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Bewonersbijeenkomst  24 januari 2017 
Op dinsdag 24 januari houden wij weer de Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst wordt 
gehouden in het clubgebouw van de korfbalvereniging Die Haghe  Baambruggestraat 10 (bij de 
kruising Florence Nightingaleweg – Leyweg de weg oversteken, vervolgens op de Benschoplaan nog 
200 meter lopen). In deze Nieuwsflits treft u de agenda en het verslag van de vorige bijeenkomst aan. 
 
Contributie 2017 
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2016 hebben betaald, dank ik hartelijk namens de 
vereniging. 
 
Nu het nieuwe jaar weer gestart 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 2017 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! 
 
U kunt uw bijdrage 2017 à € 20,00 over 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 (penningmeester)    T.M. 34 
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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 90 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 
Er zijn in 2016 4 burenborrels geweest. De FNP Burenborrel is voor dit jaar gepland op:  
Za. 01-04 
Za. 01-07 
Za. 23-09 (Nationale Burendag) 
Zo. 26-11 

Kerstboom FNP                                                                                       
Half december werd 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. Het aansteken van de verlichting werd druk bezocht en gaf een gezellige sfeer onder 
het genot van een kopje chocomelk of glaasje Gluhwein met een hapje erbij. Het bestuur vind dit zeker 
voor herhaling vatbaar! 
 

Samenstelling bestuur  2016 
 
Voorzitter Jan Raateland 
Secretaris(aftredend 2017) 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 
 

http://www.vve-fnp.nl/
mailto:hgrijspaardt@hotmail.com
mailto:bestuur@vve-fnp.nl
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BEWONERSBIJEENKOMST 

en ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Dinsdagavond 24 januari 2017 
 
Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Florence Nightingale Park nodigt u uit voor een 
bewonersbijeenkomst op dinsdagavond 24 januari 2017 om 20.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden 
in het clubgebouw van de korfbalvereniging Die Haghe  Baambruggestraat 10 (bij de kruising Florence 
Nightingaleweg – Leyweg de weg oversteken, vervolgens op de Benschoplaan nog 200 meter lopen). 
 
Wij zullen de bijeenkomst beginnen met het geven van informatie over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de a.s. nieuwbouw van woningen rondom het HAGA-ziekenhuis en over de parkvisie. 
Aansluitend willen wij met elkaar in gesprek gaan over een ieders wensen voor onze woonwijk en het 
park, en de bereidheid om daarover mee te denken en mee te doen! 
 
Halverwege de avond zullen we de formele onderdelen van de statutair voorgeschreven ALGEMENE 
LEDENVERGADERING (ALV) behandelen.  
Zie voor de agenda pagina 2. 
 
We sluiten de avond af met een NIEUWJAARSBORREL waarin wij met elkaar verder kunnen praten over 
wat wij als buren met en voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Wij zien er naar uit u volgende week dinsdagavond 24 januari te mogen begroeten, tot dan! 
 
Het bestuur van de VVE Florence Nightingale Park 
 
Jan Raateland  voorzitter 
Frans Joosstens secretaris (aftredend) 
Ferry van Coesant penningmeester 
Henk Grijspaardt algemeen bestuurslid 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 JANUARI 2017 
 
1. Opening 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3. Vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van 14 januari 2017 
 
4. Jaarverslag secretaris 2016 
 
5. Financieel verslag 2016 
 
6. Verkiezing kascontrolecommissie voor 2017 
 
7. Samenstelling bestuur:  

Voorstel nieuw bestuurslid: Rob Keehnen - algemeen bestuurslid 
Vacature: secretaris - Frans Joosstens treedt na 10 jaar af 
 

8. Activiteiten m.b.t. de wijk: 
1. Wijkfeest, terugblik en vooruitblik 
2. Verlichten van onze eerste wijk-kerstboom zondag 18 december 
3. Parkeren in de wijk 
4. De ontwikkelingen m.b.t. de bouwplannen van en rond het Hagaziekenhuis 
5. De Burenborrel 
6. Leefbaarheid en Veiligheid 

