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Korte terugblik bewonersbijeenkomst en ALV 
Op 24 januari j.l. was er de bewonersbijeenkomst in het clubgebouw van de 
korfbalvereniging Die Haghe aan de Baambruggestraat 10. Deze bijeenkomst werd bezocht 
door 40 bewoners. Zij kregen een presentatie van Iefje Soetens, organisator van de 
Parkconferentie. Vervolgens zijn wij met elkaar in een aantal groepen in gesprek gegaan 
over de wensen die wij voor onze woonwijk en het park hebben en de bereidheid om 
daarover mee te denken en mee te doen. Het derde onderdeel van de avond betrof de voor 
onze vereniging statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering. Voor het verslag 
van deze bijeenkomst verwijzen wij u naar de bijlage van deze Nieuwsflits. 
 
Gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan 
Klankbordgroep 
Onze wijkvereniging is vertegenwoodigd in de klankbordgroep voor de hierboven 
beschreven gebiedsontwikkeling. Vanaf maart 2016 vindt er maandelijks overleg plaats 
tussen de klankbordgroep en de gemeente Den Haag. Naast een aantal bestuursleden van 
onze vereniging, zijn ook de wijkberaden van de om ons liggende wijken 
vertegenwoordigerd, de stichting Vrienden van de  
van de Nijkamphoeve en deskundigen op het gebied van bomen vanuit de AVN ( algemene 
vereniging voor natuurbescherming)  
 
Voor veel deelnemers aan dit klankbordgroep en bewoners in de omliggende wijken was de 
kaalslag door het omzagen van ruim 600 bomen een moeilijk te verwerken gegeven. Na het 
kappen is een van de onderaannemers, het bedrijf Vink aan de slag gegaan met het 
bouwrijp maken van gebied nr. 4, Haagsche Park genaamd. De riolering is aangelegd en in 
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het park is met veel graafwerk en afvoer van grond een groot deel van de verplichte 
watercompensatie gerealiseerd; het IJsvogeleiland is daarbij ‘tevoorschijn’ gekomen. 
Begin mei wordt er in dit gebied gestart met de bouw van de 41 eensgezinswoningen, 
waarvan de oplevering in december 2017 staat gepland. 
 
 
Kwaliteitsimpuls Park  
Tijdens de klankbordvergadering van 11 april j.l. is door de stadsarchitect Jan Verburg een 
presentatie gegeven over de toekomstige inrichting van het park. Hij heeft dit ontwerp 
gebaseerd op de input vanuit de Parkconferentie die in september vorig jaar is gehouden en 
de inbreng die aan de kinderen van o.a. onze wijk is gevraagd. Met zoveel wensen en 
ideeen was het voor de stadsarchitect geen eenvoudige opgave om een goede invulling te 
geven, waarbij het beschikbare budget van ¼ miljoen ook nog de nodige beperkingen gaf. 
Voor de zomer is het schetsontwerp klaar en krijgen de bewoners de gelegenheid om hun 
reactie te geven. Een uitnodiging hiervoor zullen wij via de gemeente ontvangen. 
 
Wij, bestuursleden van de VVH FNP, hebben bij de projectleider aangedrongen op de 
spoedige aanleg van het fiets- en voetpad in de richting van de Escamplaan, achter de 
nieuwe Apotheek en langs de nieuwe woonwijk Haagsche Park. Naar het zich nu laat 
aanzien wordt er een tijdelijk pad aangelegd dat eind van dit jaar wordt vervangen door een 
definitieve inrichting. 
 
Verkeersontsluiting  
Dit onderwerp heeft in het afgelopen jaar de meeste hoofdbrekens gekost. Het gaat daarbij 
met name om de Escamplaan, waar vanaf de ingebruikname van de nieuwe parkeergarage 
(2020) vanuit beide zijden autoverkeer mogelijk is. De bussluis wordt in de richting van die 
parkeergarage verplaatst. 
Na de bouwvakvakantie start de bouwer met de aanleg van de 5 etages diepe 
parkeergarage (ruim 600 parkeerplaatsen). Naar verwachting zal rond de zomer het 
definitieve verkeersplan voor dit gebied worden vastgesteld.  
 
