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Welkom nieuwe bewoners! 
In het afgelopen half jaar zijn er in onze wijk een aanmerkelijk aantal huizen van eigenaar gewisseld. 
Dat houdt in dat wij veel nieuwe bewoners van onze wijk mogen begroeten. 
Als bestuur van onze vereniging heten wij – bij voorkeur- de nieuwe wijkbewoners persoonlijk welkom. 
Daarnaast ontvangen zij een ‘brief Nieuwkomers’, waarin allerhande informatie staat over onze wijk en 
de vereniging.  
 
Gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan 
De Schoone Ley is de naam voor de vier gebieden waarin nieuwe woningen/appartementen, zowel 
koop- als huurwoningen, worden gebouwd. Deze vier gebieden hebben de volgende namen gekregen:  
Haagsche Park, Haagsche Kwartier, Haagsche Hof en Haagsche Tuin. De nieuwbouw wordt 
gefaseerd uitgevoerd en duurt tot 2022. 
 
Op de website www.deschooneley.nl  kunt u alle informatie vinden over de nieuwbouwplannen rondom 
het HAGA ziekenhuis. Onder andere kunt u daar lezen dat de projectontwikkelaar begin november 
start  met de verkoop van 41 eengezinswoningen in deelgebied 4, Haagsche Park, achter het 
ziekenhuis aan de kant van de spoedeisende hulp. Als de verkoop volgens planning verloopt, is het de 
doelstelling om in het voorjaar van volgend jaar te starten met de bouw en worden de woningen eind 
2017 opgeleverd.  
 
De planning voor de overige deelgebieden is nog niet geheel bekend. Nadere informatie volgt over 
enkele maanden. Wil je op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Meld je dan op de 
website van deschooneley aan voor de nieuwsbrief. 
 
Zie ook: http://heijmans.nl/nl/nieuws/bouw-van-620-woningen-den-haag-stap-verder/ 

http://www.deschooneley.nl/
http://heijmans.nl/nl/nieuws/bouw-van-620-woningen-den-haag-stap-verder/
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Klankbordgroep 
Onze wijkvereniging is vertegenwoodigd in de klankbordgroep voor de hierboven beschreven 
gebiedsontwikkeling. Vanaf maart dit jaar vindt er maandelijks overleg plaats tussen de 
klankbordgroep en de gemeente Den Haag. Naast een aantal bestuursleden van onze vereniging, zijn 
ook de wijkberaden van de om ons liggende wijken vertegenwoordigerd, de stichting Vrienden van de 
kinderboerderij de Nijkamphoeve en deskundigen op het gebied van bomen vanuit de AVN (algemene 
vereniging voor natuurbescherming). 
 
In de afgelopen maanden zijn wij door de gemeente onder andere geinformeerd over de toekomstige 
verkeerssituatie aan de Escamplaan, de te verrichten watercompensatie, parkeergelegenheid en het 
met zorg omgaan met het kappen van bomen.  
 
In de klankbordvergadering van september werd het onwikkelingskader, een beeldkwalitietsplan, van 
het plangebied gepresenteerd. Binnenkort ontvangen alle bewoners een boekje met het volledige plan. 
Het plan voorziet in meer groen aan de Escamplaan en Leyweg en aansluiting van diverse parken. 
 
Een tweede presentatie betrof de bereikbaarheid HAGA-locatie, waarin diverse varianten voor de 
verkeersregulering. De voorkeur gaat uit naar de combivariant die en een betere bereikbaarheid van 
het HAGA-ziekenhuis mogelijk maakt, meer calamiteitenroutes, betere toegankelijkheid van HAGA 
vanaf het stedelijk hoofdwegennet, minder verkeer en dus minder verkeershinder 
 
Wandeling met de wethouder 
Op dinsdagavond 21 juni jl. bezocht wethouder Joris Weismüller het Florence Nightingale park (FNP). 
Tijdens een wandeling door het park liet hij zich informeren over de plannen, over de zorgen die bij de 
bewoners leven en de sterke behoefte om na 5 jaar van bouwverkeer en bouwketen, weer een mooi 
park terug te krijgen. Een park dat – ten gevolge van de uitbereiding van het Haga ziekenhuis en de 
nieuwbouw van 600 woningen, aanzienlijk kleiner zal zijn.  
 
