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25 jaar Florence Nightingale Park
Met een huis-aan huis-bezorging van oliebollen hebben wij, bestuursleden van de VVH FNP
in de laatste dagen van 2017 de viering van het 25 jarig bestaan van onze wijkvereniging
ingeluid. Gelet op de aan de deur ontvangen reacties werd deze verrassingsactie door alle
bewoners die rond die dagen thuis waren, gewaardeerd.
Het jaarlijkse zomerfeest, dit jaar op zondag 26 augustus, zal ook in het teken staan van dit
jubileum.

Contributie 2018
Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende. Met uw bijdrage in 2017 hebben wij als
vereniging verschillende activiteiten kunnen ondernemen en financieren. In de concept
begroting van 2018 zijn ook weer een aantal activiteiten opgenomen die alleen met uw
bijdrage kunnen worden gerealiseerd. Daarom… bij deze ons verzoek aan u om vóór 14
april a.s. 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.

Korte terugblik bewonersbijeenkomst en ALV
Op 23 januari j.l. was er de bewonersbijeenkomst in het clubgebouw van de
korfbalvereniging Die Haghe aan de Baambruggestraat 10. Deze bijeenkomst werd bezocht
door 36 bewoners. De statutair verplichte behandeling van de verslagen en begroting verliep
zoals altijd goed en vlotjes. De financiële cijfers over 2017 konden – mede door de
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verhuizing van de penningmeester – nog niet gepresenteerd worden. Begin april zal het
bestuur de jaarcijfers over 2017 bespreken met de leden van de kascommissie, die bij die
gelegenheid ook de controle zal uitvoeren. Hierover zal het bestuur in de volgende
Nieuwsflits berichten.
Het concept verslag van de ALV van 23 januari j.l. treft u elders in de Nieuwsflits aan.
Vervolgens zijn de aanwezige bewoners met elkaar in gesprek gegaan over ideeën en
voorstellen die het in onze wijk nog plezieriger maken om in te wonen.
Onderstaand een overzicht van de uitkomsten.
Wanneer je als niet aanwezige bewoner nog iets aan deze lijst zou willen toevoegen en/of
wanneer je als medeorganisator voor de een of andere activiteit wilt inzetten, mail dat dan
naar: bestuur@vve-fnp.nl
Suggesties vanuit de wijk voor:
het wijkfeest
- een garage sale / rommelmarkt;
- een straatfeest;
- een Potluck eetfeest (iedereen neemt iets mee);
- eten aan lange tafels in de straten of speeltuin;
- een collage van foto’s / een speurtocht aan de hand van
oude foto’s;
- een wijk BBQ;
- iets gezamenlijks (zoals een Zeskamp);
- een wijn & spijs wandeling door de wijk;
- een boom planten ter herinnering;
- foto’s op een spandoek afdrukken.
het verkeer
- van de hele wijk een woonerf maken;
- snelheidscontroles (max. 30 km).
de sociale cohesie
- een ouderen hangplek;
- burenhulp (hond uitlaten, oppas, medicijnen halen e.d.);
- een deeleconomie (lenen en uitlenen via een app):
- diensten over en weer.
het milieu
- schoonhouden van de wijk (zwerfafval);
- (eigen) groen snoeien;
- groene daken en schuren (sedum);
- duurzame warmte in de wijk.
de veiligheid
- de brandgangen vrij houden;
- camera’s bij de ingangen plaatsen.
overige zaken
- een jaarplanning voor de burenborrel;

Commissie leefomgeving
Bewoner Fred Baptist heeft aan het bestuur een voorstel ingediend voor het instellen van
een commissie leefomgeving, geluidswaarden en gezondheidsrisico’s. Een oproep tijdens
de ALV voor deelnemers aan deze commissie leverde geen resultaat op.
Wanneer u, lezer van deze Nieuwsflits, belangstelling en/of bereidheid bestaat om samen
met Fred Baptist zich te willen inzetten voor de leefomgeving van onze wijk, dan kunt u zich
via ons e-mailadres aanmelden: bestuur@vve-fnp.nl

