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

Nieuwsflits
Secretariaat: bestuur@vve-fnp.nl
E-mail: bestuur@vve-fnp.nl
juli 2019

In deze Nieuwsflits:
AED geïnstalleerd
Contributie 2019
Herinrichting Park
Terugblik Zomerfeest 2019
Parkeren
Burenborrel
Samenstelling bestuur
Communicatie
Facebookpagina
WhatsApp groep
Belangrijke contactgegevens

AED geïnstalleerd
Op dinsdag 2 juli was het eindelijk zover! De AED wordt officieel in gebruik genomen in de wijk.
Dit gebeurde door Bas Muijs die hiervoor het startschot gaf. Bas kwam met een
ambulancewagen de wijk inrijden met sirene. Het is een geslaagde actie die op het laatst nog
een klein duwtje nodig had. Wij bedanken alle bewoners die een donatie hebben gedaan voor
de AED maar er was nog een bedrag nodig om de eindstreep te halen: 180 euro.
Onderhoudsbedrijf John Meijer dichte het laatste gat met een mooie donatie waarvoor onze
dank namens de bewoners. De ambulance broeder( broer van Bas) lichte nog het een en
ander toe over de werking van de AED. Hij kwam ook met een voorstel om wat trainingen te
geven in de wijk. Als daar meer over bekend is laten we u dat weten. Bij deze Nieuwsflits zit ook
een uitleg hoe te handelen bij een hartstilstand. Misschien handig om te bewaren in de
meterkast?
Kijk voor de foto’s op onze facebook pagina of op onze website.

Bericht van de penningmeester: Contributie 2019
In het komende jaar blijft de vereniging de ontwikkelingen van de (geplande) bouwactiviteiten in
en rondom ons prachtige wijk en de herinrichting van het park 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 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.
Robin Alderliesten, penningmeester (TM52)

Herinrichting park
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Toen in februari eindelijk het DO (definitief ontwerp) in het College van B&W werd aangenomen
en daarin stond dat realisatie van april t/m juni zou plaatsvinden, dachten we: hèhè, eindelijk.
Het proces was tenslotte al in 2016 opgestart met de Parkconferentie. Tussentijds hebben we
vaak en moeizaam contact gehad met de ontwerper. Het moest wat ons betreft wel een park
worden voor omwonenden en burgers. Daarover is veel en scherp gecorrespondeerd. Door
een veelheid aan wijzigingen en verlammende financiële controles, het DO moest 9 controllers
passeren, heeft de hele procesvorming geduurd tot genoemde februari jl. Je zou denken, nu
gaan ze in de versnelling, maar er werd nog steeds weinig activiteit waargenomen.
We zijn dus maar weer gaan schrijven en dat resulteerde in een haag, perkaanleg en het
planten van meerdere bomen. Ook is er een hek op het terrein van de Nijkamphoeve verplaatst
voor de kinderspeeltuin. De maat was vol toen bleek dat eind juni nog de offertes moesten
worden aangevraagd voor paden, speeltoestellen, waterplanten etc. Het meeste werk dus. Dat
heeft wederom geresulteerd in een strakke brief, waarin we haarfijn hebben opgesomd wat we
nog verwachten en wel op de meest korte termijn. Deze correspondentie is gedeeld met de
Stadsdeeldirecteur die daar ook nog niet op heeft gereageerd. (Met de Stadsdeeldirecteur
wordt naar aanleiding van andere correspondentie overigens op 4 september ook gewandeld in
het park.)
Maandag 15 juli is er uitvoerig overleg geweest met de projectleider FNPark en de
projectuitvoerder. Deze laatste is nieuw en van zeer goede wil, maar hij kan ook geen ijzer met
handen meer breken. Concrete acties nu: er wordt een kleine werkgroep gevormd om de
uitvoering te begeleiden, met daarin projectuitvoerder, VVH-FNP, groenbeheerder park,
mogelijk de aannemer. Ook wordt er binnenkort gewandeld, om het uit te voeren werk te
bekijken, maar tevens andere zaken die aandacht behoeven. Dat geeft weer kansen. De
realistische planning is nu: klaar voor de herfst.

