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Aankondiging Bewonersbijeenkomst en ALV
Nu alvast maken wij bekend dat op dinsdagavond 23 januari 2018 om 20.00 uur een
bewonersbijeenkomst houden. Tijdens die bijeenkomst zal ook de Algemene Ledenvergadering
worden gehouden. In januari ontvangt u hiervoor een uitnodiging met daarbij ‘de stukken’

Zomerfeest FNP 2017
Op zondag 27 augustus was er weer het jaarlijkse Zomerfeest. De dag is goed begonnen met mooi
weer en is eigenlijk zo de gehele dag gebleven. De organisatie kijkt terug op een geslaagd en
gezellig Zomerfeest met diverse knutselzaken. Ook het happy Hour werd goed bezocht. Op deze dag
hebben we ook met diverse nieuwe bewoners kennis mogen maken die ook een handje hebben
geholpen bij de op- en afbouw van het feestterrein. Het Zomerfeest valt of staat met mooir weer en de
nodige helpende handjes. Ook dit jaar is dat weer gelukt. De organisatie wil dan ook iedereen die zijn
steentje heeft bij gedragen hiervoor bedanken. De organistaie bestond dit jaar uit Anne van
Ijsselsteijn, Frans Joosstens, Hermien Rahman, John Meijer, Ton en Paula van Krevelen en Henk
Grijspaardt. Er is al weer een eerste bijeenkomst geweest waar besloten is het volgende Zomerfeest,
in het kader van het 25 jarig bestaan van de wijk, te houden op zondag 26 augustus. Op zekers
noteren want we gaan er iets spectaculairs van proberen te maken.
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Burenborrel
De Burenborrel op 23 september jl. was een succes. Grote opkomst en gezellig. De catering werd
voor de eerste keer verzorgd door Theater Dakota zelf en was een aangename en lekkere
verrassing. 22 buren hebben na de borrel nog met elkaar gegeten.
De volgende FNP Burenborrel is op zaterdag 25 november om 17.00 uur in theater Dakota/Zuid57,
Zuidlarenstraat 57.

Contributie 2017
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2017 hebben betaald, dank ik hartelijk namens de
vereniging. Nu de herfstvakantie weer voorbij is wil ik graag uw aandacht voor het volgende.
Over iets meer dan een maand ga ik de jaarstukken opstellen. Als er nog bewoners zijn die vergeten
zijn hun contributie te betalen hierbij dan het verzoek om dat de komende weken alsnog te doen.
Samen hebben we er de afgelopen jaren voor gezorgd dat onze vereniging er nog steeds financieel
gezond voor staat. Laten we dat in 2018 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 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!
Bij deze verzoek ik u dan ook uw bijdrage ad € 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.
Ferry van Coesant
T.M. 34

Kerstboom FNP
Het plaatsen van een gote kerstboom bij de ingang van onze wijk was vorig jaar een groot succes.
Meer dan 150 bewoners, waaronder vele kinderen waren op zondagavond aanwezig bij het ontsteken
van de lampjes in de kerstboom. Al tijdens deze bijeenkomst werd er door vele aanwezigen
uitgesproken dat we hier een traditie van zouden moeten gaan maken. Of het een traditie is
geworden kunnen wij over 10 jaar gaan beoordelen, wat ieder geval wel vast staat is dat wij op
zondag 17 december a.s.om 17.00 uur wederom gezamenlijk met de jongste kinderen uit onze wijk,
de lampjes van de Wijk-kerstboom willen gaan ontsteken. Ook dit jaar zal daarbij warme
chocolademelk voor de kinderen worden geschonken en voor alle 18 + wijkbewoners is er gluhwijn.
Na de Sinterklaas zal er een flyer worden verspreid.
Met de Wijk-kerstboom willen wij onze verbondenheid als wijkbewoners symboliseren.

WhatsAppgroep FNP
In onze wijk is er een WhatsApp Alert groep. De bedoeling hiervan is dat men verdachte situaties 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.
Wilt u de alertgroep alleen gebruiken voor verdachte situaties of personen. Gebruik de app niet
om dank je wel te zeggen of iets dergelijks. Daar hebben we een besloten facebookgroep voor. Puur
en alleen voor alert gebruiken.

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.
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Parkeerperikelen
Naar aanleiding van de brief vanuit het Wijkberaad Leyenburg die op verzoek van diverse
vertegenwoordigers uit de wijk Leyenburg is opgesteld over het parkeerprobleem in de wijk kwam er
een toezegging van Wethouder de Bruijn om het probleem integraal te gaan aanpakken in plaats van
het voeren van een hapsnapbeleid met het effect van een waterbed als gevolg. Wij zijn er bang voor
dat wanneer de nieuwbouw langs de Leyweg gereed is de parkeerdruk in onze wijk zal toenemen
aangezien er te weinig parkeerplaatsen terugkomen voor bezoekers en nieuwe bewoners. Uitwijken
naar onze wijk is dan de meest logische oplossing voor bijv. bezoek van de nieuwe bewoners die een
eigen afgesloten terrein gaan krijgen.
Dit heeft geresulteerd in een gesprek met de projectleider vanuit de Gemeente op maandag 23
oktober die een bezoek heeft gebracht aan onze wijk om de situatie te aanschouwen. De projectleider
is in gespek met diverse vertegenwoordigers uit de wijk evenals met het Haga Ziekenhuis om te
bekijken welke oplossingen er aangedragen/gevonden kunnen worden. Dit zal t.z.t. op een
informatieavond voor de bewoners van de wijk bekend gemaakt gaan worden. De brief aan de
Gemeenteraadsleden kunt u terug vinden op de website van vve-fnp.nl. Volgens de laatse tellingen
van de Gemeente is gebleken dat onze wijk in aanmerking kan komen voor betaald parkeren.
Wij hebben een voorstel gedaan om de wijk i.v.m. de status apparte die wij hebben doordat we maar
1 in- en uitgang van de wijk hebben om dit in te richten als bestemmingsverkeer. Om dit te kunnen
handhaven hebben wij voorgesteld om dit op dezelfde wijze te doen als onder het regime van betaald
parkeren maar dan kostenneutraal voor de bewoners. Gezien de huidige techniek van controleren
met scanauto’s lijkt ons dit een mooi gebaar vanuit de Gemeente eventueel in samenwerking met
Haga. Zodra er meer bekend wordt laten wij u dit weten.

Facebook pagina FNP
Er is een besloten groep op facebook voor onze wijk. Inmiddels zijn meer dan 100 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) 

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.
Zie ook

http://heijmans.nl/nl/nieuws/bouw-van-620-woningen-den-haag-stap-verder/
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Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen
Kandidaat bestuurslid algemeen

Jan Raateland
vacant
Ferry van Coesant
Henk Grijspaardt
Rob Keehnen
Georgette van Dijke

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

Het bestuur wenst u:
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