Tijdelijke parkeerplaats 
In de maand mei wordt de tijdelijke parkeerplaats opgeleverd op de voormalige locatie van 
het Oogziekenhuis, het toekomstig (2020/2021) woongebied Haagsche Tuin. 
 
Afsluiting Escamplaan 
Van juli tot september zal de Leyweg vanaf de Veenendaalkade tot over de kruising 
Escamplaan zijn afgesloten. Dit houdt verband met het verleggen van de ondergrondse 
buisleiding voor watertransport van het Hoogheemraadschap, de West Ambacht leiding. 
Deze verlegging is nodig vanwege de aanleg van de hierboven genoemde parkeergarage. 
 
Aanvliegroute traumahelikopter 
Als bestuur zijn wij in het afgelopen jaar vasthoudend geweest in het vragen om duidelijkheid 
voor wat betreft de aanvlieg- en vertrek routes van de traumahelicopter aan het Haga 
ziekenhuis. De provinciale overheid alsmede de Rijksluchtvaartdienst kent voorschriften, 
wetten en regels waaraan voldaan moet worden. Met de bouw van nog meer woningen, met 
name in het gebied van het landingsplatform, hadden en hebben wij onze bedenkingen. 
Deze week ontvingen wij een uitnodiging van de afdeling vastgoed van het HAGA 
ziekenhuis, afd. vastgoed, voor een bijeenkomst waar een toelichting wordt gegeven op “de 
aanvliegroute van de traumahelikopter”. 
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De Schoone Ley is de naam voor de vier gebieden waarin nieuwe woningen/appartementen, zowel 
koop- als huurwoningen, worden gebouwd. Deze vier gebieden hebben de volgende namen gekregen:  
Haagsche Park, Haagsche Kwartier, Haagsche Hof en Haagsche Tuin.  
De nieuwbouw wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt tot 2022. 
 
Op de website www.deschooneley.nl  kunt u alle informatie vinden over de nieuwbouwplannen rondom 
het HAGA ziekenhuis.  
 
Zie ook  http://heijmans.nl/nl/nieuws/bouw-van-620-woningen-den-haag-stap-verder/ 
 

 
 
Contributie 2017 
 
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2017 hebben betaald, dank ik hartelijk namens 
de vereniging. 
 
Nu de ALV en de voorjaarsvakantie weer voorbij zijn wil ik graag uw aandacht voor het 
volgende: 
 
Samen hebben we er de afgelopen jaren voor gezorgd dat onze vereniging er nog steeds 
financieel gezond voor staat. Laten we dat in 2017 ook zo houden en draagt u allen uw 
steentje bij. In het komende jaar blijft de vereniging de ontwikkelingen van de (geplande) 
bouwactiviteiten in en rondom ons prachtige wijk nauwlettend en kritisch volgen.  
Ook zijn inmiddels de eerste voorbereidingen voor het Zomerfeest begonnen. 
 
Samen met u werken we aan een prettige en veilige leefomgeving en maken we deze wijk, 
daar hoort u ook bij! 
 
Bij deze verzoek ik u dan ook uw bijdrage ad € 20,00 over te maken op  
bank.nr. NL14 RABO 0129 9316 91, t.n.v. VVE Florence Nightingale Park te Den Haag. 
Gaarne bij betaling uw straat en huisnummer vermelden. 
Ferry van Coesant 
T.M. 34 
 
 
 
