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Korte terugblik bewonersbijeenkomst en ALV   
Op 29 januari jl. was er de jaarlijkse bewonersbijeenkomst in het clubgebouw van de 

korfbalvereniging Die Haghe aan de Baambruggestraat 10. Het verslag van deze bijeenkomst 

is als bijlage aan deze Nieuwsflits toegevoegd. 

 

Energie projectgroep FNP 
Onze wijk, wij allen als bewoners, krijgen te maken met de energietransitie. Om zowel 

pragmatische als praktische redenen is tijdens de laatste bewonersbijeenkomst door het 

bestuur een oproep gedaan aan bewoners die zich met dit onderwerp willen gaan bezighouden. 

Binnen een week was de energieprojectgroep FNP gevormd. De volgende bewoners maken 

deel uit van de commissie: Tony van Mechelen, Fred Baptist, Bas Contant, Arjen Berends en 

Arie Jan den Heijer. De projectgroep is eind maart voor de eerste keer bij elkaar geweest. In de 

volgende Nieuwsflits informatie over hun aanpak en activiteiten. 
 

Bericht van de penningmeester: Contributie 2019 
Bij deze verzoek ik u vóór 15 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.  

 

Robin Alderliesten, penningmeester (TM52)  

 

mailto:bestuur@vve-fnp.nl
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Herinrichting park 
De kogel is eindelijk door de kerk. Het plan is aangenomen en er is budget beschikbaar. 

Volgens plan wordt er in april (2019 !!) begonnen en moet het werk, vier maanden later, in juli 

afgerond zijn. Wat gaat er zoal gebeuren: 

•  Er komen nieuwe paden op het hondenveld en langs de vijver. Diverse paden worden 

verlegd of vernieuwd.  

• Het trekvlot gaat niet door i.v.m. veiligheidsvoorschriften. Daarvoor in de plaats komt 

een klimtoestel in de speeltuin, dat aansluit op de boomstammen en ook weer eindigt 

met een klimtoestel. Daar komt ook een kabelbaan. In datzelfde stukje wordt ook het 

ontwerp van de Hagatuin doorgetrokken. 

• Op het terrein van de Nijkamphoeve komt een tweede speeltuin voor de allerkleinsten. 

• Door het hele park worden banken herplaatst. In de speeltuin blijven er twee, maar die 

worden dubbel. Her en der worden nog een paar picknicktafels geplaatst, waarvan één 

in de speeltuin.  

• Op het eiland wordt de vleermuisbunker opgeknapt en weer geschikt gemaakt voor 

vleermuizen.  

• Er komt een omhekt uitrengebied voor honden op het huidige hondenveld en een 

losloopgebied langs de vijver naast het nieuwe fietspad lang de nieuwbouw. Langs het 

fietspad komt een heg als afscheiding en voor de veiligheid. 

• De Florence Nightingaleweg vanaf de Dedemsvaartweg wordt voetpad en tweerichtings 

fietspad. Daarmee zal naar verwachting de overlast van auto’s in het park voorbij zijn. 

Het huidige voetpad langs de Florence Nightingaleweg wordt opgeheven, verwijderd en 

ingezaaid.  

 

Het plan is definitief. Het heeft geen zin om te reageren op dingen die bewoners van de 

omliggende wijken en/of gebruikers van het park wel of niet leuk vinden. Als bestuur hebben we 

ons al voor veel zaken hard gemaakt en bekritiseerd. En zoals dat in polderland Nederland 

gaat, hebben we deels wel en deels niet onze zin gekregen. Dus laten we genieten van een 

opgeknapt en deels nieuw ingericht park. 

 

Kap 26 populieren 
Met de herinrichting van het park was nog niet begonnen of ons bereikte het bericht dat in het 

kader van de populierenaanpak er in Leyenburg ook zo’n 40 populieren gekapt zouden gaan 

worden. Hiervan staan er 23 in het park en 3 op het gebied van de keerlus van tram 6. 

Als bestuur is er direct gereageerd hetgeen heeft geresulteerd in een overleg met de 

gemeente. Die voelden ook wel aan dat de timing wat slecht was en kwamen maar liefst met vijf 

ambtenaren om een en ander uit te leggen en te bespreken hoe we dit met zo weinig mogelijk 

gevolgen voor het park konden realiseren. 

Wij hebben ons laten begeleiden door een deskundige van natuurorganisatie AVN. 

De bomen (populieren) waren niet meer te redden. Ze waren slecht of aan het eind van hun 

levenscyclus en daardoor gevaarlijk door mogelijk afbreken van takken of omwaaien.  Zelfs ons 

CO2 argument hield niet stand, want populieren die aan het eind van hun levenscyclus zijn 

schijnen geen CO2 meer op te nemen. 

