.
Het bestuur zal zich steeds meer richten op specifieke bestuurlijke zaken en de inhoudelijke zaken
zullen worden besproken in de vergaderingen van het Wijkplatform. We zijn van plan om meer themaavonden te houden, zoals inbraakpreventie, wat te doen bij woonoverlast en verkeersveiligheid.
Bij grote projecten (bouwen, wonen, infrastructuur, woonomgeving, Escampfestival) op
stadsdeelniveau, zal het bestuur haar verantwoording nemen en waar nodig is haar ondersteunende
diensten aanbieden aan werkgroepen en buurtcommissies.
Professionele ondersteuning
Voor de ondersteuning van de werk- en buurtcommissies en het bestuur wordt gebruik gemaakt van
ingehuurde ondersteuning. Tot en met 2011 is deze ondersteuning mogelijk geweest via de eigen
budgetten van opbouwwerk en via de opdrachten bewonersondersteuning van het stadsdeelkantoor.
Door de bezuinigingen werd dit na 2014 nog een stuk problematischer. Deze ondersteuning moet per
project worden aangevraagd, wat nog meer investering qua tijdsduur en inzet van de vrijwilligers
vraagt.
De inzet van het wijkopbouwwerk is gericht op de zelfwerkzaamheid van de werkgroepen en
buurtcommissies. En zal dus liggen in het opstarten van de groepen en (alleen zolang dat nodig is) in
de organisatieopbouw en agogische ondersteuning. Plaatsvervangend optreden is niet aan de orde.
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Afstemming werkzaamheden met de wijkpartners
De in de wijk werkzame professionals worden betaald per project vanuit de subsidie die het
wijkplatform bij de het stadsdeel aanvraagt. Belangrijk is dat het Wijkplatform en Bureau Samen de
taakomschrijving en de output van het wijkopbouwwerk op elkaar afstemmen en ook zicht hebben op
de daadwerkelijke uitgevoerde activiteiten. Met de andere partners in de wijk zoals: stadskantoor
Leyweg, bibliotheek, Stichting Mooi, politie, corporaties en diverse andere instanties wordt contact
onderhouden.
Activiteitenplan werkgroepen en buurtcommissies
De werkgroepen en de buurtcommissies bepalen zelf aan welke acties zij willen werken. Het is de taak
van het bestuur om de werkvelden Verkeer & Wonen aan bod te laten komen in de werkgroepen en
buurtcommissies. Maar ook om zorg te dragen dat de interne en externe ambities van dit jaarplan tot
uitvoering kunnen komen. Hiervoor is het belangrijk dat wij tijd investeren in het elkaar op de hoogte
houden van de stand van zaken.
Hieronder staan een (groot) aantal acties opgesomd waaraan gewerkt zou kunnen worden en die de
buurtcommissies kunnen opnemen in hun actieplannen.
Aan welke projecten kunnen we werken?
ALGEMEEN
•
•
•

Morgenstondse Lentefeesten per buurt i.s.m. het wijkplatform, sportverenigingen, organisaties
(scholen, Mooi en theater Dakota)
Wijkfeest resp. WijkBurendag i.s.m. werkgroepen, sportverenigingen, organisaties (scholen,
Extra, Cultuuranker en het theater Dakota)
De wijk Morgenstond nog meer op de kaart te zetten als een goed en bewoonbaar gedeelte van
Den Haag voor jong en oud.

WONEN, VERKEER EN VEILIGHEID
Wonen
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbeteren woningvoorraad (renovatie - sloop - nieuwbouw)
Woningtoewijzing in de oudbouw (op grond van inschrijvingsduur)
Toezicht op het onderhoud (groen en infrastructuur)
Verbetering parkeergelegenheid
Verminderen onrechtmatige bewoning (melding 14070)
Bewonersthema-avonden in samenwerking met woningcorporaties en gemeente organiseren
Met gemeente en woningcorporaties vroegtijdig praten over de projecten (oudbouw/
nieuwbouw /uitplaatsingen)
Verbeteren betrokkenheid bewoners en onderling begrip

Verkeer
*
*

Verminderen verkeersonveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers op doorgaande
wegen
Parkeerproblematiek, verminderen lokale parkeerdruk (rond Stadsdeelkantoor i.s.m. met de
BC Steenwijklaan en de werkgroep Verkeer&Wonen)
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*
*

Verkeersveiligheid oversteekplaats voormalig Eurocinema en de kruising
Maartensdijklaan/Hengelolaan
Verbeteren verkeersveiligheid nabij scholen door middel van schoolzones.