Zomerfeest FNP 2017  
Op zondag 28 augustus wordt weer het jaarlijkse Zomerfeest georganiseerd. De 
feestcommissie is weer bij elkaar geweest en zijn weer het een en ander aan het 
voorbereiden. De commissie heeft zich wel uitgesproken dat er meer helpende handjes 
nodig zijn om het feest soepel te laten verlopen. Vele handen maken immers licht werk! 
Zodra er meer bekend is laten we het u weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissie parkeerperikelen  
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Vanaf januari 2010 is duidelijk dat zowel personeel als bezoekers van het HagaZiekenhuis 
een parkeerplaats zoeken in de woonwijken, waar het parkeren helemaal gratis was 
(Houtwijk en buurt 5 FNP) of de parkeerregeling pas ingaat om 18.00 uur. 
Voor Houtwijk was dit reden om een parkeerregeling te vragen vanaf 13.00 uur. 
De invoering van betaald parkeren op eigen Hagaterrein voor het personeel is een stimulans 
om in de wijk een gratis plek te zoeken. Parkeergelegenheid op het terrein bij het 
HagaZiekenhuis is vaak ook onvoldoende, zelfs na de komst van de parkeergarage onder 
het Juliana KinderZiekenhuis. 
 
Parkeerregeling deel Houtwijk m.i.v. 1-10-2016 vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur 
De Mensenrechtenbuurt in Houtwijk is niet meer beschikbaar is als gratis parkeerplaats voor 
personeel van het HagaZiekenhuis e.a.  
Er wordt sinds die datum door personeel en bezoekers massaal gratis geparkeerd in de 
naast- en tegenover gelegen buurten 2, 3 en 5 van Leyenburg. 
In genoemde buurten ondervinden bewoners en ondernemers hier veel overlast van, omdat 
zij overdag van ca. 07.30 tot ca. 17.00 uur niet meer in hun eigen wijk kunnen parkeren. 
 
Dit heeft geleidt tot diverse overleggen met bewoners en Wijkberaad Leyenburg om dit 
probleem aan te pakken. Ook Groep de Mos heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan 
het college. Diverse stukken zijn er ook verschenen in de Zuidwesterkrant. De stand van 
zaken is thans dat er een brief wordt samengesteld aan College van B&W, alle fracties van 
de politieke partijen, de gemeenteraad, de Griffie en Commissie Leefomgeving. Ook de 
Stadsdeeldirecteur Rene Baron zal een afschrift krijgen. Ook de directies van Haga en 
Kinderdagverblijf zullen een brief ontvangen. Gelijktijdig met het versturen van de brief zal 
contact opgenomen worden met de media. Gedacht wordt aan AD-Haagse Courant en RTV 
West. 
 
Een aantal weken geleden zijn er wederom tellingen gehouden door parkeerbeheer in onze 
wijk om te kijken wat het effect is van de invoering van betaald parkeren in een gedeelte van 
Houtwijk. Wij zijn nog in afwachting van de uitkomst hiervan. 
 
 
 
Burenborrel 
De FNP Burenborrel van zaterdag 1 april jl. in het restaurant van Dakota was weer geslaagd.  
Leuk en goed dat er dit keer wederom een aantal nieuwe bewoners van onze wijk bij deze 
borrel aanwezig waren. Kijk voor een fotoverslag op onze Florence Nightingale Park 
Facebook pagina. De volgende borrel vindt plaats op zaterdag 1 juli". 
 
 
 
 
Samenstelling bestuur  
 
Voorzitter Jan Raateland 
Secretaris Vacature 
Penningmeester Ferry van Coesant 
Bestuurslid algemeen Henk Grijspaardt 
Bestuurslid algemeen Vacature  
 
 
Communicatie 
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WhatsAppgroep FNP 
Aanmelden 
Wilt u aansluiten bij de Whatsapp-alertgroep van de wijk maak dan uw belangstelling kenbaar 
bij de beheerder via hgrijspaardt@hotmail.com met vermelding van uw naam, adres en 06 
nummer. 
 