  
9. Rondvraag 

 
10. Afsluiting ALV 
 
11. Nieuwjaarsborrel 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u  

- het verslag van de algemene ledenvergadering 2016  
- het jaarverslag 2016 

 
Het financieel verslag 2016 wordt uitgereikt aan het begin van de bijeenkomst. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering / Bewonersbijeenkomst 

Datum : donderdag 14 januari 2016 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats : Hagaziekenhuis, Den Haag 
Bestuur : Jan Raateland (voorzitter), Ferry van Coesant (penningmeester), Frans Joosstens 
(secretaris), Katenka Creman (lid), Henk Grijspaardt(lid) 
Aanwezigen : 42 personen hebben de presentielijst getekend 
Afmeldingen  : Hans en Marian Bosch; Wim en Godelieve Strelitsky; Fa. Rotteveel, H. van Soelenlaan 
20; Fa. van Mechelen,  H. van Soelenlaan 21; Fa. Den Heijer, C. Gelderblomlaan 25; fam Rensen,  TM2; 
dhr en mevr. Vergeer; mevr. Pauli, CG 70. 
 

1. Opening  
De voorzitter Jan Raateland heet alle aanwezigen hartelijk welkom bij deze Bewonersbijeenkomst/ 
Algemene ledenvergadering VVE-FNP, in het bijzonder de sprekers. De voorzitter licht het programma 
toe. Er zijn tien berichten van verhindering binnengekomen, zie afmeldingen. 
 

2. 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. Bureau 
Graswortel is een jong adviesbureau voor bewonersparticipatie en grootstedelijke vraagstukken. 
Interactief deel: de bewoners gaan zogenaamde “buurtkaartjes” invullen met kleur: hoe goed ken je 
elkaar?  Groeten= geel; groeten en elkaars interesses en bezigheden kennen = blauw; we komen 
geregeld bij elkaar op bezoek of we staan voor elkaar klaar= roze. Alle buurtkaarten werden opgehangen 
en er is opvallend veel roze. Maar er zijn ook een paar lege plekken, sommige namen van bewoners zijn 
niet bekend, maar wel de gezichten. En sommige mensen hebben aangegeven geen contact te willen. 
Een aantal buren kent elkaar wel van de hond uitlaten en maken ook dan geregeld een praatje, maar 
weten nog niet waar zij wonen in de wijk.  
Het bureau doet de suggestie van een: dit is een bloemetje dat je ontvangt op basis van nominatie door 
(een) buurtbewoner(s), omdat iemand zich inspant voor de buren, of omdat er iets naars is gebeurd, 
voordeel is dat het drempelverlagend werkt en de betrokkenheid stimuleert. Na nominatie koopt het 
bureau de bloemen en zorgt voor een bijeenkomst waar met een collectief gesprek de betrokken 
bewoner(s) de bloemen krijgt uitgereikt.  
Lief en leed potje: wie kan er een opkikkertje gebruiken. Geboorte (klein)kind, ziekte of erger, of juist voor 
de lege plekken, welkomstbloemetje voor nieuwe bewoners buurtbloemetje (note: wij kennen al een 
variant: welkomstbloemetje). 
Burenhulplijn: Prepaid telefoon die rouleert onder actieve wijkbewoners, bellen voor hulp bij een 
boodschapje o.i.d. Een buurtbewoner reageert hierop en zegt dat hij heeft laatst twee mannen in de 
ochtend een poging tot inbraak heeft zien doen en zou graag dan meerdere mensen in de wijk willen 
bellen. Wij hebben echter al een whatsappgroep die daar prima toe zou kunnen dienen, de bewoner meldt 
zich hier direct voor aan.  Jan bedankt de twee dames van Graswortel en met een mooi bloemetje 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Frans Joosstens geeft een overzicht van de ingekomen stukken en berichten:  