Kwaliteitsimpuls Park 
Een onderwerp dat al een lange geschiedenis kent is de kwaliteitsimpuls aan het park zelf: het 
Florence Nightingale park dat zich uitstrekt rondom de zij- (zuid-) kant en achterkant van het Haga 
ziekenhuis tot aan de Escamplaan en de Dedemsvaartweg. Het gemeentebestuur heeft € 250.000 
beschikbaar gesteld om het FNP op te knappen; daarnaast is er geld om bomen te planten. 
Op 7 september j.l. heeft hierover een parkconferentie plaatsgevonden; alle bewoners van de aan het 
FNPark grenzende wijken hadden een uitnodiging daarvoor ontvangen. Ook de jongeren en kinderen 
zijn op 31 augustus in een speciale Parkconferentie kids bevraagd op hun ideeën. 
 
Contributie 2016 
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2016 hebben betaald, dank ik hartelijk namens de 
vereniging. 
 
Nu de herfstvakantie weer voorbij is wil ik graag uw aandacht voor het volgende.  
Samen hebben we er de afgelopen jaren voor gezorgd dat onze vereniging er nog steeds financieel 
gezond voor staat. Laten we dat in 2016 ook zo houden en draagt u allen uw steentje bij. 
De vereniging blijft de ontwikkelingen van de (geplande) bouwactiviteiten in en rondom ons prachtige 
wijk nauwlettend en kritisch volgen. Samen met u werken we aan een prettige en veilige leefomgeving 
en maken we deze wijk, daar hoort u ook bij! 
 
Mocht u uw bijdrage 2016 à € 20,00 nog niet hebben overgemaakt, dan vraag ik u vriendelijk deze 
alsnog 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. 
Ferry van Coesant    T.M. 34 
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Zomerfeest FNP 28 augustus groot succes! 
Op zondag 28 augustus was weer ons jaarlijks Zomerfeest. Het is een mooie en gezellige dag 
geworden voor groot en klein. Het is altijd moeilijk om iets leuks te bedenken, maar dit jaar was er het 
idee om een tafelgoochelaar uit te nodigen. Bij diverse tafels heeft hij zijn kunsten vertoond en aan het 
eind nog een centrale act op het feestterrein. De muziek werd verzorgd door DJ Nik die voor een 
gevarieerd programma zorgde. Ook dit jaar waren er weer de spectaculaire Aquaballen in de vijver 
waar weer gretig gebruikt van werd gemaakt door groot en klein. Rond het Happy Hour om vier uur 
werd het gezellig druk. Hier werd een hapje en een drankje aangeboden door de feestcommissie. 
Uiteraard ontbrak ook de BBQ en de Bar niet. Goed voor de cohesie in onze wijk is om te zien hoeveel 
bewoners zich inspannen op deze dag om er iets gezelligs van te maken. Buiten de feestcommissie 
zijn er ook de vele handjes die ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. Het bestuur wil dan ook al deze 
mensen, en dan de feestcommissie in het bijzonder, bedanken voor hun inzet voor het Zomerfeest. De 
feestcommissie bestond dit jaar uit: Anne van Ijsselstein, Ton en Paula van Krevelen, John Meijer, 
Hermien Rahman en Henk Grijspaardt. 
 