Facebook pagina FNP 
Er is een besloten groep op facebook voor onze wijk. Inmiddels zijn meer dan 80 personen lid 
van deze groep en kunnen daar gezellig met elkaar facebooken maar ook leuke mededelingen 
plaatsen. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer het papierophaal dag is? Meldt u dan 
aan! Wij hebben onze eigen AVG (afvalgoeroe)  

 

Belangrijke contactgegevens  
  
Wijkagent Roy Potkamp/Eva Jonker   0900-8844  
 
Klachten over Schoon, Heel en Veilig                 14070  
of ga naar www.denhaag.nl/home/contact.htm 
U kunt ook de app downloaden van BuitenBeter    via de appstore 
 
Handhavingsteam                070 - 3535830   
 
Gemeentelijk Contact Centrum            contactcentrum@dsb.denhaag.nl  
telefoon 14070  
 
Bestuur VVE-FNP                       bestuur@vve-fnp.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

Concept verslag 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering / Bewonersbijeenkomst 

Datum : dinsdag 24 januari 2017 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats : Baambruggestraat 10 (Korfbalvereniging Die Hage), Den Haag 
Bestuur : Jan Raateland  (voorzitter), Ferry van Coesant (penningmeester), 
                              Frans Joosstens (secretaris), Rob Keehnen (lid), Henk Grijspaardt                      

(lid) 
Aanwezigen : 37 personen hebben de presentielijst getekend 
Afmeldingen   : Hans en Marian Bosch; Katenka Creman, fam. Brenninckmeijer, fam. 

Baptist 
 

1. Opening  
De voorzitter Jan Raateland heet alle aanwezigen hartelijk welkom bij deze 
Bewonersbijeenkomst / Algemene ledenvergadering VVE-FNP. De voorzitter licht het 
programma toe. Hij heeft posters van de bouwplannen meegenomen van de maandelijkse 
klankbordgroep bijeenkomst en rondom in de zaal opgehangen. Hij meldt dat er een aantal 
berichten van verhindering binnengekomen zijn, zie afmeldingen. Verder licht hij het 
programma van deze avond die uit twee delen bestaat toe. 
 

2. Thema:  Informatie ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van 
woningen rondom het Haga-ziekenhuis en over de parkvisie. 

Gast is mevr. Soetens van bureau “Iefje realiseert visie” en ook Rob Keehnen voert het 
woord. 
Iefje herkent een aantal bewoners van de parkconferentie en nodigt alvast ons uit voor de 
tweede parkconferentie in april. Haar adviesbureau richt zich vooral op het concreet maken 
van plannen en wil deze helpen realiseren en is gespecialiseerd in hoe je bewoners betrekt 
met hun omgeving en hen daar ook invloed op te laten hebben. De gemeente Den Haag 
heeft de ambitie om juist dit park een succes te laten zijn en voor de bewoners echt beter 
wordt. In de dynamiek van ca. 8000 omwonenden de belangen zoals natuurwaarde en 
recreatiewaarde zo goed mogelijk te behartigen. De leeftijd van de doelgroep is meestal 
boven de 40 en daarom is er ook een kinderconferentie bij de Nijkamphoeve georganiseerd 
en is de kinderen gevraagd wat zij goed vonden aan het park en wat weg mocht. Tijdens de 
eerste parkconferentie hebben ca. 30 mensen hard gewerkt, met hulp van vragenlijsten zijn 
ze het park ingegaan. Uit alle vragenlijsten heeft zij met hulp van de coderingmethode zo 
goed mogelijk de eisen en wensen weten te halen. Er moesten duidelijke plekken voor 
kinderen, wandelaar, rustzoekers, kinderen, jongeren en honden komen en nog veel meer 
wat terug te lezen is in een verslag van wel 20 pagina’s dik. Hier is voor de toegankelijkheid 
een korte versie van gemaakt in postervorm die nu bij iedereen op de tafel liggen. Er zijn 5 
hoofdpunten te herkennen en de ontwerper Jan Verburg, stadsarchitect groen bij de 
gemeente Den Haag, gaat hiermee aan de gang.  Sommige van deze punten lijken 
tegenstrijdig maar deze punten hoeven niet op dezelfde plaats te worden gesitueerd. Allure, 
natuurlijk en robuust zijn de kernwoorden, een park met smoel: wel eenheid in het 
materiaal, maar wel wat recht doet aan dit beeld. Ook moet een en ander kostentechnisch 
haalbaar blijven dus moeten de paden en verhardingen zo min mogelijk worden verplaatst 
dan blijft er veel geld over voor meer variatie in groene stuiken en heesters met 
verschillende thematieken als pluktuin, rozentuin, etc. en voor speeltoestellen en 
voorzieningen voor de honden. Honden zijn heel belangrijk voor veel bewoners maar roepen 
gelijker tijd ook weerstand en irritatie op. Daar zal dus rekening mee worden gehouden om 
overlast zo veel mogelijk tegen te gaan en een en ander toch in goede orde mogelijk te 
maken. Als bewoners meer gedetailleerd willen teruglezen welke implicaties er allemaal zijn 
dan kan dit op de website worden teruggevonden. Tijdens de tweede parkconferentie zal 
dieper op het ontwerp worden ingegaan met de omwonenden.  Op de vraag wanneer een en 
ander van start gaat zegt Iefje dat dat een moeilijk te beantwoorden vraag is maar vanaf 8 
maanden na nu zal er al een klein begin kunnen worden gemaakt. Een andere vraag gaat 
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over de brief van de gemeente en zal door Jan Raateland worden beantwoord want deze bief 
is afgelopen middag door de klankbordgroep besproken. Jan bedankt Iefje met een 
bloemetje voor haar presentatie en roept iedereen op vooral deel te gaan nemen aan de 
tweede parkconferentie. 
 
