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Eerste succes!

Projectgroep energie
In samenspraak met het bestuur hebben de leden van de projectgroep energie dit najaar deelgenomen
aan een door de gemeente Den Haag uitgeschreven challenge: Energie uit de wijk. Het ingediende plan
‘FNP voor minder CO2’ werd door de jury beoordeeld met de score ‘uitstekend’ Op 28 november jl.
hebben wij samen met 11 andere Haagse initiatieven een pitch voor ons plan gehouden.
In 2020 willen wij dit plan gaan uitvoeren.

UITNODIGING
Op DINSDAG 28 januari 2020, aanvang 20.00 uur willen wij aan de bewoners van onze wijk het plan
over de toekomstige energievoorziening voor onze wijk presenteren. Op die avond zal er door de
organisatie ‘de coöperatieve samenleving’ een presentatie worden verzorgd over het nut van de
oprichting van een coöperatie. Deze avond wordt gehouden in DAKOTA, Zuidlarenstraat 57.

Contributie 2019
Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2019 hebben betaald,
dank ik hartelijk.
.
Over iets meer dan een maand worden door de penningmeester de jaarstukken opgesteld. Wanneer er
nog bewoners zijn die vergeten zijn hun contributie te betalen…… hierbij het verzoek om dat deze week
alsnog te doen.
De jaarlijkse contributiebijdrage is € 20,00. Dit bedrag kan overgemaakt worden op
bank.nr. NL14 RABO 0129 9316 91, t.n.v. VVE Florence Nightingale Park te Den Haag.
Verzoeke bij betaling uw straat en huisnummer vermelden; mag afgekort vb.CG-64 of TM-3 SF-1 HvS-5
Groet, Robin Alderliesten penningmeester
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Aankondiging Bewonersbijeenkomst en ALV
Nu alvast maken wij bekend dat op dinsdagavond 28 januari 2020

de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering wordt gehouden. In januari ontvangt u hiervoor een uitnodiging met daarbij ‘de
stukken’. Deze vergadering maakt onderdeel uit van de hierboven aangekondigde bijeenkomst in
DAKOTA, Zuidlarenstraat 57.

Welkom nieuwe bewoners
Een van de taken die door bestuursleden van de VVH FNP worden uitgevoerd is het welkom heten van
nieuwe bewoners. Wij houden goed in de gaten wanneer er een woning in de verkoop staat en een
aantal maanden tot ruim een half jaar later wanneer wij zien dat de nieuwe bewoners hun nieuwe woning
aan het opknappen en inrichten zijn. In 2019 waren dat er 9. Enige maanden nadat de nieuwe bewoners
hun woning hebben betrokken gaat een van de bestuursleden met een welkomst-bloemetje langs.
Daarbij overhandigen wij de nieuwe bewoners ook een welkomstbrief waarin de nodige
wetenswaardigheden over onze wijk staan.

Betaald parkeren 1-12-2019
Eindelijk is het dan zover! Invoering betaald parkeren per 1 december. Wij hopen dat dit een oplossing
gaat worden voor het ontstane parkeerproleem in de wijk. Zeker nu het weer kouder en natter wordt
maakt men weer vaker gebruik van de automobiel. En dat is te merken. Er zijn van die momenten dat er
absoluut geen plek meer is voor de eigen bewoners. Onlangs zijn de meters geplaatst: Trude
Mertenslaan t.o. nr.10 en Constance Gelderblomlaan t.o. nr.70. Ook de bebording is inmiddels
aangebracht. De venstertijden zijn van 13:00 uur - 24:00 uur. Momenteel krijgen eigenaren die geen
eigen opstelplaats hebben (CG) en geen gebruik kunnen maken van hun garage een
parkeervergunning. Het parkeren voor de eigen garages aan de Gelderblomlaan wordt tijdelijk gedoogd.
Indien blijkt dat er voldoende parkeerruimte is in de wijk zal dit gedoogbeleid komen te vervallen en mag
er niet meer voor de garages geparkeerd worden. Ook niet door de eigenaren zelf.
Na een half jaar zal geevalueerd worden hoe de werking voor onze wijk uitpakt..