• Diverse e-mails van buurtbewoonster Ank de Jong waarbij zij ons op de hoogte stelt van relevante 
ontwikkelingen in de buurt, waaronder de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan te slopen 
zusterhuis en oogziekenhuis en de aanpassingen die de gemeente hierin moet doen. Ook is in 
december het bericht gekomen van de nieuwbouw aan de Leyweg waardoor er weer ruim 480 
bomen gerooid gaan worden in ons toch al zwaargehavende park. Werk aan de winkel dus voor 
de klankbordgroep en de commissie bouwplannen. 
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• Uitnodiging klankbordgroep 
• De nieuwsbrieven omtrent de bouwactiviteiten van Haga. 

Er wordt opgemerkt dat de communicatie met het Hagaziekenhuis als positief wordt ervaren. 
 
4. Vragen en vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 

2015.  
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en het verslag is vastgesteld. Met dank aan de 
plaatsvervangend secretaris Katenka.  Opmerking n.a.v. het verslag: 14070 is het nummer voor de 
gemeente/wijkbeheer. Het nummer werkt prima voor vaste telefoons, voor mobiele telefoons ook maar 
daar zijn wel meer kosten aan verbonden.  

 
5. Jaarverslag secretaris 2015  

Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 

6. Financieel verslag 2015 
De penningmeester licht het financiële jaarverslag 2015 toe. Vanaf 2016 krijgen de leden die nog geen 
contributie hebben behaald driemaal verspreid over het jaar een persoonlijke herinnering in de 
brievenbus. De penningmeester bedankt de leden die het afgelopen jaar trouw hun contributie hebben 
betaald ook de nieuwe bewoners. De balans van 2015 laat een tekort zien van € 246,27 vanwege een 
cadeautje voor JKZ en vanwege vooruitbetaalde kosten voor de verzekering 2016 en een kleine bijdrage 
aan de burenborrel. De begroting voor 2016 wordt toegelicht en Ferry van Coesant deelt mee dat de 
wijkfeestcommissie ook dit jaar een eigen financieel plaatje heeft gehanteerd en dat komend jaar ook 
weer zal doen. De bijdrage van de VVE aan het wijkfeest is voor 2016 op € 1.000 begroot. Ton van 
Krevelen heeft namens de kascontrolecommissie de goedkeuring verleend van de financiële bescheiden 
en de penningmeester decharge verleend, hij leest deze verklaring voor.  De penningmeester bedankt 
hen voor hun inspanning. De begroting wordt goedgekeurd en Ferry en de kascommissie worden bedankt 
voor hun werk. De vergadering verleent decharge aan de penningmeester/het bestuur. Met toestemming 
van de vergadering wordt besloten de kascontrolecommissie in 2016 te laten bestaan uit Yvonne van Laar 
(Ferry doet navraag) en Ton van Krevelen. Dhr. Overmade en Jacco Brennickmeijer melden zich als 
reserve voor de kascommissie  
 