Veiligheid
•
•
•
•
•

Aanpak overlast en onveiligheidsgevoel
Enge plekken in kaart brengen en oplossingen benoemen, overleg met instanties, zorg dragen
voor uitvoering
Het tegengaan van vervuiling/verloedering van de openbare ruimte (melding 14070)
Vergroten veiligheidsbeleving winkelcentra Leyweg en Almeloplein
Verbeteren betrokkenheid bewoners en onderling begrip

Speelplekken en groenvoorzieningen
•
•
•
•
•
•
•

Vergroten aantal speelterreinen in de buurten en binnentuinen
Cruyff-court, Panna-veldjes
Playground Krajicek Foundation incl. sport- en spelleiders
Sportactiviteiten
Ervaringen goedlopende speelplekken gebruiken bij aanpak andere speelterreinen
Inzicht in gemeentelijk onderhoud groen in Morgenstond
Bevorderen van de sociale veiligheid door hoog en dichtgegroeid struikgewas meer te snoeien

(Schoonhouden)Woonomgeving
•
•
•
•
•

Schoonhouden buurt
Troep op straat (melding 14070)
Meer handhaving door de gemeente en extra prullenbakken
Ondergrondse afvalbakken, afvalbakken op tijd legen, ongedierte, meeuwen, hondenbeleid,
nijlganzen, fietsbeugels, verlichting, maaien, gesloopte locaties, straatmeubilair
Onderhoud en aanpak woon- en leefomgeving ook door de bewoners

PARTICIPATIE EN INTEGRATIE
Jongeren
• Jongeren betrekken bij de wijk middels projecten die zich richten op samenwerking tussen
jong en oud, maar hen ook een eigen stem te geven.
• Ze helpen thans bij de Lentefeesten in de wijk en bij meerdere projecten in de wijk. Zij
draaien zelfstandig een voetbaltoernooitje en hebben tijdens het lichtjesfeest kinderen begeleid
bij de fakkeloptocht door de wijk heen en de kinderen geholpen bij de vuurkorven.
• Inmiddels is er een jongerenraad gerealiseerd, bestaande uit 5 jongeren, deze gaan in de
komende tijd meedenken en praten.
• De jongerenraad heeft een eigen facebook pagina.
• Doelstelling jongeren is ook meer dames proberen erbij te betrekken.
• Realiseren van een voetbal court met kunstgras.
• Ook gaan zij mee met de bespreking Escamp nu t/m 2040, daar kunnen zij hun mening over
de wijk weergeven.

Sociale samenhang
•
•

Burgers van diverse culturen bijeen te brengen en hen te betrekken bij het schoon, heel en
veilig houden van hun buurt
Het open en democratisch functioneren van het wijkplatform
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•
•

De moeilijk te bereiken bewoners toch te blijven benaderen door projecten te opzetten en
informatie te verstrekken
Het woningtoewijzingsbeleid met name bij oudbouw onder de aandacht van de corporaties
blijven houden

BUURT INTERVENTIE TEAM (BIT) VEILIGHEID MORGENSTOND
•

Verder uitbouwen van het BIT, in de toekomst te denken aan uitbreiding met een jeugd BIT
• Structurele meldingen van het BIT worden ook doorgegeven aan de buurtcommissies en
worden geïmplementeerd in het beleid van het wijkplatform.
Doelstellingen die het BIT heeft voor de komende jaren:
het doel van het BIT is om een leefbare en veilige wijk na te streven. Het team bestaat uit
20 zeer enthousiaste vrijwilligers die in hun vrije tijd veel voor de wijk doen
voorlichting geven op scholen over een veilige, schone en leefbare wijk
speciale acties i.s.m. de politie, bijv. fietsendiefstal, auto-inbraak, zakkenrollerij,
babbeltrucs
inbraakpreventie d.m.v. sociale controle en voorlichting
betere samenwerking tussen allerlei groeperingen die hetzelfde nastreven en waar men
ervaring heeft. Niet opnieuw het wiel uitvinden
Aandachtspunten:
extra aandacht besteden aan die straten die inbraakgevoelig zijn
mensen erop attenderen altijd via een timer verlichting te laten branden
melden van hondenpoep
signaleren van boomwortel opgroei
dumpen van grofvuil bij de oracs
signaleren van kapotte straat- c.q. portiekverlichting
voorlichting inbraakpreventie
schoonhouden van de buurt/zwerfvuil aanpakken
signaleren van te hoge beplanting ter bevordering van de veiligheid van de bewoners.
Inzicht gekregen in het snoeibeleid van de gemeente/corporaties
kortom, alles wat met schoon, heel veilig en leefbaarheid te maken heeft wordt door het
BIT gedaan of gesignaleerd en heeft men contacten met gemeentelijke instanties c.q.
partners met wie een samenwerkingsverband is aangegaan

COMMUNICATIE, WIJKKRANT, WEBSITE, FACEBOOK, VIDEO, DIGITALE
NIEUWSBRIEF
De communicatie is aan het verbeteren, maar het kan altijd nog beter. Het betreft hier zowel de interne
als de externe communicatie. Door de bezuinigingen gedwongen is de wijkkrant in 2011 vervangen
door een ingekochte pagina in de twee edities van ZuidwesterKrant in de frequentie van vijfmaal per
jaar.
•
•
•
•
•

Gebruik maken van Den Haag TV, de Posthoorn, ZuidwesterKrant (buiten de eigen pagina
om) en Radio Discus
Door middel van de website, facebook, nieuwsbrief, krant, radio
Digitaal Morgenstond Nieuws 6 x per jaar
Redactie krant vult mede de website
Correspondenten uit werkgroepen en buurtcommissies voor pag. ZWN, website, Facebook

