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De gemeente Den Haag heeft met een brief van 8 juni j.l., aan de bewoners van onze 
wijk informatie verschaft over de voortgang van de gebiedsontwikkeling Leyweg – 
Escamplaan. 
 
Nadere informatie, waaronder ook de brief, kunt u vinden op onze website. 
 
Als wijkvereniging nemen wij deel aan de klankbordgroep. In de commissie 
bouwplannen hebben Henk Grijspaardt, Rob Keehnen en Jan Raateland zitting. Vanaf 
begin dit jaar komt de klankbordgroep, onder voorzitterschap van een projectmanager 
van de gemeente Den Haag maandelijks bij elkaar. 
 
Vanuit het in november 2014 door een definitieve uitspraak van de Raad van State 
onherroepelijk geworden bestemmingsplan, liggen veel zaken al vast. Er komt 
woningbouw, er komt een grote openbare parkeergarage en er zullen een aantal grote 
infrastructurele aanpassingen gerealiseerd gaan worden.  
 
Er zijn nog een aantal onderdelen waarover wij als bewoners mogen meedenken, 
meepraten en voorstellen doen, zoals het indienen van alternatieven. 
 
Over een aantal onderdelen van de gebiedsontwikkeling hadden wij onze bedenkingen. 
Die bedenkingen betreffen: 
• het grote aantal bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd 
• de omvang van de watercompensatie, die grotendeels in het park gerealiseerd dient te                              
gaan worden 
• de helihaven, die heel dicht op de nieuwe woningen is gesitueerd 
• de verkeersafwikkeling en daarmee de verkeersveiligheid 
• de al zo lang beloofde kwaliteitsimpuls van het park 

 Gebiedsontwikkeling 
Leyweg/Escamplaan 



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

Nieuwsflits VVE-FNP 2 juni 2016 

 

 

 
In een brief aan de projectmanager hebben wij onze bedenkingen geuit. Door de 
projectmanager werd op onze brief snel gereageerd, waarna wij dezelfde week nog met 
elkaar rond de tafel zaten. 
Vervolgens heeft zij, de projectmanager, in een brief gereageerd op onze vragen. 
De brieven treft u aan op onze website. 
 
Op maandag 20 juni j.l. was er weer een klankbordgroep bijeenkomst, waarin ook de 
reactie van de projectmanager werd behandeld.  
 
Met onze inbreng in de klankbordgroep en onze brief aan de projectmanager hebben wij 
tot nu toe het volgende bereikt: 
 

•  
het strookje bos ter hoogte van de H.van Soelenlaan blijft intact doordat er elders 
in het park naar watercompensatie wordt gezocht; 

•  
onderzocht wordt of er langs de kant van de Florence Nightingaleweg extra 
ruimte gevonden kan worden voor de watercompensatie, zodat een groter deel 
van het park voor bomen en grasveld behouden kan worden; 

•  
door de aanleg van vijvers een aantal waardevolle bomen behouden kunnen 
blijven;  

•  
het gezamenlijk optrekken met de andere wijkverenigingen van het wijkberaad 
Leijenburg, heeft er mede toe bijgedragen dat wij als bewoners maximaal worden 
betrokken bij de uitvoering van de plannen dat onder andere heeft geleid tot de 
organisatie van een Parkconferentie (zie elders in deze Nieuwsflits) 

•  
aandacht voor de specifieke omstandigheden voor de overlast van parkeren door 
niet bewoners van de FNP. 

 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de in de afgelopen maanden besproken 
onderwerpen en knelpunten. 
 
Aantal te kappen bomen Als bestuur van de wijkvereniging weten wij ons goed 
ondersteunt door de mensen van AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming). 
Zij hebben samen met de binnen de gemeente Den Haag verantwoordelijke mensen 
voor het groen in onze stad, de kapvergunningen bestudeerd en besproken. Uitkomst 
hiervan is dat er van de oorspronkelijk 493 te kappen bomen 30 minder hoeven te 
worden gekapt en nog eens 17 worden verplaatst.  
 