Het moet gezegd worden dat het overleg meer dan positief was van de kant van de gemeente 

en dat zij echt voor onze argumenten openstonden. Wat gaat er gebeuren: 

In plaats van domweg kappen en herplanten met jonge sprietjes zijn de volgende afspraken 

gemaakt. 

Florence Nightingaleweg                                                                                       

Kappen van 21 bomen: wordt nu het onderhouden of kandelaberen van alle bomen aan de 

kinderboerderij zijde. Deze hele rij blijft dus staan. Kandelaberen wil zeggen dat de kroon wordt 

verwijderd en dat de takken als een soort kandelaar blijven. Deze groeien dan weer uit. Aan de 

zijde van de volkstuintjes gaan daarentegen alle bomen gekapt worden. Maar omdat daar ook 

het voetpad verdwijnt is er veel ruimte om op een modernere manier te herplanten.  
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De landschapsarchitect van de gemeente maakt daarvoor een voorstel en daar mogen wij over 

oordelen. 

- De vier grote bomen op het kruispunt van de FNweg en het fietspad worden vervangen 

door extra zwaar gekweekte bomen. Dat wil zeggen dat deze bomen een grotere maat 

hebben. 

- Twee bomen in het speeltuingebied. Van de boom in het bosje laten ze de stam staan 

(houdt veel zicht op het ziekenhuis weg, zowel vanuit de cirkel, als de HvSlaan). Wordt 

herplant in de periferie van het bosje. De boom in de speeltuin is de slechtste van 

allemaal. Beide bomen worden vervangen door een meer opvallende boom zoals b.v. 

één met een andere bladkleur of bloemen. De AVN maakt een voorstel.  

- De drie bomen op het terrein van de keerlus staan langs het water aan de Constance 

Gelderblomlaan. Deze worden gewoon vervangen door jonge herplant.  

 

Zomerfeest FNP 2019     Zondag 7 juli  
Met een nieuw team zijn we gestart met de voorbereidingen voor het jaarlijkse zomerfeest! 

Zondag 7 juli vieren we voor de 26ste keer het bestaan van onze woonwijk en willen we 

inzetten op meer interactie tussen de bewoners door middel van spel en muziek. 

Zing je, of bespeel je een instrument en wil je tijdens het wijkfeest met één of meerdere liedjes 

op het podium schitteren onder begeleiding van een band? Meld je dan aan bij 

r.alderliesten@gmail.com. 

Daarnaast hebben we jullie hulp hard nodig om deze dag te laten slagen. Dus mocht je in de 

gelegenheid zijn een handje te helpen, al is het maar 1 of 2 uurtjes, graag! Meld je dan aan bij 

daudi.sommeling@gmail.com. 
 

 

Parkeren 
Wij hebben vorig jaar een brief gestuurd met de vraag hoe de gemeente omgaat met het 

uitgeven van vergunningen aan bewoners die hun garage niet meer als zodanig gebruiken. De 

gemeente heeft geantwoord dat zij hiervoor het POET beleid hanteren.  

Beleidsregels parkeervergunningen 2015: 
 

10.1. Onder een parkeerplaats op eigen terrein (POET) wordt verstaan:  

a) een parkeerplaats op een terrein of in een garage(box), uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in 

gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;  

b) een parkeerplaats - huur of koop - op het terrein of in de garage van een complex waarvan in 

de bouwvergunning, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat 

deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor het adres dan wel complex van de aanvrager.  

10.2. Een parkeerplaats als bedoeld in onderdeel 10.1 lid 1 wordt als parkeerplaats op eigen 

terrein beschouwd indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:  

a) toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of 

toegang die minimaal 2.30 meter breed is;  

b) een parkeerplaats op een terrein dient ten minste 2.30 meter breed en 5.50 lang te zijn;  

c) een parkeerplaats in een garage dient ten minste 2.65 meter breed en 5.50 mtr. lang te zijn;  

d) een parkeerplaats in een mechanische garage (VAB-garage).  

10.3.  Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet beschouwd een parkeerplaats:  

a) welke niet geschikt is voor LPG, indien de aanvrager eigenaar of houder is van een voertuig 

dat op LPG rijdt;  

b) welke buiten toedoen van de aanvrager tijdelijk niet beschikbaar is voor het parkeren van het 

voertuig van de aanvrager. 

