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Contributie 2018
Van onze penningmeester a.i. vernamen wij dat nog niet alle leden van onze vereniging hun
contributiebedrag hebben overgemaakt. Wilt u even controleren of u het contributiebedrag
aan de VVE Florence Nightingale Park heeft betaald.
Zo niet dan verzoeken wij u het bedrag van € 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.
Jan Raateland, voorzitter (CG 64)

Gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan
In de afgelopen periode zijn er twee bijeenkomsten geweest van de klankbordgroep (zie het
kader onder dit artikel).
Een definitief besluit over het VO (Voorlopig Ontwerp) voor de nieuwe inrichting van het
Florence Nightingale park laat medio juni 2018 nog steeds op zich wachten. De
werkzaamheden zoals voorgesteld in het ontwerp kunnen pas gestart worden wanneer er
sprake is van een DO (Definitief Ontwerp). Een van onze bestuursleden heeft in de
afgelopen maanden diverse keren overleg gevoerd met de projectmanager van de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling (DSO); via onze FB pagina is hierover verslag gedaan. DSO zal aan
de hand van het DO, opdracht moeten gaan verstrekken aan de verschillende
onderaannemers. Verwacht wordt dat dit niet veel eerder zal zijn dan in het vierde kwartaal
van dit jaar. Wij, het bestuur van de VVE-FNP vinden dit wel een heel lange periode waarin
drie VO ‘en zijn gepasseerd: 15 maanden
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Besloten is om de bouw van gebouw G van de Schoone Ley in de planning naar voren te
halen. De locatie voor gebouw G is hiervoor in mei bouwrijp gemaakt.
Het gebouw G is gesitueerd in de grote bouwput van Heijmans op deelgebied 1. In de
planning wordt gebouw G door de bouwer Heijmans meegenomen in de bouwlogistiek van
deelgebied 1. Dit voorkomt veel overlast van bouwverkeer en het nieuwe plein kan daardoor
in één keer aangelegd worden.
De gemeente is bezig om in de buurt ongeveer 70 tijdelijke parkeerplaatsen te zoeken.
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/

Haagse Aardwarmte Leyweg
De schoonmaakactie van de bron, die in de periode januari -maart 2018 is uitgevoerd, is
geslaagd. Eind april werd de locatie weer leeg en schoon opgeleverd.
Naar verwachting zal na de zomer gestart worden met de bouwactiviteiten voor de productie
van aardwarmte. In het 1e of 2e kwartaal 2019 zal de productie en levering van aardwarmte
starten.
Op de locatie van de geothermiebron wil de gemeente Den Haag 50 parkeerplaatsen gaan
creëren voor medewerkers van het HAGA ziekenhuis. Een uitgebreide omgevingsvergunning is hiervoor aangevraagd.

Escamplaan/ maatregelen verkeersafwikkeling Houtwijk
Het voorlopig ontwerp voor onder andere de Escamplaan is in november 2017 vastgesteld
in het college. Het definitief ontwerp is nog niet af. De aanpassing wordt pas over anderhalf
jaar aangelegd. Omdat er nog veel ontwerp vraagstukken zijn die een plek moeten krijgen in
het definitief ontwerp, is er nog voldoende tijd om tot een aanvaarbare oplossing voor de
bewoners te komen. In het vastgestelde voorlopig ontwerp is aangegeven dat de Albert
Schweitzerlaan wordt afgesloten. Na de zomer wordt door de gemeente een uitleg over de
verkeersafwikkeling plannen aan de bewoners gegeven.
Klankbordgroep
Onze wijkvereniging is vertegenwoodigd in de klankbordgroep voor de hierboven beschreven
gebiedsontwikkeling. Vanaf maart 2016 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 van de Nijkamphoeve en deskundigen op
het gebied van bomen vanuit de AVN (algemene vereniging voor natuurbescherming)
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Zomerfeest zondag 26 augustus 2018
Zoals u heeft geconstateerd via de flyer die inmiddels rondgebracht is wordt er flink uitgepakt
met allerlei leuke attracties. Wat niet op de flyer staat maar wel inmiddels geregeld is de
muziek: Er komt werderom een live band, DJ Nik en een optreden door Robin Alderliesten
van de TM met een aantal vrienden die acoustische muziek ten gehore zullen brengen. De
commissie heeft ook gekeken naar de ideeën die tijdens de laatste ALV naar voren zijn
gebracht, maar deze blijken niet zo goed te passen in het geheel. Veel ideeën zijn meer
geschikt om per straat uit te voeren. De burgemeester is uitgenodigd maar heeft nog niet
officieel een bevestiging gestuurd i.v.m. een buitenlandreis die nog niet zeker is.
Binnenkort kunt u een verzoek in de bus verwachten voor de nodige helpende handjes,
heeft u een gaatje en vind u het leuk om de handjes een beetje te laten wapperen? Dan zijn
wij daar als commissie heel blij mee!