Watercompensatie 
De architect van het gemeentelijk ingenieursbureau gaf in de klankbordgroep van j.l. 
maandag een toelichting op de plannen voor de watercompensatie. Naar aanleiding van 
zijn toelichting, werden een aantal suggesties gedaan voor andere oplossingen. De 
architect gaat deze suggesties beoordelen op mogelijke uitvoering en zal waar mogelijk 
deze aanpassen in de bouwaanvraag, waarvan de watercompensatie een voorwaarde is 
van het Hoogheemraadschap. 
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Verkeersafhandeling 
Onze zorg over de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling, waaronder de 
ontsluiting van de Escamplaan, worden bij de nadere uitwerking door de 
verkeersdeskundigen meegenomen. 
 
 
Kwaliteitsimpuls park 
Voor de revitalisatie, herinrichting en het opknappen van het park is een budget van € 
250.000 beschikbaar. De klankbordgroep twijfelt of dit budget voldoende is om een 
wezenlijk kwaliteitsimpuls te realiseren. Vanuit de klankbordgroep is de oproep gedaan 
hier meer middelen voor te vinden.  
 
Parkeerdruk  
Een vast punt dat wij vanuit onze wijk in ieder overleg met de gemeente Den Haag 
inbrengen is de aandacht voor de parkeerdruk in onze wijk. Met name ook door de 
invoering van betaald parkeren in Houtwijk zal naar verwachting het parkeren door 
medewerkers en bezoekers van het Haga ziekenhuis nog meer toenemen. In het 
projectdocument van het college van B&W is over het parkeren in onze wijk het 
volgende te lezen: 
 
 
Met name het Florence Nightingalepark achten wij in dit opzicht kwetsbaar omdat daar 
overdag gratis op straat geparkeerd kan worden. Wij zullen daarom gaan monitoren of er 
overlast gaat optreden van uitwijkende parkeerders. Mocht dit het geval zijn dan zullen 
wij in overleg treden met de buurt en zo mogelijk adequate maatregelen treffen. 
Uiteraard hebben wij er bij het ziekenhuis op aangedrongen het personeel erop te wijzen 
dat parkeren in de omliggende woonbuurten niet gewenst is. Wij zullen niet nalaten het 
ziekenhuis op deze verantwoordelijkheid te blijven aanspreken. 
 
 
Tot zover de berichtgeving vanuit de Klankbordgroep en de commissie bouwplannen van 
de VVE FNP. 
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Bezoek wethouder  
Op dinsdagavond 21 juni j.l. heeft wethouder Joris Wijsmuller een bezoek gebracht aan 
het park en het gebied rondom het Haga-ziekenhuis. Met een wandeling door het park 
heeft hij zich een beeld kunnen vormen over de huidige situatie. Ook heeft hij gezien en 
van de aanwezige klankbord-groepsleden gehoord welke zorgen en vragen er zijn m.b.t. 
de toekomstige verkeerssituatie. 
 
 

 
 
 
 
INLOOPBIJEENKOMST - INFORMATIEAVOND   
De in de brief van 8 juni door de gemeente Den Haag aangekondigde inloopbijeenkomst 
zal worden gehouden op woensdag 6 juli van 19.00 tot 21.00 in Dakota. U ontvangt 
hierover nog een uitnodiging vanuit de gemeente Den Haag. 
 
 
Parkconferentie 
Tijdens de klankboordbijeenkomst van 20 juni j.l. werd er informatie verschaft over een 
Parkconferentie. Doel van deze Parkconferentie is de gebruikerswaarde van het park 
naar ieders tevredenheid zo hoog mogelijk te laten zijn. 
Alle bewoners ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst; de eerste is op 7 
september 
Bewoners worden zowel individueel als in groepen de gelegenheid gegeven om hun 
ideeen, wensen en suggesties kenbaar te maken.  
Aan deze conferentie gaat een ‘parkconferentie kids’ vooraf. Kinderen in de leeftijd van 
6 t/m 14 jaar worden op woensdagmiddag 31 augustus van 14.00 tot 16.30 de 
gelegenheid geboden om mee te denken en mee te praten. Deze bijeenkomst wordt 
vermoedelijk in de kinderboerderij de Nijkamphoeve gehouden; nader informatie volgt  
  
 
Vragen, suggesties, opmerkingen 
 
Indien u naar aanleiding van deze nieuwsflits nadere informatie wilt of u wilt de leden van de 
commissie bouwplannen voorzien van suggesties of opmerkingen, dan kunt u dit doen via de email 
van onze secretaris: fransjoosstens@tiscali.nl 
 

 
Namens het bestuur, 
 
Jan Raateland 
voorzitter 


