11 januari 2016
Schouw klankbordgroep in kader van gebiedsontwikkeling Haga/Leyweg/Escamplaan

Om 13.00 verzamelt de groep genodigden in de hal van het ziekenhuis. Aanwezig zijn leden van de
klankbordgroep, medewerkers van de gemeente (stadsdeel en dienst stedelijke ontwikkeling),
vertegenwoordigers van het ziekenhuis en van Heijmans (zie bijlage de lijst van genodigden).
André Everts en René Baron heten iedereen welkom en lichten toe dat de schouw als een
hernieuwde start van de samenwerking met de bewoners wordt gezien. Deze middag is bedoeld als
inventarisatie van knelpunten, suggesties en ideeën die meegenomen kunnen worden in de verdere
planontwikkeling. Op dit moment is ontwikkelaar Heijmans bezig met een haalbaarheidsstudie voor
de gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is het bestemmingsplan Florence Nightingalepark dat
in 2014 onherroepelijk is geworden.
Na een wandeling van ruim 1,5 uur noteren we de onderweg gemaakte aantekeningen. Dit levert
onderstaande lijst op:
1. Parkeerplaatsen medewerkers KDV wel in vergunning, niet gerealiseerd
2. Situatie fietsers kruising -> FNP / in/uitrit parkeergarage
3. Toevoegen watergangen zoals op tekening staat gaat ten koste van bomen; voorstel: water
toevoegen langs FN weg
4. Speeltuin “hangjongeren” (banken worden verplaatst) aandacht stadsdeel, eigen plek
realiseren voor jongeren is wens bewoners en stadsdeel
5. Verlichting in het park; beleid is dat het er niet komt (alleen bij verbinding met OV) (rust voor
natuur)
6. Fietspad vanaf achterzijde ziekenhuis, wanneer verbetering? Legaliseren fietspad doorgaand
fietsverkeer langs deelgebied 4 is grote wens. Dit heeft een relatie met
bouwverkeer/werkterrein Volker Wessels
7. Situatie school/hobbytuinen, inrichting/verbetering
8. Relatie/samenwerking met JKZ en Nijkamphoeve -> architect (ruimtelijk/inrichting?)
9. Straatverlichting Escamplaanzijde
10. o.a. Bussluis Escamplaan, verkeer vanaf Dedemsvaartweg? Hele verkeersafwikkeling, druk op
Leyweg, aanrijdroute SEH + taxibusjes e.d. (ook diverse busjes) + verkeerscirculatie binnen
het park o.a. brommers maar ook auto’s!
11. Hondenuitlaatplaats deelgebied 4
12. Inpassen bestaande bomen in planontwikkeling, deelplan 3 + 4 (pleidooi voor behoud
wanneer dit in te passen is) (volledige bomeninventarisatie is gedaan)
13. Aandacht voor het eiland in het park! Is waardevol voor vogels/vleermuizen. Mogelijk
adoptie door bewoners?
14. Onderscheid, structuur voet- en fietspaden en wanneer? Vooruitlopend op nieuwbouw?
(verbeteringen nu lastig te realiseren) Onverharde voetpaden en verharde (rode) fietspaden
zoals in park kleine Hout
15. Staat van de bruggen bij de Nijkamphoeve + locatie van de brug aan de Escamplaan: liever
dichter naar kruispunt voor betere bereikbaarheid Nijkamphoeve
16. Algemeen: ervaring rust in het park behouden als uitgangspunt

17. Relatie behouden tussen Kleine Hout en FNP
18. Voorbeeld kruising Valkenboslaan/Weimarstraat bekijken (ovale rotonde)
19. Bereikbaarheid voor minder mobiele mensen patiënten e.d.; sensor techniek? (Haga
aandacht i.v.m. keurmerk senior vriendelijk ziekenhuis)
20. Gasaansluiting en internetverbinding Nijkamphoeve?
21. Hoge heg tussen FNP en deelgebied 3 (voormalig oogziekenhuis) te behouden?
22. Helicopterplatform <-> hoogte bebouwing (deelgebieden 1 en 4)
23. Kunstwerken in het park nieuwe plek te geven?
Eveline Kokx sluit de bijeenkomst af met de mededeling dat het project een eigen e-mailadres heeft:
leywegescamplaan@denhaag.nl.
Dit kan gebruikt worden voor eventuele nabranders of vergeten punten, en voor suggesties/tips
voor de communicatie en de samenwerking van de gemeente met leden klankbordgroep over dit
project.
Eveline legt uit dat er op dit moment een intentieovereenkomst is met Heijmans om te komen tot
een voor alle partijen haalbaar plan. Daarnaast is er regulier overleg met het HagaZiekenhuis. Zij zal
een voorstel doen over de communicatie met de klankbordgroep en hoe voor deelplannen/gebieden
met de meest nauw betrokkenen kan worden samengewerkt. Sowieso is het van belang dat de
gemeente de klankbordgroep goed blijft informeren over de stand van zaken.
Mede namens het stadsdeel en André bedankt ze de aanwezigen voor hun tijd en inbreng.
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