 

Met de gemeente is afgesproken dat er een schouw gehouden wordt in de wijk om te kijken 

hoe hier mee om te gaan. Het ligt in de bedoeling dat betaald parkeren per 1 juli 2019 wordt 

ingevoerd. Maar via de gemeente is al vernomen dat dit wellicht iets later gaat worden omdat 

het om een integraal besluit gaat binnen de wijk Leyenburg. Zolang nog niet alle tellingen en 

opmerkingen zijn verwerkt wordt het nog niet ingevoerd. Wij houden u op de hoogte. 

mailto:r.alderliesten@gmail.com
mailto:daudi.sommeling@gmail.com
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Burenborrel    
De aftrap van het borrelseizoen is vorige maand gegeven. Als vanouds een genoeglijk 

samenzijn van bewoners van ons buurtje. Wil je ook eens jouw buren ontmoeten die niet direct 

naast je wonen, kom dan een volgende keer ook naar Cafe57 van Theater Dakota. 

De volgende borrels zijn op: 29 juni, 21 september en 23 november. 

 

Samenstelling bestuur  
 
 
 
 
 
 

 

 

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. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer het papierophaal dag is? Meldt u dan 

aan! Wij hebben onze eigen AVG (afvalgoeroe)  
 

 

 

Belangrijke contactgegevens  
  

Wijkagenten Adnan Durmus en Dennis Graper    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 

 

 

Voorzitter Jan Raatlend 

Penningmeester Robin Alderliesten 

Secretaris Henk Grijspaardt 

Bestuurslid Rob Keehnen 

Bestuurslid vacature 

mailto:hgrijspaardt@hotmail.com
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           Bijlage 

- concept- Verslag Burenbijeenkomst en ALV 29 januari 2019 
 
Datum               : 29 januari 2019 Aanvang            : 20:00 uur 
Plaats                 : Baambruggestraat 10(Korfbalvereniging Die Hage, Den Haag)  
Bestuur             : Jan Raateland(voorzitter), Henk Grijspaardt(secretaris), Rob Keehnen(bestuurslid)  
Georgette van Dijke(bestuurslid) Robin Alderliesten( aspirant bestuurslid) 
Aanwezigen     : 35 personen aanwezig 
Afmeldingen    : Fam. Lingen, Fam. Baptist, Fam. Koene, Fam. Brenninkmeijer. 
 

1. Opening De voorzitter Jan Raateland heet alle aanwezigen hartelijk welkom bij deze 
bewonersbijeenkomst/Algemene Ledenvergadering VVE-FNP. De voorzitter licht het programma 
toe dat uit twee delen zal bestaan. Hij meldt dat er een aantal verhinderingen zijn 
binnengekomen.  

2. Thema: presentatie Duurzaamheid “Hou van je huis” 
Ron Lazaroms van de Gemeente Den Haag geeft een presentatie wat dit betekent voor onze wijk 
als we van het “gas” af moeten. Veel informatie is ook te vinden op: www.hvjh.nl Nog niet 
bekend is op welke termijn het gas gaat verdwijnen. Er volgt verder wat informatie over de 
aanschaf van een warmtepomp, kosten ca. € 9.000,00 maar hier kan een subsidie op verleend 
worden ter grootte van ca. € 1.800,00. Er wordt een oproep gedaan om een projectgroep op te 
starten die informatie kan verzamelen voor de bewoners welke weg bewandeld kan worden. Dit 
kan onder begeleiding van de gemeente. Het is dan mogelijk om een scan te laten maken van de 
woningen. Uiteraard kan niets verplicht worden. Dit onderdeel is om 20:30 uur afgesloten 
waarna het officiële gedeelte van de vergadering start. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

Diverse mails die binnengekomen zijn vanuit het wijkberaad. Deze worden door de voorzitter 
gelezen en beoordeeld of deze voor onze wijk relevant zijn. Oproep van Fred Baptist om een 
werkgroep op te zetten i.v.m. De duurzaamheid; de mogelijkheden en de onmogelijkheden. 

4. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering van 23 januari 2018 
Deze wordt zonder wijzigingen voor akkoord bevonden door de aanwezige leden. 

5. Jaarverslag secretaris 2018 

Vraag over het VO Florence Nightingale Park: Deze komt hopelijk in februari in het college om 
vastgesteld te worden, daarna waarschijnlijk in maart starten. Het trekvlot is uit het plan 
gehaald, ter compensatie komt er een klimobject bij de speeltuin. 
Vraag over opvang Zilverstraat: deze gaat waarschijnlijk dicht en de bezoekers zullen zich 
moeten melden op de locatie van het Rode Kruis ziekenhuis. Ton van Krevelen merkt op dat hij 
ineens getrouwd is met Paul i.p.v. Paula!  

6. Financieel verslag 2018 

De cijfers worden door de aanwezige leden goedgekeurd. De kascontrole commissie stelt de 
vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De kascommissie 
bestond dit jaar uit: Yvonne van Laar en Roel Alkemade. 