Nieuwsflits VVE-FNP

2

maart 2018

De vereniging is ook te vinden op internet: www.vve-fnp.nl

Gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan
In de afgelopen week is de sleutel van de laatste 12 van de in totaal 41 eensgezinswoningen
in deelgebied 2 door bouwer Heijmans aan die nieuwe bewoners overhandigd.
Op dinsdag 23 januari jl. vond de ‘feestelijke handeling’ plaats ter gelegenheid van de start
van deelplan 1 De Schoone Ley plaats. Bij die gelegenheid werd de maquette van het
gehele gebied onthuld.
Aardwarmtecentrale: Hier zijn twee omgevingsvergunningen voor aangevraagd en één
daarvan is voor de aanpassing van het ketelhuis. De vergunningsaanvrager is de HAL
(Haagse Aardwarmte Leyweg).
Parkeerplaatsen: Er moeten nog circa 100 parkeerplaatsen gecreëerd worden. Deze komen
bij de apotheek (50) en bij de aardwarmtecentrale (circa 50).
De tijdelijke parkeerplaatsen voor bouwpersoneel van Heijmans staan los van deze
parkeeropgave en zullen na realisatie van de bouw weer verdwijnen.
Het park: Op 7 november 2017 is de bijeenkomst met de buurt geweest om het concept
voorontwerp (VO) toe te lichten. Deze maand neemt het college van B&W een bestuurlijk
besluit, o.a. ook over het beheer. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2018
allemaal gedaan worden.
Bouwplaats deelgebied 2. In de afgelopen maanden zijn door middel van het boren van
diepe gaten die vervolgens werden volgestort met beton, ondergrondse wanden
gerealiseerd voor de parkeergarage. Medio april/mei zal gestart worden met het uitrijden van
het zand.
In mei wordt de bouw van gebouw G op deelgebied 2 gestart. Gebouw G is een U vormig
gebouw van zes lagen hoog met in de plint diverse commerciële voorzieningen. De bouw
hiervan is in de oorspronkelijke bouwplanning naar voren gehaald. Belangrijkste reden is het
sneller creëren van de nieuwe entree en het daar voor liggende plein van het Haga
ziekenhuis. Gebouw G wordt in opdracht van woningstichting Arcade door Heijmans
gebouwd en zal in juni 2020 gereed zijn.
Op de website www.deschooneley.nl kunt u alle informatie vinden over de
nieuwbouwplannen rondom het HAGA ziekenhuis.
Zie ook: https://www.heijmans.nl/nl/projecten/haga-terrein/

Zomerfeest zondag 26 augustus 2018
Dit jaar vieren we het feit dat onze wijk 25 jaar bestaat! Uiteraard laten we dit niet ongemerkt
voorbij gaan. De feestcommissie is inmiddels al twee keer bijeen geweest om weer het een
en ander in elkaar te steken. Ook tijdens de laatste ALV zijn er wat suggesties gegeven waar
we naar zullen kijken of deze haalbaar en/of inpasbaas zijn.

