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Ideeën voor het Zuiderpark

2017 is druk gestart door in samenwerking met het Ontmoetingscentrum
Morgenstond de Morgenstondse Winterfair te organiseren, wat een leuk Op 22 februari presenteerde de gemeente tijdens een bewonersavond de resultaten van een onder bewoners
spektakel is geweest.
en parkgebruikers gehouden enquête. De bedoeling is om hiermee nieuwe activiteiten en mogelijkheden te
realiseren die het Zuiderpark nog aantrekkelijker moeten maken. Ook tijdens de avond zelf konden door de
Op de laatste dag van de winterfair, na ruim 90 aanwezige belangstellenden nog suggesties naar voren worden gebracht.
de door het Danspaleis georganiseerde
dansmiddag, bracht de oranje bus van de Binnenkort opent het gerealiseerde het Zuiderpark en vinden het niet prettig februari. Zij organiseert diverse actiUithof de ouderen naar een voorstelling sportcomplex haar deuren. Dat zal de wanneer zij worden geconfronteerd met viteiten en kleinschalige evenementen
van Paul van Vliet.
nodige levendigheid met zich meebren- een hoop herrie. (Dat geldt overigens ook voor jongeren.
Drie dagen hebben de vele vrijwilligers gen. Maar de gemeente wil meer en heeft voor de in het park aanwezige dieren). Om het park schoner te houden wordt
klaar gestaan om dit alles mogelijk te bijvoorbeeld al een plan in voorbereiding
het aantal ondergrondse vuilcontainers
maken. Zij verdienen het grootste com- om ruiterpaden aan te leggen zodat er in Een jongerenteam zoals dat al eerder uitgebreid.
pliment dat er maar is.
het park paard kan worden gereden. Op heeft rondgelopen in het park, zal zo
20 mei zal voor het eerst het Escampfes- goed als zeker ook dit jaar weer acte de Heeft u nog suggesties of ideeën om het
tival in het zuiderpark worden gehouden. préséance geven, zij het in een gewijzigde Zuiderpark aantrekkelijker te maken?
Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond
Vanuit de paardensport wereld is het opzet. Leden van dit team spraken vorig Maak dit dan kenbaar door een mailverzoek gekomen om er paardenraces jaar onder meer bezoekers aan die zich tje te sturen naar info@wijkplatform
te organiseren.
niet aan de BBQ-regels hielden. Daar- morgenstond.nl.
naast is er een jongerenraad Zuiderpark,
De aanwezigen stelden voor om een BMX die ook met 7 man aanwezig was op 22 Rick Baron
of mountainbike-parcours (zoals onlangs
in de Uithof is gerealiseerd) en een skatepark aan te leggen. Anderen zouden graag
zien dat er meer evenementen worden
georganiseerd. Bij evenementen moet
Buurtbewoners en wijkplatform Morgenstond hebben massaal gereageerd overigens niet alleen worden gedacht aan
op het krantenbericht dat er -zonder enige vorm van overleg of inspraak- geluid producerende festivals. Veel bezoeeen Hommersons gokpaleis zou worden gevestigd in het lege V&D pand kers komen namelijk voor de rust naar
aan de Leyweg.
De herinrichting Leyweg loopt volgens planning; voor de winkeliers is
Binnen een week tijd hebben enkele gokkers zit te wachten. Onze wijk is daar
het minder fijn door de slechte bereikbaarheid van hun winkels voor de
bewoners hun meningen gebundeld en niet geschikt voor. De reacties zijn te woners dat het Casinoplan op de Leyweg klanten. Aansluitend zal ook de kruising Melis Stokelaan - Leyweg worden
heeft het wijkplatform aan de gemeente lezen op www.wijkplatformmorgen- van de baan is.
aangepakt. Tegelijkertijd start de aanleg van de Tophalte Leyweg.
kenbaar gemaakt dat een kinderrijke stond.nl.
buurt als Morgenstond totaal niet op Opgelucht en dankbaar zijn veel wijkbe Caroline Roeters
Er is op 16 februari feestelijk afscheid De gemeente start op 6 maart met het
genomen van Euro Cinema. Het gebouw opknappen van de kruising Meppelwegwordt thans gesloopt om plaats te maken Maartensdijklaan. Tevens worden er
voor een wooncomplex.
werkzaamheden verricht aan de stoepDe sloop in het complex Havelte- Coe- randen en de rijweg. De verwachting is
vordenstraat schiet aardig op, meer dan dat dit tot 14 april 2017 zal duren.
de helft ligt al tegen de vlakte. Het is
een leuk gezicht om te zien hoe de sloop De winkeliers van het Almeloplein zijn
Na 11 jaar wil Parkoers, de horeca- wordt het pand momenteel flink aange- leiden van mensen met een beperking. verloopt. Ook in de Roldestraat is ge- in gesprek met de gemeente over de herinrichting in het Zuiderpark waar past. Naast een dag les per week, krijgen Als alles volgens plan verloopt wordt start met de sloop van de laatste oude inrichting van hun plein.
mensen met een arbeidsbeperking de jongeren de kans het horecavak onder de vernieuwde locatie medio april 2017 complexen, die plaats zullen maken voor
bedienden, een nieuwe richting in de knie te krijgen in de lunchroom in het heropend.
nieuwe wooncomplexen.
Jos Muller
slaan. Men wil de jongeren met een onderkomen in het Zuiderpark.
beperking nu een horeca-opleiding
Voor meer informatie over dit project
bieden.
Het werkervaringsproject draait onder de kun je bellen naar Janneke Bosveld, tel.:
naam “Op Koers” en is ontwikkeld door 06-20650564 of mailen naar info@
Voorlopig betreft het hier een pilot pro- VTV Den Haag en MEE Zuid-Holland. parkoers-zuiderpark.nl
ject in 2017 en 2018 voor minstens 20 Deze organisaties hebben jarenlang kenjongeren. Om dit te kunnen realiseren nis en expertise opgebouwd in het bege- Rick Baron