7. Bouwactiviteiten en wijkschouw 
N.a.v. schrijven van de gemeente over de komende bouwactiviteiten en het kappen van de daarvoor 
benodigde bomen. Er is een wijkschouw geweest door ca 25 personen waaronder beheerders van de 
gemeente, Haga, vertegenwoordigers uit de wijk en het wijkbestuur, Nijkamphoeve. Katenka en Jan 
hebben er hard achter aan moeten gaan om de schouw van de grond te krijgen. Er is een route afgelegd 
vanaf de hoofdingang van Haga langs het kinderdagverblijf het park in. We hebben zaken gemeld als de 
situatie van het fiets- en wandelpad. Katenka geeft aan dat er een prettige sfeer was waarbij veel 
aantekeningen zijn gemaakt, Evelien Cox heeft Andre Everts opgevolgd en die maakt een 
communicatievere indruk. Wij kunnen haar allemaal benaderen via het email adres dat in de Nieuwsflits 
staat. Tijdens de schouw vroeg Katenka zich af waarom de bomen al gekapt moeten worden als men nog 
niet gaan bouwen? Het leek of men hier oren naar had. Wellicht is men bereid de kapvergunning voor 
plangebied 4 in te trekken, omdat men daar als laatste gaat bouwen, in ieder gevoel lijkt men hier 
gevoelig voor.  
De uitgang van de wijk is niet langer opgehoogd, de 30KM borden staan nu in de Zuidwoldestraat maar 
veel mensen weten dat kennelijk niet meer als ze onze wijk inrijden. Ook is het niet duidelijk dat het bij de 
uitgang om een gelijkwaardige kruising gaat. Jan neemt het mee naar de gemeente hoe dit duidelijker kan 
worden gemaakt.  
De paden worden slecht onderhouden, het wordt er steeds lastiger veilig te lopen zeker voor de ouderen 
die wat slechter ter been zijn. Dit is ook tijdens de schouw genoteerd. Inmiddels zijn de fietspaden 
ontdaan van de modder. Ook zie je steeds meer sluipverkeer door het park, daarvoor moeten we melding 
doen via het eerdergenoemde nummer 14070. 
Als wij naar het ziekhuis lopen dan wordt er vaak heel gevaarlijk hard gereden naar de parkeergarage 
merkt men ook nog op. 
Rob heeft Andre Evers gebeld en heeft gevraagd naar de watergangen. Men wil de watergang langs de 
Trude Mertenslaan/Henriette van Soelenlaan met twee meter verbreden en dat geeft een vreemd gezicht 
naar de bruggen toe en bovendien kost dit weer veel groenruimte. Daarnaast komt er een zeer brede 
watergang door het park waar nu een bomenrij staat. Rob heeft toen een inventarisatie gemaakt over de 
consequenties van deze plannen en kwam tot de conclusie dat dit bijna 50 extra grote bomen zou gaan 
kosten. Hij heeft toen voorstellen gedaan deze watergangen te graven bij het Florence Nightingale pad 
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waar voldoende ruimte is en er geen bomen hoeven worden opgeofferd en het gaat bovendien niet ten 
koste van het park zelf. 
 

8. Samenstelling bestuur in 2016 
Jan Raateland is door het bestuur gekozen tot nieuwe voorzitter. Henk Grijspaardt blijft toch aan als 
bestuurslid van de VVE en als zeer actief lid van het wijkfeest, parkeeroverlast en bouwcommissie.  
 

9. Activiteiten met betrekking tot de wijk 
• Wijkfeest 
Henk Grijspaardt en Anne van IJsselstein doen verslag. Ook dit jaar was de opkomst niet al te hoog, 
maar het viel ook weer niet tegen. De sfeer was goed en het feest functioneert nog altijd als aanjager 
van de saamhorigheid in de wijk. De wijkfeestcommissie legt afzonderlijk verantwoording af van haar 
financiële administratie. Dit jaar is het wijkfeest afgesloten met een klein positief saldo waardoor de 
reserve is toegenomen met 50 euro. Henk zal voor 2016 ook weer subsidie bij de Gemeente 
aanvragen. Er wordt gevraagd wanneer dit jaar het wijkfeest wordt gehouden, de eerste gedachte die 
de wijkfeestcommissie heeft is zondag 4 september, dus toch maar weer na het zomerreces. 
Barbecue, Bier en Band zullen ook nu de hoofdthema’s zijn. 
• Parkeren in de wijk 
Er staan weer veel parkeerders in de wijk die van buiten de wijk komen en die maling aan de flyers 
hebben, vaak kan men ’s avonds de auto niet kwijt. Vandalisme als krassen met sleutels en banden 
lekprikken komt helaas ook soms voor. Er is een schouw geweest met gemeente en Haga, en 
opgemerkt is dat er geen parkeerplaatsen zijn gerealiseerd bij het kinderdagverblijf die wel waren 
toegezegd. We zullen weer in contact gaan met Haga 
• Bouwplannen 
De ca 600 nieuwbouwwoningen komen eraan en er zullen weer veel bomen sneuvelen namelijk ca. 
480. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om goede afspraken met de gemeente en het 
bouwconsortium te maken en om hen er ook aan te laten houden. Er is een vergunningsaanvraag-
meld app, zodat je alle relevante meldingen automatisch binnenkrijgt. Katenka plaats hem in de 
Nieuwsbrief en op Facebook. 
• De Burenborrel 
De Buren Borrels worden als zeer positief beschouwd, er zijn op de twee borrels zeker 50 bewoners 
geweest en bijna alle straten waren vertegenwoordigd en ook jonge gezinnen en nieuwe bewoners. 
Dit jaar zal de BB driemaal plaatsvinden. Het bestuur heeft een evenementenkalender gemaakt en 
daarin zullen de diverse activiteiten in worden gepland zodat zij elkaar niet in de weg gaan zitten. 24 
september op nationale burendag zit de burenborrel ook in de planning. 
• Leefbaarheid & Veiligheid 
De commissie leefbaarheid & veiligheid moet nieuw leven ingeblazen worden. Jan Raateland gaat 
hiermee aan de slag. Er worden bordjes whatsapp-alert in de wijk aangevraagd.  