Herinrichting en kwaliteitsimpuls park
Eindelijk is er begonnen met de werkzaamheden. Wat is de stand van zaken?
Gedaan:
Planten van bomen, aanleg twee veldjes met beplanting, inzaaien vlinderweide, planten heg tussen
fietspad en nieuw honden losloopveld, speel- en klimtoestellen geplaatst in speeltuin, kinderboerderij en
het tweede (laag gelegen) veld, nieuwe paden aangelegd en bestaande paden opgeknapt, zitbanken
ver- en geplaatst, hek geplaatst bij brug.

Moet nog gedaan worden:
Picknicktafels plaatsen (december), vleermuisbunker opknappen, hek 2 e hondenlosloopgebied plaatsen
(december), waterplanten in vijvers planten (2020), Florence Nightingaleweg herinrichten tot dubbel
fietspad en voetpad, huidige trottoir verwijderen en deze strook beplanten/inzaaien, hek plaatsen bij
andere brug, bebording hele gebied en hondenbeleid aanpassen.

Wat is er niet goed en/of hebben we nog discussie over:
-Vlinderweide is ingezaaid, maar wordt ook gemaaid. Zo wordt het natuurlijk nooit een vlinderparadijs.
-Ge- en verplaatste banken zijn te smerig om aan te zien. Worden dan ook nog opgeknapt.
–Een tweetal voetpaden zijn niet opgeknapt, terwijl dit wel in het ontwerp staat. –De nieuwe
speeltoestellen op het tweede (laag gelegen) veld staan met hun voeten in het water.
–Hek tweede brug is een discussiepunt.

Kap Populieren
Zoals al eerder gemeld worden er ook in het park Populieren gekapt of gekandelaberd. In Escamp is
inmiddels met de kap begonnen. Voor alle gekapte bomen komen er nieuwe terug.
In week 48 ontvingen wij in een huis-aan-huis brief van de gemeente een aankondiging van deze kap.
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Afval rolcontainers
Van een aantal bewoners ontvingen wij het verzoek melding
te maken over het ophalen van de rolcontainer aan het einde
van de dag dat het afval daarin is opgehaald.
Het komt geregeld voor dat de container nog een aantal
dagen blijft staan.

Stand van zaken
Gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan
2020 week 26 oplevering parkeergarage
2e helft 2020 (vermoedelijk) Start nieuwbouw Haagsche Tuin (gebied 3)
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. -zie het overzicht hieronder.
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/
https://www.heijmans.nl/nl/projecten/haga-terrein/

Burenborrel
Ook in 2019 waren er weer 4 FNP Burenborrels. Gemiddeld bezochten zo’n 25 tot 40 bewoners de
borrels waarvan er altijd wel een aantal bleven eten. Het bestuur biedt de bitterballen aan, hetgeen de
gezelligheid aanzienlijk verhoogd.
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De bezoekers komen uit onze hele buurt wat de contacten alleen maar ten goede komt. De borrel is een
mooi moment om je buren uit de andere straten te ontmoeten, of even informeel te overleggen met een
bestuurslid. De data voor 2020 zijn nog niet gepland, maar daar worden jullie z.s.m. over geïnformeerd.

Kerstboom FNP

15 december 2019 – 17.00 uur

Het is nog net geen traditie, maar wel alweer de 3 e keer dat wij half december als wijkbewoners
gezamenlijk de kaarsjes (led lampjes) van de grote Wijkkerstboom ontsteken.
Een aantal vrijwilligers zullen ook dit jaar weer de organisatie van dit kleine evenement op zich nemen;
binnenkort kunt u de aankondiging en de uitnodiging is uw brievenbus aantreffen.
Met de Wijk-kerstboom willen wij onze verbondenheid als wijkbewoners symboliseren.

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) 

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid algemeen
Kandidaat bestuurslid algemeen

Jan Raateland
Henk Grijspaardt
Robin Alderliesten
Rob Keehnen
Anne van IJsselstein

Belangrijke contactgegevens
Wijkagenten Adnan Durmus en Dennis Graper

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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