Commissie parkeerperikelen
Maandag 22 januari j.l. zou er een bijeenkomst met de gemeente plaatsvinden i.v.m. de
integrale aanpak van de parkeerproblemen rondom het Haga Ziekenhuis door Wethouder
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Tom de Bruin toegezegd. Deze is door langdurige uitval van de projectleider niet
doorgegaan. Na sterk aandringen onzerzijds is deze uiteindelijk toch nog gehouden op 20
februari j.l. Diverse vertegenwoordigers uit de omliggende wijken waren uitgenodigd en
aanwezig. Om niet te veel uit te wijden hieronder een aantal punten van suggestie die we
hebben ingebracht op de avond zelf en later naar aanleiding van het verslag nog hebben
toegevoegd:
Voor het Florence Nightingale Park en dan vooral de Constance Gelderblomlaan en Trude
Mertenslaan zou gedacht kunnen worden aan parkeren voor vergunninghouders. De rest
van de wijk heeft eigen opstelplaatsen op eigen terrein.
Andere mogelijkheid zou kunnen zijn: invoeren van een vorm van betaald parkeren waarbij
de bewoners een kosteloze vergunning verstrekt krijgen omdat de wijk nu eenmaal wel
gebouwd is met voldoende capaciteit voor de eigen bewoners.
Een andere mogelijkheid is misschien het instellen van bestemmingsverkeer voor de gehele
wijk(FNP).
Door de inrichting van de wijk zonder doorgaand verkeer met maar 1 in- en uitgang zien we
de wijk als een status aparte. Met woningen in het duurdere segment mogen we een
parkeerplaats in de directe omgeving van onze woning verwachten. Destijds bij de bouw van
de wijk is gerekend met 1,4 parkeerplaats voor de bewoners en hun bezoekers.
Een verdere verlichting zou wellicht het instellen kunnen zijn van eenrichtingsverkeer in een
gedeelte van de Zuidwoldestraat vanaf de kant van de Leyweg. Dat bespaart een hoop
sluipverkeer door de Zuidwoldestraat en voor personeel en bezoekers van Haga en 2Samen
lastiger om in onze wijk te parkeren.
De nieuw aan te leggen wijkjes met grondgebonden woningen krijgen alleen
parkeerplaatsen op eigen terrein achter een eigen slagboom. Waar gaan hun bezoekers
straks parkeren? Juist! U raad het al?

Welkom nieuwe FNP bewoners
In het laatste kwartaal van 2017 zijn alle nieuwe bewoners die in 2017 in onze wijk zijn
komen wonen met een bloemetje welkom geheten. Bij die gelegenheid werd ook de
welkomstbrief overhandigd met daarin informatie over onze wijk en de VVH-FNP.

Burenborrel
De FNP Burenborrel is er ook dit jaar weer vier keer. De borrels vinden plaats in café Zuid57
van theater Dakota, Zuidlarenstraat 57. Naast een drankje met buren is het mogelijk te
blijven eten. Zuid57 kent een eenvoudige, doch creatieve en betaalbare keuken
De data zijn: 24 maart, 23 juni, 22 september, 24 november.
Noteer deze vast in uw agenda. Vroegtijdig glijdt er nog een uitnodiging in uw brievenbus.

Nieuwsflits VVE-FNP

4

maart 2018

De vereniging is ook te vinden op internet: www.vve-fnp.nl
Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen

Jan Raateland
Vacant
Vacant
Henk Grijspaardt
Georgette van Dijke
Rob Keehnen

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 100 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 Eva Jonker; Dennis Graper en Sacha Kipping – allen zijn te bereiken via het
algemene nummer 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
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Concept verslag Algemene ledenvergadering
Datum
:
dinsdag 23 januari 2018
Aanvang
:
20.00 uur
Plaats
:
Baambruggestraat 10 (Korfbalvereniging Die Hage), Den Haag
Bestuur
:
Jan Raateland (voorzitter), Ferry van Coesant (penningmeester),
Rob Keehnen (bestuurslid), Henk Grijspaardt (verslag, bestuurslid),
Georgette van Dijke (aspirant bestuurslid)
Aanwezigen :
36 personen hebben de presentielijst getekend
Afmeldingen : Fam. Baptist, Ferry van Coesant, Jaco Brenninckmeijer, Eugene van Leeuwen.
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 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:
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
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.
 De nieuwsbrieven omtrent de bouwactiviteiten van Haga en de gemeente.
 Een verzoek van Fred Baptist: geluidsoverlast; planschade. Oproep voor werkgroep via
Nieuwsflits.
4. Vragen en vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25
januari 2017.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en het verslag is vastgesteld. Met dank aan de
secretaris Frans Joosstens.
5. Jaarverslag secretaris 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de
secretaris Frans Joosstens.
6. Financieel verslag 2017
In verband met ziekte van de penningmeester geeft Jan Raateland een kort overzicht van de
stand van zaken. Er zijn momenteel 127 betalende leden. Door ziekte van de penningmeester
is er ook nog geen kascontrole geweest. Jan legt de vergadering voor dit in een later stadium te
doen met goedkeuring van de ALV. Dit wordt goedgekeurd. Jan zal hier t.z.t via de Nieuwsflits
terugkoppeling over geven na controle door Dhr. Alkemade en Dhr. Brenninckmeijer. De
contributie zal niet verhoogd hoeven te worden. Er is nog een leuk saldo in kas.
7. Samenstelling bestuur in 2017
Georgette van Dijke wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zij is in het verleden ook al eens
bestuurslid geweest en wordt met applaus begroet. Ferry van Coesant is helaas niet aanwezig
maar is aftreden i.v.m. zijn verhuizing welke onlangs heeft plaatsgevonden. Van Ferry zal nog
passend afscheid genomen worden.
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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, het was gezellig druk. 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 140 euro. De
kasreserve is rond de 2000 euro. Henk zal voor 2018 ook weer de 1000 euro subsidie bij de
Gemeente aanvragen. De datum voor het feest is zondag 26 augustus en zal groots gevierd
worden i.v.m. 25 bestaan van de wijk. De burgemeester zal uitgenodigd worden om dit te
openen.
 De FNP wijk-kerstboom
Zondag 17 december jl. werd de wijk-kerstboom ontstoken bij de ingang van de wijk. 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
 Maandag 22 januari jl. zou er een bijeenkomst met de gemeente plaatsvinden i.v.m. de
integrale aanpak van de parkeerproblemen rondom het Haga Ziekenhuis door
Wethouder Tom de Bruin toegezegd. Deze is door langdurige uitval van de projectleider
niet doorgegaan.


