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In deze extra Nieuwsflits:  

 
VERPLAATSING ALGEMENE LEDENVERGADERING NAAR EEN LATER MOMENT 

(dit bericht is gericht aan alle bewoners van het woonwijk FNPark) 

 

Op de Algemene ledenvergadering van de VVH-FNP van januari 2019 is een Energie 

Commissie, inmiddels genaamd “werkgroep Energietransitie”, ingesteld. Deze 

werkgroep heeft de opdracht meegekregen te onderzoeken wat er speelt op het 

gebied van energietransitie.  

Belangrijkste reden om deze werkgroep op te richten is het feit dat de gemeente Den 

Haag vaart wil maken met de energietransitie en wij voorbereid willen zijn. 

De gemeente Den Haag heeft tweede helft van vorig jaar een “Challenge energie uit 

de wijk” uitgeschreven. Daarin worden organisaties uitgenodigd en aangemoedigd na 

te denken en plannen te ontwikkelen die bijdragen aan de energietransitie. 

Onze werkgroep heeft zo’n plan geschreven en de gemeente vond het goed genoeg 

om dat te gaan subsidiëren. Het plan loopt parallel met de opdracht vanuit de ALV: 

ONDERZOEK DOEN. Aan de subsidie zijn geen vervolgvoorwaarden verbonden, anders 

gaan wij de subsidie niet accepteren. 

De “werkgroep Energietransitie” wil ook graag uw mening weten over dit onderwerp 

en daarom heeft u inmiddels een enquête ontvangen. Het zou fijn zijn als u deze 

invult zodat er een afgewogen beeld ontstaat hoe er in ons woongebied gedacht 

wordt over het onderwerp energietransitie. 

Op de ALV wil de werkgroep u graag de “Challenge energie uit de wijk” en de 

uitkomsten van de enquête presenteren en met u de dialoog aangaan. Om een 

degelijke presentatie voor te bereiden, alsmede de enquête uit te werken is meer 

tijd nodig.  

Vandaar dat besloten is de Algemene Ledenvergadering van 28 januari a.s. NIET 

DOOR TE LATEN GAAN en te verplaatsen naar een later tijdstip, mede afhankelijk 

van beschikbaarheid in theater Dakota, in februari of maart. 

 

Mede namens de “werkgroep Energietransitie”, 

Bestuur Vereniging van Huiseigenaren Florence Nightingale Park. 
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