VIETNAMESE WERKGROEP IN MORGENSTOND
We verlenen de Vietnamese vereniging van ex-bootvluchtelingen onderdak zodat ze een aantal malen
per jaar activiteiten kunnen organiseren. Deze activiteiten hebben betrekking op belangenbehartiging,
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emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving in het algemeen en die in Escamp in het
bijzonder. Het actief betrokken zijn bij ons wijkplatform is een kwestie van lange adem, zoals bij veel
groepen uit Zuid Oost Azië.
NIGERIAANSE WERKGROEP IN MORGENSTOND
Deze internationale groep Afrikaanse mensen zet zich vooral in voor het geven van voorlichting aan
hun mensen betreffende gezondheid, scholing en aids. Zij geven daarvoor regelmatig workshops onder
leiding van gespecialiseerde doncenten, zoals artsen.
Deze groep is nog op zoek naar aansluiting in de wijk.
WERKGROEP DE BINNENTUIN
Werkgroep ‘de Binnentuin’ is een bewonersgroep aan de Steenwijklaan. De werkgroep wil ook in
2016 een aantal activiteiten organiseren voor kinderen en volwassenen in hun complex om de
onderlinge band te verstevigen. De werkgroep denkt aan activiteiten rondom de feestdagen, een
buurtfeest, het Halloweenfeest, een sinterklaasfeest, speciaal voor de kleinste kinderen.
WERKGROEP DE MEENT
De werkgroep `De Meent` is een actieve bewonersgroep uit de buurt Morgenstond Midden Zuid. De
werkgroep wil ook in 2016 een aantal activiteiten organiseren voor kinderen en volwassenen in hun
complex om de onderlinge band te verstevigen. De werkgroep werkt samen met andere
initiatiefnemers uit hun buurt met activiteiten rondom de feestdagen, een buurtfeest, het
Halloweenfeest en wil meedoen met de landelijke straatspeeldag, en is voornemens om activiteiten te
organiseren voor jong en oud in de zomervakantie. Met het oog op de veiligheid voor de kinderen
heeft deze werkgroep zich ingespannen voor het invoeren van een schoolzone in hun buurt. Dit is
inmiddels gerealiseerd, toch blijven zij alert op deze schijnveiligheid. Ook is het speeltuintje voor de
allerkleinste kinderen officieel geopend.
VOORZIENINGEN, CULTUUR EN SAMENWERKEN IN DE WIJK
Het bestuur zal nog meer van haar tijd exclusief vrijmaken voor het zoeken van
samenwerkingsverbanden met andere instellingen in de wijk. Zodra de samenwerking loopt zal het
bestuur de koppeling maken tussen onze werkgroepen en/of buurtcommissies met de andere
instellingen in de wijk.
Samenwerken
Met de andere partners in de wijk, zoals stadsdeelkantoor Leyweg, bibliotheek, stichting Mooi, politie
en corporaties zullen wij contact opnemen en de werkzaamheden op elkaar afstemmen. Hierbij denken
wij dan aan afstemming met Stichting Mooi, vooral voor de activiteiten voor jongeren/ straathoekwerk
en oprichting speelplekken.
•
•
•
•
•
•
•

Programma's theater Dakota
Aansluiten bij de Landelijke Burendag
Morgenstondse Lentefeesten in alle buurten (zie ook onder algemeen)
Bewonersplatform Escamp Breed Overleg
Website mededelingen scholen e.d. opnemen
Operationeel Wijknetoverleg Morgenstond
7 wijkenoverleg Escamp

12

Jaarplan Wijkplatform Morgenstond 2016-2018

Projecten
De parkeerproblematiek Leyweg en omgeving.
Herinrichting Openbare Ruimte Leyweg nabij stadsdeelkantoor.
Winkelcentra Leyweg en Almeloplein, gezamenlijk met de winkeliers en het
stadsdeelkantoor/stadhuis en andere belanghebbenden.
Uitbreiding van buurtcommissies d.m.v. ondersteuning van het opbouwwerk in samenhang met het
wijkplatform.
Ondersteuning van de bestaande werkgroepen en buurtcommissies.
•
•
•
•
•
•

Overleg Staedion over de sloop en nieuwbouw van de complexen gelegen tussen de
Coevorden straat en Haveltestraat.
Nieuwbouw Tinaarloostraat en omgeving.
Hoeveel parkeerdruk kan de omgeving van de Leyweg aan.
Door de bezuinigingen zullen de uitbreiding van de buurtcommissies projectmatig worden
aangepakt.
De opbouwwerkers zullen nu per project moeten gaan werken om de kosten te dekken.
Tenslotte zullen de bestaande buurtcommissies ook alleen nog projectmatig worden
ondersteund bij hun werkzaamheden.
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Stichting Wijkplatform Morgenstond
1e Eeldepad 3
2541 JG Den Haag
Openingstijden:
maandag van 09.30 - 12.30 uur
woensdag van 09.30 - 15.30 uur
donderdag van 09.00 - 13.30 uur
T 070–3673356
E info@wijkplatformmorgenstond.nl
W www.wijkplatformmorgenstond.nl