Jan wijst op de posters aan welke werkzaamheden wanneer gaan plaatsvinden. Het gaat om 
de voorbereiding van kapwerkzaamheden, graafwerkzaamheden voor de watercompensatie 
en vervolgens de bouwwerkzaamheden in de bouwlocaties 1T/M 4. Rob Keehnen deelt ook 
zijn ervaringen met de klankbordgroep die er vooral is om de bewonersafvaardigingen 
informatie te geven. De klankbordgroep heeft geen inspraak. Vanuit de klankbordgroep zijn 
daartoe toch verschillende initiatieven genomen en zijn er brieven ingestuurd naar de 
projectgroep en de gemeente. Rob heeft vooral de aandacht gevestigd over de in zijn ogen 
niet altijd slimme watercompensatie die nodeloos veel bomen kost. De resultaten die bereikt 
zijn: De bomenrij op de Escamplaan blijft behouden tot aan de Albert Schweizerlaan. In de 
nieuwe situatie kan er geen sluipverkeer ontstaan door de Escamplaan en ook niet naar 
Houtwijk. De Leyweg wordt wel heel druk. 3500 m2 grond wordt afgegraven in het park ter 
compensatie van de nieuwbouw. De vraag was waarom nuttige oppervlak uit het park 
weggraven en waarom doe je dat niet op plaatsen die niet nuttig zijn? Na negen 
discussierijke klankbordgroep bijeenkomsten is nu bereikt dat er een goed compromis is 
gevonden wat een beter beeld oplevert en weer dertig bomen scheelt. Op een vraag dat er 
dus al veel besloten is en wat die parkvisie dan nog voorstelt kan Rob ons geruststellen dat 
de watercompensatie los staat van die visie, maar bij de bouwplannen zelf hoort. Ook de 
helihaven leverde grote zorgen op en er waren ook veel zorgen rond de aardwarmtecentrale. 
Veel bezwaren werden weggewimpeld door de gemeente daar het bestemmingsplan 
democratisch is aangenomen en men binnen dit plan blijft. Het budget van 250.000 euro 
voor de uitvoering van parkvisie vindt men belachelijk laag en hopelijk weet men meer los 
te krijgen.  
Jan rondt dit punt af en vraagt het publiek zich te willen buigen over het volgende 
bespreekpunt. Ga met elkaar 2x 10 minuten in gesprek en schrijf eens wat ideeën op het vel 
papier wat je zou anders of beter zou willen in de wijk en welke bijdrage je zelf zou kunnen 
leveren aan de wijk. Na tien minuten wisselen we van tafel. Jan vat na afloop een en ander 
samen en zal een overzicht maken van activiteiten die in de Nieuwsflits kan worden 
geplaatst (zie aan het eind van dit verslag). 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Frans Joosstens geeft een overzicht van de ingekomen stukken en berichten:  