Populieren kap
Los van de herinrichting van het park speelt ook nog de kap van 26 slechte Populieren,
onderdeel van het plan 2.200 bomen te vervangen in de stad. Uiteraard is er door VVH
bezwaar gemaakt met een reeks aan argumenten waarom vooral niet. Dat hielp niet. Bomen
worden als oud (einde levensduur) en slecht aangemerkt. Uit oogpunt van veiligheid dienen
deze vervangen te worden. Daarvoor is vergunning aangevraagde en deze wordt ongetwijfeld
ook verleend. Daarom zijn we het gesprek aangegaan. Zodoende konden we het proces nog
enigszins sturen, afspraken maken en is er een herinrichtingsplan afgesproken. Deze week
heeft de gemeente dat plan gepresenteerd. Het betreft vooral de Florence Nightingaleweg van
Dedemsvaartweg tot kruising. Alle bomen aan de zijde Nijkamphoeve blijven staan, maar
worden gekandelaberd. Dat wil zeggen dat ze worden teruggesnoeid in een soort
kandelaarvorm, waarna ze gewoon weer uitgroeien.
Alle Populieren aan de zijde volkstuinen worden gekapt, behalve de 3 jongere Populieren.
Voornamelijk hiervoor heeft de gemeentelijk ontwerper het herplantingsplan gemaakt
.
Pijnlijk is dat de 4 zeer grote bomen op de kruising ook gekapt gaan worden. Daarvoor hebben
we bedongen dat er in ieder geval een zwaardere maat voor terugkomt. Voor deze 4 bomen
komen er 7 terug, waarvan 2 in een zwaardere maat. De nieuwe aanplant zal in ieder geval
gevarieerder worden. In het bosje achter de speeltuin wordt een megaboom weggehaald.
Omdat er dan een gat zou ontstaan, waardoor woningen aan de Trude Mertenslaan en
HvSlaan direct zicht op het ziekenhuis krijgen is afgesproken dat de stam blijft staan. Deze
boom wordt gecompenseerd elders in het bosje. Op de speeltuinweide wordt ook een boom
vervangen. Hiervoor is afgesproken dat er een beeldbepalende boom, b.v. met een andere
bladkleur, voor wordt terug geplant. Als laatste 3 bomen aan de Constance Gelderblomlaan
over het water op het gebied van de tramlus. Deze worden standaard vervangen.
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Bereiden jullie je maar voor op grote schrik, maar uiteindelijk komt van snoei groei.

Korte terugblik ZOMERFEEST 2019

zondag 7 juli j.l.

De organisatoren van het wijkfeest kunnen met tevredenheid terugkijken op de organisatie en
het goede verloop van dit jaarlijks in de zomer terugkerende wijkactiviteit. Dit jaar ging het
allemaal net even anders:
 Het zomerfeest werd dit keer vóór de Grote Vakantie gehouden
 Het feest werd georganiseerd door een (bijna) geheel nieuwe groep, commissie
 Als feestterrein werd dit jaar gekozen voor het grasveld dat midden tegenover de vijver
ligt.
 Ipv. de BBQ konden de bewoners genieten van een warme maaltijd
 De band onder leiding van onze penningmeester en tevens drummer Robin
Alderliesten, met twee goede zangeressen en de keybord / toetsenist van de Golden
Earing, viel bij velen goed in de smaak; een aantal wijkbewoners speelden met de band
een of meerdere nummers mee.
 De bingo kende weer vele gelukkige winnaars
 De echte voetbalfanaten konden de finale van de WK vrouwenvoetbal tegen de
vrouwen van Amerika, in Frankrijk, op een groot tv-scherm goed volgen.
 Het aantal bezoekers lag ongeveer gelijk aan de eerdere wijkfeesten in de afgelopen
vier tot zes jaar.
Het bestuur complimenteert en bedankt hierbij de wijkfeestcommissie!

