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Versterking van burgerbetrokkenheid…… 
 
In deze Nieuwsflits zijn een aantal onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op 
overleg met diensten en medewerkers van de gemeente Den Haag. Van bouwen tot 
parkeren en van veiligheid tot inrichting van het park.            Het bestuur steekt hier veel tijd 
in door deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten.  
Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben wij met elkaar gesproken over het 
rendement van onze deelname aan de verschillende overleggen met de gemeente Den 
Haag.  
Duidelijk is dat niet in alle situaties de uitkomsten van overleg in het voordeel van onze wijk 
en/of wijkbewoners uitvallen. We wonen met elkaar in de wijk, maken onderdeel uit van een 
stadsdeel en de stad Den Haag. Daarin zijn er vaak genoeg verschillen in belangen en lopen 
zaken weleens anders dan aanvankelijk kon worden voorzien. Dat alles in overweging 
nemende blijft bij ons de indruk en soms het gevoel aanwezig dat onze inbreng en onze 
vragen niet de aandacht of behandeling krijgen die wij ervan verwachten. 
 
Wij gaan in onze volgende bestuursvergadering onze positie in overleggen met de 
gemeente evalueren en bespreken.  
Dat zullen wij onder andere doen aan de hand van de Inspraak- en participatieverordening 
die door het college van B&W van de gemeente Den Haag in 2012 werd gepubliceerd. In die 
verordening wordt gesteld dat het college als speerpunt van haar beleid een versterking van 
burgerbetrokkenheid beoogd in de vorm van inspraak en participatie.  

 
“Bij goede burgerparticipatie horen duidelijke regels, eenvoudige en  
doelmatige procedures en goed 'verwachtingsmanagement’. 
Inspraak en participatie kunnen alleen goed uit de verf komen als de zorgvuldigheid, 
de redelijkheid en de billijkheid steeds voorop staan”. 

 (uit de verordening)  
 
Wordt dus vervolgd…. 
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Verkeerssituatie ingang en uitgang wijk 
 
Gebleken is dat de gewijzigde verkeerssituatie, na de herbestrating van de Zuidwoldestraat 
waarbij de verkeersdrempel bij de ingang van onze wijk is verwijderd, er voor wat betreft 
duidelijkheid en veiligheid er niet op vooruit is gegaan. Dit is alleen nog maar toegenomen 
door de verhoogde parkeerdruk, waardoor de kruising vanuit onze wijk onoverzichtelijk is. 
Onderdeel van de gewijzigde verkeerssituatie was het invoeren van de 30km snelheid die 
geldt voor de gehele Zuidwoldestraat: zie de 30 km zone borden aan het begin van de 
Zuidwoldestraat. 
 
Het bestuur van de VVH FNP heeft hierover contact gezocht met de wegbeheerder van de 
gemeente Den Haag. Ter plaatse hebben wij samen met deze wegbeheerder de huidige 
verkeerssituatie bekeken en beoordeeld. De situatie zoals wij die hebben waargenomen is 
dat de chauffeurs van de meeste auto’s en busjes zo hard als mogelijk van de ene naar de 
andere verkeersdrempel rijden, zich niet beseffend dat halverwege die twee drempels een 
gelijkvloerse T-kruising is waarop het verkeer van rechts voorrang verleend dient te worden. 
 
De wegbeheerder onderkende de onduidelijke/onveilige situatie. Hij gaat een voorstel doen 
om ter hoogte van de gehele kruising een plateau (verhoging) aan te leggen. 
Deze ingreep doet geen 'geweld' aan - aan de huidige verkeersregels in de Zuidwoldestraat, 
30 km. gebied, maar zal de weggebruikers wel 'dwingen' en duidelijk maken dat ter hoogte 
van dit plateau de snelheid gematigd moet worden. 
Nadat het budget voor deze aanpassing is vrijgemaakt, zullen de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. 
 
 
Ziekenhuistuin of parkeerterrein? 
 
