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Voorzitter Jan Raateland 

Secretaris Frans Joosstens 
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Bestuurslid Henk Grijspaardt 

Bestuurslid Vacant 

 
 

Contributie 2016 

 
 
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2016 al hebben betaald, dank ik hartelijk! 
 
Beste medebewoners. 
Nu de voorjaarsvakantie weer voorbij is wil ik graag uw aandacht 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 zomerfeest begonnen. Samen met u werken we aan een prettige en 
veilige leefomgeving en maken we de wijk, daar hoort u ook bij! 
Samen met u werken we aan een prettige en veilige leefomgeving en maken wij deze wijk, daar 
hoort u ook bij! 
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Graag verzoek ik u uw bijdrage 2016 à € 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. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Ferry van Coesant, penningmeester 
 

Mededelingen vanuit het bestuur 

 
Algemene Ledenvergadering 14 januari 2016: 
Donderdagavond 14 januari kwamen ruim 40 wijkbewoners bijeen om in het atrium van het 
HagaZiekenhuis de Algemene Jaarvergadering van de VVE-FNP bij te wonen. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen als het verslag van voorgaand jaar, jaarverslag van de secretaris, financieel verslag 
van de penningmeester etc., werden veel andere punten besproken. De ALV is hét moment om 
belangrijke zaken met betrekking tot de wijk aan te kaarten. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. 
Voorafgaand aan het formele gedeelte was het een interactieve avond onder leiding van Bureau 
Graswortel. 
 
Thema: “Buren... wie zijn dat, hoe komen we beter met elkaar in contact, wat kunnen wij 
voor elkaar betekenen?” 
 
Hoe goed kennen we elkaar? Zouden we zo nu en dan niet wat meer van elkaar willen weten? Zou 
je wanneer het je gevraagd wordt, je buurvrouw of buurman met iets willen helpen? Maar hoe weet 
je dat dan? Hoe zouden we dat kunnen organiseren?  
Shakira van Steenis en Mirjam Sierat van Bureau Graswortel hebben een interactieve presentatie 
verzorgd. Hierin vertelden zij welke interventies er mogelijk zijn op het gebied van informele zorg. 
Het conceptverslag van de ALV is terug te vinden op de website. 
 
 
 

Straatvertegenwoordiger worden? 

 
 
Het bestuur van uw VVE wil graag een groep straatvertegenwoordigers samenstellen. Door 
omstandigheden is dit een beetje vertraagd. Wij willen graag een nieuwe poging wagen bij deze. 
 
Als straatvertegenwoordiger wordt van u verwacht dat u met een scherpere blik naar situaties in 
uw straat en omgeving kijkt, naar zaken die om aandacht of verbetering vragen. Het gaat hierbij 
vooral om zaken die de algemene ruimte aangaan of die deze aantasten. Zoals verkeersituaties, 
hinderlijk parkeren tot vuilnis op straat, graffiti, hondenoverlast, defecte straatverlichting, kuilen in 
de weg of trottoirs, slechte bestrating, vernielingen etc. Twee personen hebben zich inmiddels 
aangemeld: Wim van Laar (CG) en Ruud de Braal (HvS). 
 
Als u zich aanmeldt als straatvertegenwoordiger doet u dit om iets voor uw straat en uw wijk te 
willen betekenen. Lijkt dit u wel iets? Stuurt u dan een e-mail naar bestuur@vve-fnp.nl. 
 
 

Website FNP is vernieuwd! 
Onlangs is onze website in een nieuw jasje gestoken! Zeker de moeite waard om weer eens een 
bezoekje te brengen aan: www.vve-fnp.nl De foto’s die wij gebruiken zijn afkomstig van Arie-Jan 
den Heijer(CG) waarvoor onze dank! 
 