• Diverse e-mails van buurtbewoonster Ank de Jong waarbij zij ons op de hoogte stelt 
van relevante ontwikkelingen in de buurt en ons attendeert op diverse 
vergunningsaanvragen met name waar het om bomenkap gaat. Ook is in december 
het bericht gekomen van de nieuwbouw aan de Leyweg waardoor er weer ruim 466 
bomen gerooid gaan worden in ons toch al zwaar gehavend park. Werk aan de winkel 
dus voor de klankbordgroep en de commissie bouwplannen. 

• Uitnodiging klankbordgroep en discussiestukken namens projectleider gemeente Den 
Haag, Eveline Kokx 

• Antwoorden van de gemeente op de gestelde vragen namens de bouwcommissie 
inzake de helihaven, watercompensatie en bomenkap FNP 

• De nieuwsbrieven omtrent de bouwactiviteiten van Haga. 
 
 

 
4. Vragen en vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 

van 14 januari 2016.  
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en het verslag is vastgesteld. Met dank aan de 
plaatsvervangend secretaris Frans Joosstens.  

 
5. Jaarverslag secretaris 2016  

Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de 
secretaris. 
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6. Financieel verslag 2016 

De penningmeester licht het financiële jaarverslag 2016 toe. Alle leden die nog geen 
contributie hebben behaald krijgen tweemaal verspreid over het jaar een persoonlijke 
herinnering in de brievenbus. De penningmeester bespreek allereerst de resultaten-rekening 
van 2016 en bedankt de 122 leden (6 minder dan vorig jaar) die het afgelopen jaar trouw 
hun contributie hebben betaald inclusief de nieuwe bewoners. Ferry van Coesant deelt mee 
dat de resultatenrekening over 2016 een klein tekort laat zien van 334,44 euro vanwege de 
hoge kosten voor de huur en catering voor de ALV2016 in het Haga ziekenhuis en de 
investering in de kersverlichting, de hapjes en de boom.  Dankzij de 240 euro subsidie van 
de stichting MOOI vielen die kosten erg mee. Hierna bespreekt Ferry de begroting van 2017. 
De Wijkfeestcommissie heeft ook dit jaar een eigen financieel plaatje gehanteerd en zal dat 
komend jaar ook weer zal doen. De bijdrage van de VVE aan het wijkfeest is voor 2017 op € 
1.000 begroot. Yvonne van Laar geeft namens de kascontrolecommissie (met Ton van 
Kreevelen) de goedkeuring van de financiële bescheiden en de penningmeester wordt 
decharge verleend.  De penningmeester bedankt hen voor hun inspanning. De begroting 
wordt goedgekeurd en Ferry en de kascommissie worden bedankt voor hun werk. De 
vergadering verleent decharge aan de penningmeester/het bestuur. Met toestemming van 
de vergadering wordt besloten de kascontrolecommissie in 2017 te laten bestaan uit dhr. 
Alkemade en dhr Brennickmeijer. Yvonne van Laar en Ton van Krevelen zijn nu als reserve 
geplaatst voor de kascommissie. 
 