 
WhatsAppgroep FNP 
In onze wijk is er sinds enige tijd een WhatsApp Alert groep. De bedoeling hiervan is dat men 
verdachte situatie of personen via deze app meldt aan elkaar zodat we met zijn allen een oogje in het 
zeil kunnen houden. De spelregels zijn terug te vinden op www.vve-fnp.nl Ziet u iets wat verdacht is? 
Bel dan 112 en meldt dit op de alertgroep. Gebruik de app alleen voor belangrijke zaken anders 
verliest het zijn werking. Met betrekking tot de rumoerigheden en vernielingen bij de speeltuin is het 
zaak dat dit door meerdere bewoners gemeld worden bij 112. Hierdoor krijgt de problematiek rond de 
speeltuin een hogere prioriteit.  
 
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)  
 
Burenborrel 
De FNP Burenborrel van 24 september jl. was weer geslaagd. Een wat mindere opkomst, maar niet 
minder gezellig. Uit de afzeggingen blijkt dat we een druk buurtje zijn met familieweekend, vakantie, 
nevendag, sport, cultuur en verjaardag vieren met de buren. Tijdens deze borrel werd er ook een foto 
gemaakt i.v.m. de nationale Burendag door het AD. Deze is terug te vinden op onze website en 
facebook pagina. Zet alvast de datum van de volgende FNP Burenborrel in je agenda: zondag 27 
november 17:00 uur. Wij zien jullie graag langs komen in Dakota. 

Kerstboom FNP                                                                                       
Half december wordt er een grote kerstoom bij de ingang van onze wijk geplaatst. Met die kerstboom 
willen wij onze verbondenheid als wijkbewoners symboliseren: ONZE kerstboom, bij de in- en uitgang 
van ONZE wijk. 
 
De gedachte is er om op een nog nader te bepalen moment, gezamenlijk, met de jongste kinderen uit 
ONZE wijk, de lampjes van de kerstboom te ontsteken. Dat kan dan samengaan met warme 
chocolademelk en iets lekkers daarbij. Voor de 'grotere' (ouderen) mogelijk gluwijn ...? Er zal t.z.t. een 
flyer worden verspreid. 

 

 

http://www.vve-fnp.nl/
mailto:hgrijspaardt@hotmail.com
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In memoriam:  Frans Mulder 
Als bewoners van het eerste uur was Frans Mulder geen onbekende in de buurt. Niet alleen als 
buurman, maar ook als eigenaar van Loodgietersbedrijf Mulder was Frans een bekende wijkbewoner. 
Als u problemen had met bijvoorbeeld uw CV installatie, schoorstenen of loodgieterswerk dan kon u 
altijd langslopen bij hem, waarna hijzelf of Bob uw probleem kwam oplossen. De afgelopen  
jaren werkte Frans op de achtergrond in het bedrijf mee en nam Bob de dagelijkse werkzaamheden 
voor zijn rekening. Desondanks was hij altijd beschikbaar om het werk op te nemen en was hij voor het 
bedrijf een steunpilaar. Als buren heeft u enkele maanden geleden al afscheid genomen van Frans, 
maar met zijn overlijden is ons bedrijf dan ook een belangrijke steunpilaar kwijtgeraakt. Echter willen 
wij u laten weten dat, zoals Frans het graag had gewild, het bedrijf zal worden voortgezet door Bob. 
Voor velen is Bob al geen onbekende omdat hij voor het werk al bij velen regelmatig over de vloer 
kwam. In de toekomst kunt u gebruik blijven maken van deze service. De vertrouwde 
telefoonnummers zijn nog steeds actief maar zullen nu worden beantwoord door Bob. 
 
Deze tekst is enigszins aangepast na de vondst van deze tekst in het bureau van Frans welke hij 
graag zelf had willen plaatsen in de Nieuwsflits na zijn verhuizing buiten onze wijk. 
 
Samenstelling bestuur  
 
Voorzitter Jan Raateland 
Secretaris Frans Joosstens 
Penningmeester Ferry van Coesant 
Bestuurslid algemeen Henk Grijspaardt 
Bestuurslid algemeen - Vacant -  
 

 

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 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 
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