 
 
Burenborrel 2 april 2016 
Met ruim 40 buren kunnen we weer terugkijken op een geslaagde borrel in Café Zuid57. Steeds 
meer bewoners grijpen deze gelegenheid aan om kennis te maken en praktische tips te krijgen 
over onze woonomgeving. De kinderen die worden meegebracht zorgen voor een extra 
ongedwongen sfeer. 
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Het was leuk te constateren dat er naast een groeiend aantal bewoners ook steeds meer bewoners 
uit alle vier de straten van de wijk aanwezig waren. Noteer vast de data van de komende borrels in 
jullie agenda: zondag 3 juli, zaterdag 24 september (Nationale Burendag) en zondag 27 november. 
 
Rob Keehnen(HvS) 
 
 
 

Zomerfeest zondag 28 augustus 2016 
Op zondag 28 augustus is er weer het jaarlijks zomerfeest voor de wijk. De feestcommissie is al 
een aantal malen bijeen geweest om de voorbereidingen te treffen. 
Ook dit jaar werken we weer met twee grote partytenten en een aantal kleinere. De Aquaballen die 
vorig jaar een succes waren laten we dit jaar op herhaling komen i.v.m. de grote belangstelling van 
vorig jaar. Wij hebben hier veel positieve reacties op ontvangen. Voor de muziek hebben wij een 
echte DJ ingehuurd die muziek draait van de jaren vijftig tot heden. Verzoek nummers zijn van 
harte welkom bij hem! Verder zullen er de diverse knutsel tafels zijn voor de kinderen en een 
springkussen voor de kleintjes. De feestcommissie heeft een optreden kunnen regelen met de 
rondlopendegoochelaar John Negenkerken. Laat je verassen aan tafel. Voor de kinderne neemt hij 
speciale trucs mee! Hij leert ze een aantal trucjes en ze krijgen het materiaal kado! Op onze 
website staat een link naar zijn promotiefilmpje. Dus noteer deze dag alvast in je agenda! 
 
De feestcommissie bestaat dit jaar uit: 
Henk Grijspaardt, Anne van Ijsselstein, John Meijer, Ton en Paula van Krevelen en Hermien 
Rahman. 
  
 

WhatsApp groep VVE-FNP 
Enige tijd geleden is de WhatsApp alert voor onze wijk ingesteld. Om het een en ander in goede 
banen te leiden is er ook een protocol verspreidt met de spelregels. Deze is terug te vinden op de 
website. Verzoek is om je hier aan te houden! Ook de wijkagent vindt het vervelend dat er niet 
relevante zaken voorbij komen. Als dat in alle alert groepen gebeurt waarin zij meekijken dan 
hebben ze hier een dagtaak aan en komen niet meer toe aan hun eigenlijke taken. De alert app is 
bedoeld voor verdachte situaties zodat we elkaar snel op de hoogte kunnen brengen en een oogje 
in het zeil kunnen houden. Het is ook niet bedoeld om discussies te voeren via deze alert app. 
Houdt het kort en meld alleen iets wat relevant is. Meld verdachte situaties altijd bij de politie. De 
alert app is voornamelijk bedoeld om elkaar te waarschuwen om alert te zijn. Aanmelden voor de 
WhatsApp alert kan bij: hgrijspaardt@hotmail.com onder vermelding van naam, adres en 06 
nummer. 
 
Een aantal zaken die voorbij zijn gekomen in de alert app kunnen het beste besproken worden in 
de besloten facebook groep van onze wijk. Nog geen lid? Meld je dan aan en discussieer mee met 
de overige bewoners! De link hiervoor staat op de website van www.vve-fnp.nl 
 
 

Commissie Bouwplannen 
Op 11 januari 2016 is er een schouw geweest van de klankbordgroep van Wijkberaad Leyenburg 
met de gemeente door het Florence Nightingale Park en de nieuwbouwlocaties rond het Haga 
Ziekenhuis. Deze schouw is op 1 maart besproken binnen de klankbordgroep en het verslag van 
beide bijeenkomsten kunt u terug vinden op de website www.vve-fn.nl 
Uiteraard staan wij te allen tijde open voor feedback over dit onderwerp. Dus hebt u behoefte om 
iets te melden: hgrijspaardt@hotmail.com en wij zullen dit in het overleg meenemen/inbrengen. 
Het is enige tijd rustig geweest met de plannen voor de nieuwebouw, maar langzaam begint er 
schot te komen in de zaak. Net als bij de nieuw/verbouw van Haga zullen wij de ontwikkelingen in 
de gaten houden en daar waar nodig contact te zoeken met de projectontwikkelaars.  
 