7. Verkiezing kascontrole voor 2019 

Yvonne van Laar en Roel Alkemade zullen ook voor 2019 de cijfers onder de loep nemen. 
8. Bestuurssamenstelling 

http://www.hvjh.nl/
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Robin Alderliesten loopt al een tijdje mee als beoogd opvolger van de vorige penningmeester 
Ferry van Coesant die inmiddels niet meer in de wijk woonachtig is. De vergadering kan zich 
hierin vinden en gaat akkoord. 
 
 

9. Activiteiten in de wijk 

 Zomerfeest: Goed verlopen dit 25-jarig jubileum. Veel attracties geweest, dit was 
mogelijk door een extra subsidie van de Gemeente i.v.m. het 25-jarig bestaan van de 
wijk. Het huidige team neemt na vele jaren afscheid om plaats te maken voor een nieuw 
team. Daudi Sommeling heeft het stokje van Henk Grijspaardt overgenomen om de kar 
te trekken en een team samen te stellen. Van het huidige team zal alleen Hermien 
Rahman het nieuwe team gaan versterken. De nieuwe commissie zal voorlopig bestaan 
uit: Daudi Sommeling, Ilse Spruijt, Robin Alderliesten en Hans Bos. Het komende 
Zomerfeest voor 2019 zal gehouden worden op zondag 7 juli. Het vertrekkende team zal 
niet helemaal uit beeld verdwijnen daar zij hebben toegezegd nog hand en spandiensten 
te verlenen op de dag zelf. Daudi bedankt het vertrekkende team en zal als dank en 
afscheid een etentje regelen. De vertrekkende leden van het team zijn: Anne van 
IJsselstein, Ton en Paula van Krevelen, John Meijer, Frans Joosstens en Henk Grijspaardt 

 Kerstboom in de wijk op 12 december 2018. Was weer een gezellige bijeenkomst aan het 
begin van de wijk. Er zijn lekkere hapjes en drankjes uitgedeeld. Ook dit was weer 
mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente en de inbreng voor de hapjes van 
een aantal bewoners. Het verlichten van de boom werd vergezeld door een vuurkorf en 
een draaiorgel met kerstmuziek.  

 Parkeerperikelen in de wijk.  
In het voorstel wordt betaald parkeren ingesteld voor het Florence Nightingale Park van 
13:00 - 24:00. Deze tijden gaan gelden in een cirkel rond Haga om langparkeerders van 
Haga tegen te gaan. Gemeente en Haga onderzoeken de mogelijkheid voor een 
transferium bij de Uithof. Tellingen hebben uitgewezen dat onze wijk boven de 100% zit 
wat betekent dat betaald parkeren gerechtvaardigd is. Er is van alles aan gedaan om 
andere oplossingen aan te dragen zoals bijv. een blauwe zone, groen gele zone, 
bestemmingsgebied etc. Maar de enige mogelijkheid die het gemeentebeleid biedt is 
regulering via betaald parkeren. Dit zal overdag weer wat ruimte geven voor ons eigen 
bezoek. Ook moeten we vrezen voor de 620 nieuwe woningen. Er is nu al bekend dat er 
te weinig parkeergelegenheid is. Dat zou betekenen dat wij zonder betaald parkeren 
straks in de avond ook vol zitten door de nieuwe bewoners en hun bezoek. Het is de 
bedoeling dat dit op 1 juli 2019 ingevoerd gaat worden. Het bestuur heeft nog wel de 
vraag gesteld aan de gemeente hoe er wordt omgegaan met de garages die niet meer als 
zodanig in gebruik zijn. Krijgen deze bewoners alsnog een vergunning? Wij zijn nog in 
afwachting van een antwoord. 

 Burenborrel 
Rob Keehnen neemt hier altijd het initiatief in. Hij regelt met Dakota een aantal dagen 
dat de borrel kan plaatsvinden. Deze worden eigenlijk wel goed bezocht. Op 23 maart 
2019 is de eerste borrel. 

10. Rondvraag 

Mogen busjes met een v kenteken eigenlijk wel in onze wijk staan? Dit wordt nagevraagd. Wordt 

de wijk uitgebreid met de nieuwe bewoners? Onze wijk zal een eigen koers blijven varen, maar 
wellicht dat buurt vijf, zoals wij nu werken onder de paraplu van het Wijkberaad Leyenburg, 
uitgebreid zal worden met vertegenwoordigers vanuit de nieuwbouw. Dit om te voorkomen dat 
er vanuit diverse verenigingen zaken dubbel aangepakt zullen worden. Het is verstandiger om dit 
via het Wijkberaad te combineren. Is het misschien een optie om zonnepanelen gezamenlijk in 
te kopen? Dit is een mooie taak voor de nieuw te vormen Energie projectgroep. Kunnen 
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klimobjecten aangepast worden voor ouderen? Hierbij valt te denken aan de projecten van Olga 
Commandeur. 

11. Sluiting : De voorzitter sluit om 21:40 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een 

drankje en een hapje. 