De feestcommissie bestaat dit jaar uit: Anne van IJsselstein, John Meijer, Frans Joosstens,
Ton en Paula van Krevelen, Hermien Rahman, Daudi Sommeling en Henk Grijspaardt.

Commissie parkeerperikelen
Inmiddels een paar bijeenkomsten verder en de nodige inbreng met ideeën door
vertegenwoordigers uit de wijken rondom Haga is inmiddels gebleken dat dit een wassen
neus is. Na de wisselingen van twee projectleiders heeft de gemeente gemeend een extern
bureau in te moeten huren. U voelt hem al aankomen? Juist. Dit bureau wordt dus inghuurd
en betaald door de gemeente. Dit betekent dat door dit bureau het idee gewekt wordt dat er
geluisterd wordt naar de problemen van het parkeren rondom Haga. Het betekent ook dat dit
bureau kijkt naar het parkeerbeleid wat geldig is tot 2020. Hierin is regulering van parkeren
alleen mogelijk via betaald parkeren met de mogelijkheid om met venstertijden (de tijd dat
betaald parkeren start) te schuiven per wijk. Hiermee komen alle voorstellen vanuit de wijken
rondom Haga te vervallen. Op basis van deze bijeenkomsten gaat dit bureau een advies
uitbrengen aan de wethouder verkeer. Op mijn vraag of wij een concept mogen ontvangen
van dit advies werd vermeld dat dit niet gebeurt. Naast het advies wat dus uitgebracht wordt
zal dit bureau al onze ideeën ook bespreken met de wethouder is toegezegd. U begrijpt dat
de vertegenwoordigers uit de wijken hier niets van geloven. Deze ideeën staan wel op papier
maar zijn slim uit de verslagen naar de gemeente gehouden. Hier is inmiddels al scherp op
gereageerd. De verslaglegging door de gemeente laat te wensen over! Dit advies zal medio
september (na een eerdere de toezegging dat dit in juni zou gebeuren) met de wethouder
besproken worden. Wij vragen ons af wat participeren en samenspraak nu voor waarde
heeft bij de gemeente. Het bestuur van de VVE-FNP gaat hierover in gesprek met een
vertegenwoordiger van het stadsdeelkantoor Escamp.

Burenborrel
De FNP Burenborrel is er ook dit jaar weer vier keer. De eerste twee borrels vonden plaats
op 24 maart en 23 juni en worden gehouden in café Zuid57 van theater Dakota,
Zuidlarenstraat 57.
Wij nodigen jou als bewoner van onze wijk van harte uit voor de eerstvolgende burenborrel
die samenvalt met de Nationale Burendag, 22 september a.s.
Naast een drankje met buren is het mogelijk te blijven eten. Zuid57 kent een eenvoudige,
doch creatieve en betaalbare keuken.
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Noteer 22 september (en de laatste borrel op 24 november) vast in uw agenda. Vroegtijdig
glijdt er nog een uitnodiging in uw brievenbus.

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Aspirant Penningmeester
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen

Jan Raateland
Henk Grijspaardt
Robin Alderliesten
Georgette van Dijke
Rob Keehnen
vacant

Communicatie
WhatsAppgroep FNP
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. De Whatsappgroep kunt u alleen gebruiken om meldingen te maken van verdachte
situaties/inbraak en dat soort zaken. Voor overige zaken verwijzen wij naar de mogelijkheid om
te communiceren via de besloten facebookpagina van onze wijk.

Facebook pagina FNP
Er is een besloten groep op facebook voor onze wijk. Inmiddels zijn meer dan 119 personen lid
van deze groep en kunnen daar gezellig met elkaar facebooken maar ook leuke mededelingen
plaatsen.

Belangrijke contactgegevens
Wijkagent Eva Jonker; Dennis Gräper en Sacha Kipping – allen zijn te bereiken via het
algemene nummer 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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