 
 
 

Commissie Parkeerperikelen 

De commissie is in gesprek geweest met Haga Ziekenhuis en de gemeente over het parkeren in 
onze wijk en dan voornamelijk in de Gelderblomlaan grenzend aan het voormalig oogziekenhuis.  
Er is al een aantal keren dit jaar contact geweest met Haga over het parkeren door personeel. Er 
was beloofd dat ze nog voor Koningsdag het personeel intern zullen inlichten om onze wijk te 
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ontzien. Ze geven ons echter wel aan dat zij meer niet kunnen doen, omdat het openbaar terrein is 
en personeel daar gebruik van maakt. Wij hadden gevraagd of ze desnoods het personeel zouden 
opwachten om ze een brief te overhandigen, maar dat zagen ze niet zitten en gaven aan dat dit 
misschien iets voor de bewoners is om op te pakken. Wat betreft de (9) niet gerealiseerde 
parkeerplaatsen bij het nieuwe onderkomen van het kinderdagverblijf is dit aangekaart bij de 
gemeente en zij gaan dit nu uitzoeken, wordt vervolgd. 
 
Vraag van de gemeente: hoe denken wij over vergunning parkeren, zonder er van uit te gaan dat 
betaald parkeren de volgende stap zal worden. Er is hier om uitleg gevraagd en wij zijn nog in 
afwachting van een antwoord. Ook de nieuwbouw op het terrein van het voormalig oogziekenhuis 
zou overlast kunnen gaan betekenen voor onze wijk. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. 
 
Per 1 oktober wordt er betaald parkeren ingevoerd in een deel van Houtwijk. Dit kan gevolgen 
hebben voor onze wijk i.v.m. het “waterbed effect”. Wij hebben gevraagd om een nul meting voor 
invoering en een meting na invoering van betaald parkeren. Hieronder het schema voor de 
tellingen. 

Tellingen in het gehele vergunninggebied Leyenburg en Florence Nightingale Park (buurt 
5) 

 
 

tussen 8 en 
10 

tussen 14 en 
16 

tussen 19 en 
22 

tussen 2 en 
5u 

week 
36 

 

        

 

dinsdag x x x x 

 

zaterdag   x x   

week 
37           

 

vrijdag  x x x x 

 

zondag   x x   

 
 

De commissie parkeerperikelen bestaat voor 2016 uit: Henk Grijspaardt, Arie-Jan den Heijer en 
Eugiëne van Leeuwen. 
 
 

Geen spoed, wel hulp nodig? Bel 0900-8844 
Hebt u last van hangjongeren, ziet u een verdachte situatie, komt u thuis en is er bij u ingebroken, 
heeft u last van buren, zit uw kat in de boom en kan hij er niet uitkomen, de elektriciteit is 
uitgevallen en de hele straat zit zonder stroom? Is een situatie niet-spoedeisend, maar heeft u wel 
hulp nodig? Voor de politie belt u dan het landelijke politienummer: 0900-8844 (lokaal tarief). 
 
 

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   
Handhavingsteam 070 - 3535830  
Gemeentelijk Contact Centrum contactcentrum@dsb.denhaag.nl, telefoon 14070 
Bestuur VVE-FNP bestuur@vve-fnp.nl 

 

http://www.denhaag.nl/home/contact.htm
mailto:contactcentrum@dsb.denhaag.nl
mailto:bestuur@vve-fnp.nl