Voor het Florence Nightingale Park en dan vooral de Constance Gelderblomlaan en
Trude Mertenslaan zou gedacht kunnen worden aan parkeren voor vergunninghouders.
De rest van de wijk heeft eigen opstelplaatsen op eigen terrein.



Andere mogelijkheid zou kunnen zijn: invoeren van een vorm van betaald parkeren
waarbij de bewoners een kosteloze vergunning verstrekt krijgen omdat de wijk nu
eenmaal wel gebouwd is met voldoende capaciteit voor de eigen bewoners.



Een andere mogelijkheid is misschien het instellen van bestemmingsverkeer voor de
gehele wijk(FNP).



Door de inrichting van de wijk zonder doorgaand verkeer met maar 1 in- en uitgang zien
we de wijk als een status aparte. Met woningen in het duurdere segment mogen we een
parkeerplaats in de directe omgeving van onze woning verwachten. Destijds bij de bouw
van de wijk is gerekend met 1,4 parkeerplaats voor de bewoners en hun bezoekers.



De nieuw aan te leggen wijkjes met grondgebonden woningen krijgen alleen
parkeerplaatsen op eigen terrein achter een eigen slagboom. Waar gaan hun bezoekers
straks parkeren? Juist! U raad het al?

 Bouwplannen
Rob Keehnen geeft een toelichting op de stand van zaken rondom de bouw vanuit de
klankbordgroep. Er zijn problemen te verwachten met de verkeersafwikkeling rondom Haga via
de Escamplaan. Er lopen bezwaarprocedures vanuit Houtwijk i.v.m. een grote toename van
verkeersbewegingen. Op de bouwlocatie is een maquette aanwezig van de bouwplannen.
Aanspreekpunt voor vragen over de bouw is Rianne Rendering. Op de locatie bij de
Aardwarmte centrale staan thans silo om water op te vangen. Deze zullen blijven staan tot eind
april. Ergernis over rijden door park en tuin. Er komen borden bij de Dedemsvaartweg dat
toegang/doorgang niet mogelijk is. De tuin van Haga wordt nog niet aangelegd, gaat tijdelijk
gebruikt worden als parkeerplaats voor de bouwvakkers. Er moeten nog twee bruggetjes
aangelegd worden, dat zal binnenkort gebeuren.
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 De Burenborrel
De vier gehouden Burenborrels worden als zeer positief beschouwd. 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. De WhatsApp groep telt meer dan 100 gebruikers. Zoals het nu
laat aanzien weet iedere gebruiker wat de bedoeling is om deze app op de juiste wijze te
gebruiken. Verder is er de Facebookgroep waar leuke en minder urgente zaken op besproken
kunnen worden.
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. Is het mogelijk om op de HvS een
invalidenparkeerplaats te realiseren?
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.
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