Tijdens een overleg met het hoofd facilitair bedrijf van het HagaZiekenhuis in mei j.l., toen 
over de aanvliegroute en vergunning van de trauma helikopter, werden wij als bestuur 
geïnformeerd over een plan voor de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats. De directie van 
het ziekenhuis was door de bouwer Heijmans gevraagd om een tijdelijke parkeervoorziening 
op het ziekenhuisterrein aan te leggen ten behoeve van het bouwpersoneel. Het betreft de 
plek waar tot februari van dit jaar de grote witte bouwkeet stond. 
Met deze kennis hebben wij in een brief (12 juni) aan de directie van het HagaZiekenhuis 
verzocht het verzoek van Heijmans af te wijzen. In onze brief hebben wij onder andere 
verwezen naar hun planning om in 2017 het tweede en laatste deel van de ziekenhuistuin 
aan te leggen. Ook hebben wij een aantal argumenten aangevoerd over de extra overlast 
die wij als bewoners en gebruikers van het park in de afgelopen zes jaar hebben ervaren. 
 
Op 26 juni ontvingen wij een reactie op onze brief van de Directievoorzitter van het 
HagaZiekenhuis. In deze brief werd begrip getoond voor onze zorgen, maar tevens een 
uitleg gegeven over de overwegingen om de parkeervoorziening wel aan te leggen. In de 
brief werden wij als bestuur uitgenodigd voor een gesprek met de manager van het Facilitair 
bedrijf.  
Dat gesprek vond 6 juli j.l. plaats. 
In het kort de uitkomsten: 

1. Het buitenterrein is nog niet beschikbaar voor het ziekenhuis omdat de portocabins 
v.d. afd. Radiologie langer moeten blijven staan omdat de permanente voorziening in 
het ziekenhuis nog niet gereed is. 

2. De werkzaamheden t.b.v. de Apotheek Haagse Ziekenhuizen lopen uit 
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3. Het Hagaziekenhuis heeft als belangrijk aandachtspunt een goede bereikbaarheid 
van het ziekenhuis en voldoende parkeergelegenheid voor patiënten, bezoekers en 
medewerkers. 

De ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen (De Schoone Ley) zal een grote stroom aan 
bouwverkeer in de directe omgeving van het ziekenhuis tot gevolg hebben.  
Bovenstaande omstandigheden heeft de ziekenhuisdirectie doen besluiten toestemming te 
verlenen voor de aanleg door Heijmans van 180 parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein: 
20 voor het bouwpersoneel van de woningen in deelgebied 4 en binnen een jaar 160 
plekken voor het bouwpersoneel voor deelgebied 1. 
 
Enerzijds vinden wij dit zeer teleurstellend omdat het aanzien van het park nog drie jaar 
langer wordt bepaald door een parkeervoorziening in plaats van een mooie tuin.  
Anderzijds, hoe moeilijk dat ook is te billijken, zal de aanleg van 80 extra parkeerplaatsen 
voor het bouwverkeer, het (illegaal) parkeren in onze wijk en in de andere wijken rondom het 
HagaZiekenhuis terugbrengen. 
 
Tijdens ons gesprek met de vertegenwoordigers van het HagaZiekenhuis hebben wij nog 
wel over een ‘groene’ afscherming van het parkeerterrein gesproken; men wil dat doen door 
begroeiing van hedera; kant en klaar (volgroeid) te plaatsen in bakken en tegen hekwerk 
aan. 
Voor wat betreft de aanrijroute van de auto’s van het bouwpersoneel is een absoluut NEE 
afgegeven aan het inrijden vanaf de Dedemsvaartweg over de Florence Nightingaleweg. Het 
tijdelijke parkeerterrein zal uitsluitend via de Escamplaan en de Charlotte Jacobslaan 
bereikbaar zijn. 
 
 
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/ 
 
 
 
Entree wijk opgeknapt 
 
Vrijdagochtend 9 juni heeft in opdracht van het bestuur van de VVE FNP een gevelbedrijf de 
twee muurtjes bij het entree van onze wijk schoongespoten. 
De muurtjes waren in de afgelopen 24 jaar sterk aangeslagen door vuil en algen. 
Het verschil was duidelijk waarneembaar. Zie de foto’s op FB. 
 
 
 
 
Contributie 2017 
 
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2017 hebben betaald, dank ik hartelijk namens 
de vereniging. 
 