 
10. Rondvraag 
• Er is een whatsapp langsgekomen om de spelregels af te spreken voor deze groep om af te 

spreken welke mededelingen wel en niet kunnen worden geplaatst. Henk gaat hieraan werken. 
Het moet echt om relevante wijkaangelegenheden gaan en natuurlijk in duidelijk maar ook 
respectvol taalgebruik. Men mag dat wel anoniem doen maar dat ontslaat diegene niet van de 
spelregels. 

• Vraag uitgang wijk: gelijkwaardige kruising 
• Vraag fiets/voetpad, er is een calamiteitenweg die tevens het gecombineerde fiets/voetpad is. Het 

nieuw aangelegde voetpad loopt tegen een hekwerk bij de bouwkeet en daardoor komt het uit bij 
dit gecombineerde voet/ fietspad en dat geeft een gevaarlijke situatie. Dit is aan de orde geweest 
bij de wijkschouw, dit moet met spoed worden opgenomen, het bestuur onderneemt actie. 

• Het bouwverkeer gaat straks via de Leyweg, de bouwkeet gaat weg in het najaar, dan is het park 
weer gesloten voor het verkeer. Men gaat over 4 maanden een klein stukje aan de apotheek 
bouwen. Het bouwverkeer hiervoor zal ook via de Leyweg gaan. 

• Bel voor reparaties, onveilige situaties, hinder altijd eerst de gemeente via 14070 en meld het ook 
het bestuur. 
 

11. Sluiting van de vergadering. 
De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit nog wat te drinken 
tijdens de afsluitende nieuwjaar-burenborrel. Het bestuur wordt met applaus door de leden 
bedankt voor haar inspanning voor de wijk. 
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Jaarverslag 2016 
Vereniging van Huiseigenaren Florence Nightingale Park (VVE-FNP) 

 
JAARVERSLAG SECRETARIS 2016 
 
1. De positie van de vereniging 
De vereniging, met een eigen bestuur, heeft in de ruimste zin des woords tot doel het behartigen van de 
belangen van de leden, de eigenaren van de huizen gelegen in het Florence Nightingale Park. De 
vereniging maakt tevens onderdeel uit van het Wijkberaad Leyenburg onder de noemer buurtcommissie 
5. Het wijkberaad is een door de Gemeente gesubsidieerd overlegorgaan bestaande uit vijf 
buurtcommissies, allen gesitueerd in de omgeving van de Leyweg. Onze voorzitter vertegenwoordigt de 
VVE-FNP in de wijkberaadvergaderingen. 
 