7. Samenstelling bestuur in 2017 
Rob Keehnen is door het bestuur gevraagd en voorgesteld als nieuw lid aan de ALV.  
Frans Joosstens treedt af als secretaris na 10 jaar lid van het bestuur te zijn geweest.  
Jan Raateland bedankt Frans voor de 10 jaar dat Frans zicht als bestuurslid voor de VVE FNP 
heeft ingezet. Het was heel prettig om met hem samen te werken, waarbij het bij Jan altijd 
opviel dat Frans van vele zaken het nodige afweet: Breed georiënteerd! 
Namens de VVE overhandigt Jan aan Frans een boekenbon en een boeket. Op een later 
moment wordt Frans door zijn medebestuursleden ‘uitgegeten’. 
Afsluitende woord van Frans: “Na tien jaar is het mooi geweest en vind ik dat je plaats moet 
maken voor vers bloed dat voorkomt tunnelvisie en een te veel aan routinematig handelen”.  
Hij bedankt de leden in het gestelde vertrouwen en de bestuursleden voor de prettige 
samenwerking. Hij blijft zich wel inzetten voor de bouwcommissie en Wijkfeestcommissie. 
Het bestuur dat een oproep naar de leden om zich te melden als lid van het bestuur om 
deze nu opengevallen vacature te vervullen. 
 

8. Activiteiten met betrekking tot de wijk 
• Wijkfeest, terugblik en vooruitblik 
Henk Grijspaardt en Anne van IJsselstein doen verslag. Ook dit jaar was de opkomst niet al 
te hoog, maar het viel ook weer niet tegen. De sfeer was goed en het feest functioneert nog 
altijd als aanjager van de saamhorigheid in de wijk. De wijkfeestcommissie legt afzonderlijk 
verantwoording af van haar financiële administratie. Dit jaar is het wijkfeest afgesloten met 
een klein positief saldo waardoor de reserve is toegenomen met 38 euro. De kasreserve is 
rond de 2000 euro. Henk zal voor 2017 ook weer de 1000 euro subsidie bij de Gemeente 
aanvragen. Henk roept leden op zich te melden om deel te nemen aan de commissie en te 
helpen bij het wijkfeest zelf.  De datum voor het feest is nog niet bekend. 
• De eerste FNP wijk-kerstboom 
Zondag 18 december j.l. werd de eerste wijk-kerstboom ontstoken bij de ingang van de 
wijk. Joke Raateland doet verslag van de organisatie en de ervaringen. Samen met vier 
bewoners hebben zij ‘s avonds met een kopje koffie en thee gebrainstormd en er waren veel 
ideeën die resulteerde in een mooie verlichte boom en een feestelijke opening.  De 
belangstelling was boven verwachting groot. Veel bewoners en veel kinderen waren bij het 
ontsteken van de verlichting en zij hingen de boom vol met kerstwensen. De ALV besluit om 
door te gaan met dit initiatief.  
• Parkeren in de wijk 
Er is weer veel overleg geweest met de gemeente en Haga om de parkeeroverlast terug te 
dringen zeker nadat betaald parkeren is ingevoerd in Houtwijk in oktober j.l. In september 
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heeft een eerste telling plaatsgevonden. De gemeente had beloofd tellingen uit te voeren 
maar heeft dat tot nu toe nagelaten, maar heeft nu gezegd dat het in het voorjaar staat te 
gebeuren. Henk verwacht dat de resultaten tegen zullen vallen zeker nu al de 
bouwwerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden en de werklui weer onze wijk gaan opzoeken 
met hun auto. Ook na de bouw zal de parkeerdruk toenemen niet alleen door de bewoners 
zelf, maar vooral door de bezoekers. We wachten dus de tellingen af, wellicht zal in de 
toekomst betaald parkeren in de wijk worden ingevoerd met bewonersvergunningen voor 
een redelijk bedrag. 
• Bouwplannen 
Jan laat met hulp van de plattegrond van de wijk en het park zien waar welke 
bouwactiviteiten er gaan plaatsvinden komend jaar en hoe een en ander logistiek 
georganiseerd gaat worden. 
• De Burenborrel 
De vier gehouden Burenborrels worden als zeer positief beschouwd en dit fenomeen heeft 
zelfs de krant gehaald. Het bestuur heeft een evenementenkalender gemaakt en daarin zijn 
de diverse activiteiten ingepland zodat zij elkaar niet in de weg gaan zitten. Ook dit jaar op 
nationale burendag zit de burenborrel in de planning. Jan bedankt Rob voor zijn 
inspanningen.  
• Leefbaarheid & Veiligheid 
Hopelijk zullen de beschreven initiatieven eerder deze avond geïnventariseerd ook weer 
initiatieven opleveren voor deze commissie. Met de commissie leefbaarheid & veiligheid is 
Jan Raateland aan de slag gegaan. Er zijn stickers whatsapp-alert groep in de wijk 
verspreid.  

