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Samenstelling bestuur oktober 2015 
Voorzitter Jan Raateland 
Secretaris Frans Joosstens 
Penningmeester Ferry van Coesant 
Bestuurslid Katenka Creman 
Bestuurslid Henk Grijspaardt 
 
 
Contributie 2015 
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2015 al hebben betaald, dank ik hartelijk! 
 
Samen hebben we er de afgelopen jaren voor gezorgd dat onze vereniging er financieel nog steeds 
gezond voor staat. Laten we dat in 2015 ook zo houden en draagt u allen uw steentje bij. In het 
komende jaar blijft de vereniging de ontwikkelingen van de (geplande) bouwactiviteiten in en 
rondom ons wijk nauwlettend en kritisch volgen. Samen met u werken we aan een prettige en 
veilige leefomgeving en maken wij deze wijk, daar hoort u ook bij! 
 
Mocht u uw bijdrage 2015 à € 20,00 nog niet hebben overgemaakt, dan vraag ik u vriendelijk deze 
alsnog over te maken op bankrekening nummer 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 
 
 
Een geslaagde Burenborrel op de Nationale Burendag 
44 buren zijn zaterdag 26 september naar de door wijkbewoner Rob Keehnen georganiseerde  
burenborrel in Café 57 bij Theater Dakota gekomen. Al met al een geslaagde burenborrel, waarbij 
alle straten van onze wijk goed werden vertegenwoordigd. Topper was de Sjoukje Faberlaan. De 
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buren uit deze straat hebben de boodschap van de Nationale Burendag die eveneens op die dag 
plaatsvond, actief verwoord en afgesproken niet alleen met elkaar te gaan borrelen, maar daarna 
ook met elkaar te gaan eten. In totaal zijn er 22 buren uit onze wijk blijven eten. Een goed 
uitgangspunt voor weer een VVE-FNP Burenborrel in november, waarbij we hopen nog meer buren 
te mogen begroeten. Komt u ook? 
 
 
Cadeaus van de buren voor Juliana Kinderziekenhuis 
Artikel van de website van het HagaZiekenhuis 
14 oktober 2015 
Vrijdag 9 oktober ontving het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) van de VVE Florence Nightingale Park 
een aantal cadeaus voor de kinderen. Medisch manager en kinderarts Fréderique Hofstede nam de 
cadeaus in ontvangst. 
 
De huizen van het Florence Nightingale Park liggen tegenover de nieuwbouw van het JKZ op locatie 
Leyweg van het HagaZiekenhuis. De bewoners hebben de opbouw van dag tot dag kunnen zien. Na 
de verhuizing van het JKZ naar de nieuwbouw aan de Leyweg, wilden 'de buren' iets doen voor de 
kinderen die er opgenomen zijn. Zij kochten in overleg met de pedagogische zorg van het JKZ een 
aantal dozen lego en magisch zand. 
 

 foto Bert Noordanus 
 
Fréderique Hofstede bedankte de VVE hartelijk voor de cadeaus namens de medewerkers van het 
JKZ. De afvaardiging van de VVE bestond uit voorzitter Jan Raateland, penningmeester Ferry van 
Coesant en Katenka Creman. Zij kregen aansluitend een rondleiding door het nieuwe JKZ en waren 
enthousiast over de gastvrije en hartelijke ontvangst. 
 
 
Middin tijdelijk weer aan Trude Mertenslaan 8 
Op maandag 2 november neemt Middin tijdelijk weer de woning aan de Trude Mertenslaan 8 in 
gebruik. Hier zullen overdag aan kleine groepjes cliënten met niet aangeboren hersenletsel 
trainingen worden gegeven. Er zijn dus alleen overdag enkele mensen in het pand aanwezig. 
 
 
Zomerfeest juni 2015 
Het zomerfeest is dit jaar in afgeslankte vorm neergezet, maar is er niet minder gezellig om 
geworden! De diverse workshops werden goed bezocht waarbij ‘vogelhuisje maken’ er bovenuit 
stak. Er is een groot aantal huisjes gemaakt, waarvan enkele in de wijk hangen. Het zou leuk zijn 
om te horen of deze ook bewoond worden. Misschien willen jullie dat aangeven (met een foto erbij) 
op de Facebookpagina van de wijk? Verder kon men schilderen, kleien en figuurzagen. Rond vier 
uur begon het gezellig druk te worden tijdens het ‘Happy Hour’. Door de organisatie van het feest 
werd er een gratis consumptie aangeboden. Ook werden er stukjes kaas en worst rondgedeeld. Dit 
jaar was er weer de BBQ, ditmaal met verse zalm van de grill en drumsticks. Het feest werd 
muzikaal opgeluisterd door de gezellige klanken van de band Time Less! 
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Voor de waaghalzen waren er aquaballen! Velen hebben een poging gewaagd om overeind te 
blijven, wat veel hilarische momenten opleverde. 
 
Al met al een leuke dag om op terug te kijken, waarbij ook het weer ons niet in de steek heeft 
gelaten. De zomerfeestcommissie kijkt dan ook tevreden terug op een geslaagd zomerfeest en wil 
iedereen bedanken die heeft meegeholpen het feest tot een succes te maken! 
 