2. Bestuurssamenstelling en taakverdeling 
Jan Raateland voorzitter 
Vacature per 24-1-2017 secretaris 
Ferry van Coersant penningmeester 
Henk Grijspaard lid 
Rob Keehnen asp. lid 
 
3. Ledenaantal 
Het aantal huizen in de wijk bedraagt 158. Het aantal betalende leden bedraagt ca 125. 
 
4. Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2016 vijf maal bijeen voor een bestuursvergadering. 
Van alle vergaderingen is een besluiten- en een actiepuntenlijst gemaakt. 
 
5. Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 14 januari 2016 werd een Algemene Ledenvergadering / Bewonersbijeenkomts gehouden in 
het auditorium van het Haga Ziekenhuis, waarvan een conceptverslag is gemaakt dat aan alle 
bestuursleden is toegezonden. Het defintieve verslag wordt voor aanvang van de ALV 2017 toegezonden. 
Naast vijf bestuursleden tekenden 37 personen de presentielijst. Het thema van deze avond was “Buren... 
wie zijn dat, hoe komen we beter met elkaar in contact, wat kunnen wij voor elkaar betekenen?”. Na afloop 
was er een gezellige nieuwjaars-burenborrel. Gezien de forse kosten voor deze locatie is achteraf 
besloten op zoek te gaan naar een andere locatie in de buurt van onze wijk. 
 
6. Commissies 
Op voorstel van de Algemene Ledenvergadering en op verzoek van het bestuur zijn er vijf commissies 
actief geweest, te weten: 
• De Commissie Bouwplannen. Rob Keehnen is als lid toegetreden en vertegenwoordigt ons ook in de 

klankbordgroep Leyweg waar hij en de commissie actief aanwezig zijn geweest. Met name de 
ontwikkeling rond de watercompenstatie, de bomenkap en het heliplatform hebben de aandacht. In de 
Nieuwsflits is regelmatig verslag gedaan deze ontwikkelingen. De commissie bestaat uit vijf vaste 
leden. 

• De Commissie wijkfeest. Van het zeer geslaagde wijkfeest is verslag gedaan in de Nieuwsflits. De 
commissie bestaat uit zes leden. Het huidge wijkfeestconcept wordt zeer gewaardeerd, de 
rondlopende googelaar zorgde voor veel verwondering en het weer werkte deze keer ook mee. 
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• Commissie Parkeren. De commissie blijft allert en onderhoud o.a. contact met de gemeente en Haga 
ziekenhuis i.v.m. de parkeersituatie in de wijk. 

• Commissie Leefbaarheid & Veiligheid, Jan Raateland is hiermee aan de slag. Er zijn what-app alert 
stickers in de wijk uitgedeeld aan de leden van deze groep. 

• Organisatiecomité Burenborrel. Ook dit jaar heeft Rob Keehnen weer viermaal de burenborrel laten 
plaatsvinden in goed overleg met het bestuur en afgestemd op de overige wijkactiviteiten. Ook dit jaar 
zijn deze bijenkomsten financieel gesteund vanuit het verenigingsbudget. 

 
7. Activiteiten 
 
 
In 2016 zijn door het bestuur en de commissies ondermeer de volgende activiteiten ondernomen: 

• Activiteiten Commissie Bouwplannen. Ondermeer het volgen van de nieuwbouw Haga, de sloop 
en grondwerkzaamheden, het volgen van het Bestemmingsplan FNP en de 
vergunningsaanvragen voor de nieuwbouw Leyweg en bomenkap en de eventuele 
bezwaarprocedures daarop. 

• Burenborrel, 4 burenborrels te weten: 02-04, 03-07, 24-09, 27-11 (met dank aan Rob Keehnen) 
• Overleg met andere VVE’s omgeving Leyweg. 
• De gemeentelijke Klankbordgroep rond de bouwplannen Leyweg, waar de bouwcommissie deel 

van uit maakt, is het afgelopen jaar vijf maal bijeen geweest en kent een intensieve inbreng vanuit 
onze wijk.  