Casinoplan Leyweg
gelukkig van de baan

Nieuwbouw- en
herinrichting in de wijk

Nieuwe opzet Parkoers

Het was weer even winter in onze wijk
In het weekend van 25/26 februari was er een winterfair, georganiseerd
door het wijkplatform en het Ontmoetingscentrum Morgenstond en door
velen gesponsord, op het sportterrein van SOS Kwieksport aan de Bentelostraat. Op een helling van echte sneeuw, afkomstig van schaatsbaan
De Uithof, konden kinderen op een slee bestaande uit een opblaasband
naar beneden glijden.
Anderen konden op een ijsbaantje uitproberen hoe het is om op echte schaatsen
te staan. Een grote met lucht gevulde
stormbaan, een springkussen, een schiettent en een poffertjeskraam maakten de
Deze pagina is een uitgave van Stichting
wintersfeer compleet. Zaterdag konden
e
Wijkplatform Morgenstond, 1 Eeldepad 3a,
kinderen verkleed over de Leyweg lopen,
2541 JG Den Haag. Tel: 070-3673356
onder begeleiding van vrolijke muziek.
Website: www.wijkplatformmorgenstond.nl
Zondag werd de winterfair afgesloten
Like ons op Facebook
met een door het Danspaleis georgani-

Colofon

E-mail: info@wijkplatformmorgenstond.nl
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09.00 - 13.30 uur, woensdag van 10.30 – 16.00
uur, donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
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seerde middag voor ouderen in de kantine. Ook wethouder Rabin Baldewsingh
ontkwam niet aan een dansje na zijn
speech.
Rick Baron

Wijzigingen bij Keu’s Genoeg
Meer ateliers en wijzigingen bij de
horeca, dat staat Julie Ann Tollenaars, die namens de gemeente de
activiteiten bij Keu’s Genoeg coördineert, voor ogen.
Ruim drie jaar geleden gingen in het
gebouw van het voormalige stadsdeelkantoor in de Genemuidenstraat diverse
activiteiten van start. Een daarvan bestond uit de mogelijkheid om er te lunchen, speciaal voor de oudere bewoners,
een initiatief van Florence. De lunches

werden georganiseerd door cateraar “Ge- belangstelling bestaat om er bijvoorbeeld
woon lekker thuis”. Daarnaast verzorgde kinderfeestjes en verjaardagspartijtjes te
Middin ’s-avonds warme maaltijden.
geven. Aangezien voor de ateliers (vergelijkbaar met workshops) wel veel belangOmdat de belangstelling voor het lun- stelling bestaat, is Julie Ann bezig om de
chen erg klein bleek en Middin bovendien mogelijkheden hiervoor uit te breiden.
de (niet rendabele) warme maaltijdvoor- Momenteel bieden de ateliers onder meer
ziening naar hun vestiging op het Dren- aan: breien, sieraden en muziek maken.
teplantsoen wilde verplaatsen, zijn deze
activiteiten sinds 1 maart jl. gestopt.
Meer informatie over Keu’s Genoeg staat
op www.keusgenoeg.com
Om de lege plek van de horecavoorziening in te vullen, bekijkt Julie Ann of er Rick Baron

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.