 
 
De commissie bestond dit jaar uit: Anne van IJsselstein, John Meijer, Ton en Paula van Krevelen, 
Frans Joosstens en Henk Grijspaardt. 
 
 
Geluidsoverlast HagaZiekenhuis houdt aan 
Nog steeds wordt er geluidsoverlast ervaren van de werkzaamheden bij het HagaZiekenhuis. In 
september heeft het VVE-bestuur contact gehad met het ziekenhuis. Toen werd beloofd nog weer 
naar de oorzaak te kijken en er iets aan te zullen doen. Half oktober is er wederom navraag 
gedaan, omdat de geluiden aanhouden. Ook nu is er weer toegezegd de klacht bij de operationeel 
verantwoordelijken neer te leggen. De terugkoppeling hierop moet nog volgen. 
 
 
Akkoord over 600 nieuwe woningen aan Leyweg 
Heijmans, Duitse belegger Patrizia en Gemeente Den Haag hebben een intentieovereenkomst 
ondertekend voor de ontwikkeling en bouw van 600 woningen aan de Leyweg. De overeenkomst 
omvat de ontwikkeling en bouw van 600 woningen met commerciële voorzieningen en een 
parkeergarage nabij het HagaZiekenhuis. Er is tenminste 80 miljoen euro mee gemoeid aan grond-
, bouw- en ontwikkelkosten. Het betreft een mix van grondgebonden eengezinswoningen en 
appartementen, zowel koop- als huurwoningen. Dertig procent van de nieuwe woningen is bestemd 
voor sociale huur. Het project moet eind 2016 beginnen. 
 
Het bestuur van de VVE-FNP heeft hierover contact met de gemeente en hoopt tijdig geïnformeerd 
te worden over de nieuwe plannen. Mede in het kader van deze ontwikkelingen zal er binnenkort 
samen met de gemeente een schouw gemaakt worden door het Florence Nightingalepark. Het park 
is na de bouwactiviteiten voor het JKZ hoognodig aan een renovatie/opknapbeurt toe. Nieuwe, 
relevante informatie zal in komende Nieuwsflitsen en op Facebook met u worden gedeeld. 
 
 
Nieuwe bewoner in de wijk? Stel u voor! 
Afgelopen periode zijn er weer diverse nieuwe bewoners in onze wijk komen wonen. Hartelijk 
welkom! 
 
Als u het leuk vindt, bieden we u op deze plek de mogelijkheid u kort voor te stellen. Vertel 
bijvoorbeeld wie u bent, wat u doet, uit hoeveel leden uw huishouden bestaat, op welke wijze u 
iets voor onze wijk zou willen beteken. Maar u mag uzelf natuurlijk ook op een andere manier 
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voorstellen. Vindt u dit leuk? Lever dan een (niet te lange) tekst aan via het e-mailadres van onze 
secretaris, fransjoosstens@tiscali.nl, t.a.v. Katenka Creman. Voor plaatsing van uw bericht zal er –
indien nodig- een redactieslag op plaatsvinden. 
 
 
Gaat u buiten schilderen? Dit zijn de RAL-kleuren van de wijk 
Huizen met combinatie grijs/wit: 
9003 signaalwit, 7042 verkehrsgrau A muisgrijs, 7043 verkehrsgrau B antraciet 
 
Huizen met combinatie groen/crème: 
Muurverf geel 1010 Y20 R, Grachtengroen QO 0510, Bentheimer geel GO 0884 
 
 
Facebookpagina VVE-FNP 

 
 
Wist u dat de VVE een eigen besloten Facebookpagina heeft? De pagina besteedt aandacht aan 
allerhande zaken die te maken hebben met onze wijk. Doordat u kunt reageren op berichten en 
zelf berichten kunt plaatsen, is er op een makkelijke manier onderling contact mogelijk tussen de 
bewoners zonder dat je hiervoor de deur uit hoeft. Word lid van de groep ‘Florence Nightingale 
Park’ en volg net als 67 wijkbewoners die al lid zijn het nieuws in en rond de wijk via Facebook! 
 
 
WhatsApp groep VVE-FNP 

 
 
Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om zo hun 
buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op 
zaken die spelen in de buurt. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil houden en sneller 
verdachte situaties melden bij de politie. Bestuurslid Henk Grijspaardt beheert de WhatsApp groep 
voor onze wijk. Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de WhatsApp groep van onze wijk 
‘Alert vve-fnp’? Stuur dan een e-mail naar hgrijspaardt@hotmail.com met vermelding van 
‘deelname WhatsApp groep’, uw naam en telefoonnummer. 
 
 
Geen spoed, wel hulp nodig? Bel 0900-8844 
Heeft 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 of andere hulpdiensten belt u dan het landelijke 
nummer: 0900-8844 (lokaal tarief). 
 
 
Belangrijke contactgegevens 
Wijkagent Elaine Zeefuik 0900-8844 
Melding aan de gemeente?      14070 of ga naar www.denhaag.nl/home/contact.htm   
Voorzitter VVE-FNP voorzitter@vve-fnp.nl 
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