• Het overleg met het Wijkberaad Leyenburg is door onze voorzitter gedaan. 
• Wijkfeest was op zondag 28 augustus 2016. 
• Contacten met de wijkagent, o.a. over overlast, inbraken en veiligheid in de buurt. 
• Contact met Hagaziekenhuis over de bouwactiviteiten en parkeeroverlast in de wijk. 
• Helaas zijn de bezoeken aan nieuwe bewoners voor een welkomstbloemetje en informatie over 

de vereniging er afgelopen jaar bij ingeschoten, na inventarisatie staat die voor 2017 met stip op 
de actviteitenlijst. 

• Volledig vernieuwen van de internetsite met een prachtig resultaat met dank aan Steffen  
• Contact met de coördinator bijzondere projecten gemeente Den Haag i.v.m. het “schoon, heel en 

veilig” houden van de wijk en het park. 
• Mails aan wijkbewoners inzake veiligheid, overlast e.d. 
• Het plaatsen van een mooie kersboom bij de ingang van de wijk met een feestelijke inwijding door 

ontsteking van de lichtjes en met wijkbewoners die hun kerstwensen in de boom hangen. 
 
8. Communicatie 
Er is vijf maal een Nieuwsflits uitgebracht en bezorgd bij alle bewoners. 
De internetsite (www.vve-fnp.nl) is volledig vernieuwd en bijgewerkt met relevante en actuele informatie. 
De Facebook en WhatsAppgroep hebben zich succesvol doorontwikkeld. 
 
9. Financiën 
• De penningmeester brengt een financieel jaarverslag 2016 uit dat tijdens de Algemene 

Ledenvergadering in januari 2017 uitgereikt zal worden. De resultatenrekening over 2016 laat een 
klein positief resultaat zien. De begroting 2017 zal tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de 
orde komen. 

• De Commissie Wijkfeest dankzij een goede opkomst een klein positief resultaat weten te realiseren, 
mede doordat de commissie dit maal minder dure kinderspelen had gehuurd en de DJ voordeliger 
uitviel. De reserve is dus iets toegenomen Tijdens de ALV zal door de wijkfeestcommissie separaat 
verslag van de financiën worden gedaan. 

 
10. Voornemens 2017 
Het bestuur is voornemens:  

• actief nieuwe leden te gaan werven voor een bestuursfunctie in het bestuur VVE-FNP zeker nu 
ook de secretaris en penningmeesterfuncties vacant zijn wordt dit zeer dringend met het oog op 
continuïteit en borging van onze doelstellingen; 

• alle nieuwe bewoners in de wijk alsnog een welkomstbloemetje te overhandigen samen met het 
informatiepakket en ook de vraag of men het wellicht leuk vind om zich actief inwil zetten voor 
onze wijk 



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

Nieuwsflits VVE-FNP 10 januari 2017 
 

 

• stevig in te blijven zetten op zijn standpunt aangaande onze leefomgeving: behoud van de 
leefbaarheid, veiligheid en het groen; 

• in overleg met de gemeente de herinrichting van het park te behartigen; 
• de bouwwerkzaamheden Leyweg te volgen en actief deel te blijven nemen aan de 

klankbordgroep; 
• de communicatie verder te verbeteren met hulp van Facebook en WhatsAppgroep; 
• tot het houden van een wijkfeest mede in het licht van de sociale cohesie in de wijk en haar 

omgeving. Het bestuur weet zich daarbij gesteund door de wijkfeestcommissie; 
• vier burenborrels te ondersteunen; 
• zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in en om het park en het beheer daarvan. 

 
 
 
Tot slot bedankt het bestuur eenieder die zich heeft ingezet voor de vereniging in 2016. Het bestuur wenst 
alle wijkbewoners een goed en gezond 2017! 
 
Namens het bestuur, 
31 december 2016 
Frans Joosstens 
Secretaris 

 
 
 
 
 
 

We zien u graag bij de bewonersbijeenkomst/algemene jaarvergadering op  
dinsdag 24 januari  2017, 20.00 uur. 

Wij brengen graag een toast met u uit, tot dan! 
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