Parkeren
Wij hebben vorig jaar een brief gestuurd met de vraag hoe de gemeente omgaat met het
uitgeven van vergunningen aan bewoners die hun gargage niet meer als zodaning gebruiken.
De gemeente heeft geantwoord dat zij hiervoor het POET beleid hanteren.
Beleidsregels parkeervergunningen 2015:
10.1. Onder een parkeerplaats op eigen terrein (POET) wordt verstaan:
a) een parkeerplaats op een terrein of in een garage(box), uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in
gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;
b) een parkeerplaats - huur of koop - op het terrein of in de garage van een complex waarvan in
de bouwvergunning, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat
deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor het adres dan wel complex van de aanvrager.
10.2. Een parkeerplaats als bedoeld in onderdeel 10.1 lid 1 wordt als parkeerplaats op eigen
terrein beschouwd indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
a) toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of
toegang die minimaal 2.30 meter breed is;
b) een parkeerplaats op een terrein dient ten minste 2.30 meter breed en 5.50 lang te zijn;
c) een parkeerplaats in een garage dient ten minste 2.65 meter breed en 5.50 mtr. lang te zijn;
d) een parkeerplaats in een mechanische garage (VAB-garage).
10.3. Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet beschouwd een parkeerplaats:
a) welke niet geschikt is voor LPG, indien de aanvrager eigenaar of houder is van een voertuig
dat op LPG rijdt;
b) welke buiten toedoen van de aanvrager tijdelijk niet beschikbaar is voor het parkeren van het
voertuig van de aanvrager.
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Deze week hebben wij namens de VVH FNP, op uitnodiging van de projectleider parkeren
Leyenburg, een gesprek gevoerd over de invoering van betaald parkeren in de wijk. Onze wijk
is losgeknipt uit de integrale aanpak rondom Haga omdat het anders te lang gaat duren voordat
bij ons de problemen worden opgelost. Het gesprek was prettig en constructief. Hier is het
onderzoek besproken dat uitgevoerd is naar het aantal garages en de afmetingen daarvan.
Ook de wijze van bebording en de plaatsing van de parkeerautomaten is aan de orde geweest.
Wij zullen na de vakantie met gemeente en handhaving en wegbeheerder een ronde maken
door de wijk en kijken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente wil de invoering van het betaald
parkeren in onze wijk, afzonderlijk beoordelen en uitvoeren. Met drie woonerven in onze wijk,
waar bewoners ‘op eigen terrein’ hun auto, auto’s zonder parkeervergunningen kunnen
parkeren en één laan (CG-laan) 64 woningen waarvan 14 met een garage en 66 aparte
parkeervakken, wijkt onze wijk af op de andere wijken in onze directe omgeving. Tijdens het
gesprek zijn er verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. De projectleider gaat een
aantal zaken verder uitzoeken; zodra daarover meer duidelijkheid is gaan wij opnieuw met
elkaar in gesprek en zullen wij jullie over de uitkomsten informeren. Wat nu wel duidelijk is dat
de invoering van betaald parkeren in onze wijk op z’n vroegst per 1 oktober 2019 wordt
ingevoerd.

Burenborrel
Wil je ook eens jouw buren ontmoeten die niet direct naast je wonen, kom dan een volgende
keer ook naar Cafe57 van Theater Dakota.
Waar?
Café57 van Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag;
Hoe laat? Inloop vanaf 17.00 uur;
Kosten? Drankjes en eventuele maaltijd zijn voor eigen rekening.
Wil je na de borrel een hapje blijven eten? Gezellig. Café Zuid57 serveert eenvoudige,
creatieve en lekkere maaltijden. De kosten liggen rond de € 13,50.
Meer informatie over theater en bioscoop Dakota vind je op theaterdakota.nl. Daar vind je
tevens informatie over Café Zuid57 en de menukaart.
Kom je voor het eerst en ken je weinig mensen? Geen probleem, wend je tot de organisator
van de Burenborrel, Rob Keehnen of één van de aanwezige bestuursleden en wij introduceren
je bij jouw buurtbewoners. Je bent van harte welkom.
De data van de volgende Burenborrels zijn: 21 september en 23 november. Noteer ze vast in
de agenda. Nadere informatie over de borrel is te verkrijgen bij Rob Keehnen, telefoon 0631993909 of op robkeehnen@ziggo.nl.
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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.

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) 

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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