De zomervakantie staat weer voor de deur en ik wil graag uw aandacht vragen voor het 
volgende.  

http://www.deschooneley.nl/
http://heijmans.nl/nl/nieuws/bouw-van-620-woningen-den-haag-stap-verder/
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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 wijkfeest 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 27 augustus is er weer een Zomerfeest voor groot en klein. De feestcommissie 
is aan de slag gegaan om er weer wat leuks van te maken. Het blijft altijd lastig om iets 
nieuws te bedenken, ook vanwege de financiële middelen, vandaar dat het feest ongeveer 
gelijk zal zijn aan voorgaande jaren. Dit jaar wederom de spectaculaire waterballen in de 
vijver! Uiteraard ook weer een BBQ voor de inwendige mens. Een springkussen voor de 
kleintjes en ook weer het Happy Hour. Dus noteer deze datum alvast in de agenda. De 
feestcommissie bestaat dit jaar uit: Anne van Ijsselstein, John Meijer, Ton en Paula van 
Krevelen, Hermien Rahman en Henk Grijspaardt. 
 
 
Commissie parkeerperikelen  
 
De stand van zaken is thans dat er een brief vanuit Wijkberaad Leyenburg namens 
verontruste bewoners aan College van B&W, alle fracties van de politieke partijen, de 
gemeenteraad, de Griffie en Commissie Leefomgeving is gezonden. Ook de 
Stadsdeeldirecteur Rene Baron heeft een afschrift gekregen evenals de directies van Haga 
en Kinderdagverblijf. De brief is vanuit de raad naar het college gestuurd ter beantwoording 
en in september is er een parkeerdebat in de commissie leefomgeving waarin ook de 
problemen vanuit Leyenburg meegenomen worden. Ook zal de media benaderd worden. 
Gedacht wordt aan AD-Haagse Courant, Haagmedia(Zuidwesterkrant) en RTV West. 
Gezien de vakantieperiode zullen we even geduld moeten opbrengen voor het antwoord van 
het college. De brief is terug te vinden op de website van vve-fnp.nl 
 
Burenborrel 
De FNP Burenborrel van zaterdag 1 juli jl. in het restaurant van Dakota was wederom 
geslaagd.  
Een groep van zo’n 30 bewoners namen dit keer deel aan deze niet meer weg te denken 
burenbijeenkomst. 
Bent u er de volgende keer ook eens bij?  Noteer maar alvast in uw agenda: zaterdag 23 
september 17.00 uur (Nationale Burendag), wederom in Dakota. 
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Camera’s in de wijk 
 
Bij het bestuur zijn vragen binnen gekomen over het toenemende aantal beveiligcamera’s in 
de wijk en dan met name over de privacygevoeligheid hier om heen. Wat mag/kan wel en 
wat mag/kan niet? Op de volgende link kunt u hier meer over lezen: 
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-en-rond-
woningen. Lang adres, maar interessant om eens te lezen. 
 
Geluidsoverlast 
 
Met dit mooie weer kunnen we weer heerlijk genieten van onze tuinen. Laten we wel 
rekening houden met elkaar. Iedereen zit graag in zijn tuin om te kunnen genieten van een 
kopje koffie of een glaasje wijn. 
 
Samenstelling bestuur  
 
Voorzitter Jan Raateland 
Secretaris Vacature 
Penningmeester Ferry van Coesant 
Bestuurslid algemeen Henk Grijspaardt 
Bestuurslid algemeen Vacature  
 
 
Communicatie 
 
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.  
 
 
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 en    

maak zelf een melding via ‘Melding openbare ruimte’ 
 
Handhavingsteam     070 - 3535830   
 
Gemeentelijk Contact Centrum   contactcentrum@dsb.denhaag.nl, telefoon 14070  
 
Bestuur VVE-FNP     bestuur@vve-fnp.nl 

 