 
9. Rondvraag 

Het whatsapp alert moet goed worden gebruikt, soms staan er niet zo relevante berichten 
op en gevraagd wordt dit zoveel mogelijk tegen te gaan.  
Doorlopend punt van aandacht: bel voor reparaties, onveilige situaties, hinder altijd eerst de 
gemeente via 14070 en meld het ook het bestuur. 

 
10. Sluiting van de vergadering. 

De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit nog wat te 
drinken tijdens de afsluitende nieuwjaar-burenborrel. Het bestuur wordt met applaus door 
de leden bedankt voor haar inspanningen voor de wijk.  
 
 
 
 
Uitwerking Burenbijeenkomst VVH FNP  24 januari 2017 
 
Camerabewaking   op de hoek van de wijk 

Wijk schoonmaken – 2x per jaar /// Opruimen zwerfvuil 

HINTS / ( geen verplichting) :  Begroeiing langs de huizen in toom houden.  // Zorgen voor 

onderhoud buitenkant woning; (beton etc.)   - schoonmaken. 

Nieuwe bewoners informeren over afspraken kleuren verf woning.   // meer eenheid in 

kozijnen, ramen en deuren qua kleur en uitvoering 

Afvalcontainers opruimen: inbraakgevoelig en niet netjes 

Gebruik eigen parkeerplaats 

Veiligheid tuinverlichting via sensor 

Extra alert tijdens vakantie / bij afwezigheid 

Burenhulp:   Bij ziekte   - een praatje/ kopje koffie  / boodschapje 
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Via Whats app  - Nextdoor  https://leyenburg.nextdoor.nl/news_feed/  

 
 
 
ALGEMENE BURENHULP 

1. Er voor je buren zijn  - zelf contact leggen 
2. Kritisch zijn  -- kijken wat je om je heen in de wijk ziet 

 
Behulpzaam wanneer nodig. 
 
AANPAK PARKEERPROBLEEM – wild parkeren medewerkers Ziekenhuis   
TOEZICHT    SOCIALE CONTROLE     BETER  ONDERHOUD 
Buurtwacht te veel risico ivm huidige mentaliteit, waardoor de eigen veiligheid in gevaar 
kan komen. 
Bewoners C. Gelderblomlaan 86 wil wel: 

- Hond uitlaten 
- Helpen bij kleine interne verhuizingen 
- Handje nodig bij tafel verzetten of gordijnen ophangen 
- Tijdens vakantie planten water geven  etc. 
- MEER borrels --- KERSTBOOM  /// WIJKFEEST !! 

 
Straatmeubilair – bespreken met de gemeente Den Haag  
 

1. Hekwerkje Zuidwoldestraat  - olifantenpaadje-  overzijde ingang wijk 

2. Entree wijk: schoon en aantrekkelijk bv. geen stenen uit de bestrating   HOGE DRUK 

SPUIT ?? 

3. LANTAARNPALEN:    rechtzetten – nieuw verfje - Straatverlichting opknappen  + 

nieuwe (led) lampen  -energiezuinig ?  

4. Bruggetjes beter bestraten  // verfbeurt bruggen naar het park 

5. Bestrating - grote en wat kleinere gaten - ipv 14070 /onderhoud – verzakkingen 

ophalen 

  

https://leyenburg.nextdoor.nl/news_feed/
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