mailto:hgrijspaardt@hotmail.com

	Nieuwsflits
	In deze Nieuwsflits:
	Versterking van burgerbetrokkenheid……
	In deze Nieuwsflits zijn een aantal onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op overleg met diensten en medewerkers van de gemeente Den Haag. Van bouwen tot parkeren en van veiligheid tot inrichting van het park.            Het bestuur steekt hier ...
	Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben wij met elkaar gesproken over het rendement van onze deelname aan de verschillende overleggen met de gemeente Den Haag.
	Duidelijk is dat niet in alle situaties de uitkomsten van overleg in het voordeel van onze wijk en/of wijkbewoners uitvallen. We wonen met elkaar in de wijk, maken onderdeel uit van een stadsdeel en de stad Den Haag. Daarin zijn er vaak genoeg verschi...
	Wij gaan in onze volgende bestuursvergadering onze positie in overleggen met de gemeente evalueren en bespreken.
	Dat zullen wij onder andere doen aan de hand van de Inspraak- en participatieverordening die door het college van B&W van de gemeente Den Haag in 2012 werd gepubliceerd. In die verordening wordt gesteld dat het college als speerpunt van haar beleid ee...
	“Bij goede burgerparticipatie horen duidelijke regels, eenvoudige en
	doelmatige procedures en goed 'verwachtingsmanagement’.
	Inspraak en participatie kunnen alleen goed uit de verf komen als de zorgvuldigheid, de redelijkheid en de billijkheid steeds voorop staan”.
	(uit de verordening)
	Wordt dus vervolgd….
	Verkeerssituatie ingang en uitgang wijk
	Ziekenhuistuin of parkeerterrein?
	Tijdens een overleg met het hoofd facilitair bedrijf van het HagaZiekenhuis in mei j.l., toen over de aanvliegroute en vergunning van de trauma helikopter, werden wij als bestuur geïnformeerd over een plan voor de aanleg van een tijdelijke parkeerplaa...
	Met deze kennis hebben wij in een brief (12 juni) aan de directie van het HagaZiekenhuis verzocht het verzoek van Heijmans af te wijzen. In onze brief hebben wij onder andere verwezen naar hun planning om in 2017 het tweede en laatste deel van de ziek...
	Op 26 juni ontvingen wij een reactie op onze brief van de Directievoorzitter van het HagaZiekenhuis. In deze brief werd begrip getoond voor onze zorgen, maar tevens een uitleg gegeven over de overwegingen om de parkeervoorziening wel aan te leggen. In...
	Dat gesprek vond 6 juli j.l. plaats.
	In het kort de uitkomsten:
	1. Het buitenterrein is nog niet beschikbaar voor het ziekenhuis omdat de portocabins v.d. afd. Radiologie langer moeten blijven staan omdat de permanente voorziening in het ziekenhuis nog niet gereed is.
	2. De werkzaamheden t.b.v. de Apotheek Haagse Ziekenhuizen lopen uit
	3. Het Hagaziekenhuis heeft als belangrijk aandachtspunt een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis en voldoende parkeergelegenheid voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
	De ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen (De Schoone Ley) zal een grote stroom aan bouwverkeer in de directe omgeving van het ziekenhuis tot gevolg hebben.
	Bovenstaande omstandigheden heeft de ziekenhuisdirectie doen besluiten toestemming te verlenen voor de aanleg door Heijmans van 180 parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein: 20 voor het bouwpersoneel van de woningen in deelgebied 4 en binnen een jaar ...
	Enerzijds vinden wij dit zeer teleurstellend omdat het aanzien van het park nog drie jaar langer wordt bepaald door een parkeervoorziening in plaats van een mooie tuin.
	Anderzijds, hoe moeilijk dat ook is te billijken, zal de aanleg van 80 extra parkeerplaatsen voor het bouwverkeer, het (illegaal) parkeren in onze wijk en in de andere wijken rondom het HagaZiekenhuis terugbrengen.
	Tijdens ons gesprek met de vertegenwoordigers van het HagaZiekenhuis hebben wij nog wel over een ‘groene’ afscherming van het parkeerterrein gesproken; men wil dat doen door begroeiing van hedera; kant en klaar (volgroeid) te plaatsen in bakken en teg...
	Voor wat betreft de aanrijroute van de auto’s van het bouwpersoneel is een absoluut NEE afgegeven aan het inrijden vanaf de Dedemsvaartweg over de Florence Nightingaleweg. Het tijdelijke parkeerterrein zal uitsluitend via de Escamplaan en de Charlotte...
	Entree wijk opgeknapt
	Contributie 2017
	De zomervakantie staat weer voor de deur en ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.
	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 wijkfeest begonnen.
	Samen met u werken we aan een prettige en veilige leefomgeving en maken we deze wijk, daar hoort u ook bij!
	Samenstelling bestuur

