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Aankondiging Bewonersbijeenkomst en ALV
Nu alvast maken wij bekend dat wij op dinsdagavond 29 januari 2019 om 20.00 uur een
bewonersbijeenkomst houden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
De volgende onderwerpen zullen tijdens deze avond aan bod komen.
 DUURZAME WIJK
Wij hebben de projectmanager uitvoering energietransitie van de gemeente Den
Haag uitgenodigd om informatie te geven over verwarmen en elektrisch koken.
 BETAALD PARKEREN
Tijdens deze bijeenkomst zal ook de Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
In januari 2019 ontvangt u de uitnodiging met daarbij de stukken.
De bijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw van de korfbalvereniging Die Haghe
Baambruggestraat 10.

PARKEREN
Sinds begin dit jaar zijn er diverse overlegrondes geweest om de parkeerperikelen rondom
Haga te bespreken met de Gemeente en het Haga Ziekenhuis. Het gaat hierbij om de
langparkeerders van het personeel van Haga en het Kinderdagverblijf 2Samen die van ’s
morgensvroeg tot in de avond hun voertuig in onze wijk parkeren waardoor wij niet meer de
beschikking hebben over een parkeerplek in onze eigen wijk. Zelfs op de stoep parkeren in
rij van drie bij de vijver wordt al heel gewoon.
Door de invoering van betaald parkeren in een gedeelte van Houtwijk en aan de Leyweg van
13:00-24:00 uur, is het probleem gaan uitwaaieren onze richting op. Omdat het probleem
integraal wordt aangepakt zijn vertegenwoordigers van diverse buurten in Leyenburg en
Houtwijk rondom Haga hierbij betrokken om tot een uniforme maatregel te komen. Dit heeft
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geresulteerd in een voorstel dat naar de wethouder van Asten is gegaan. Dit voorstel is
inmiddels per brief aan u verspreidt en inmiddels is de informatieavond al gehouden.
In het voorstel wordt betaald parkeren ingesteld voor het Florence Nightingale Park van
13:00 - 24:00. Deze tijden gaan gelden in een cirkel rond Haga om langparkeerders van
Haga tegen te gaan. Gemeente en Haga onderzoeken nog de mogelijkheid voor een
transferium bij de Uithof. Tellingen hebben uitgewezen dat onze wijk boven de 100% zit wat
betekent dat invoering van betaald parkeren gerechtvaardigd is. Er is van alles aan gedaan
om andere oplossingen aan te dragen zoals bijv. een blauwe zone, groen gele zone,
bestemmingsgebied etc. Maar de enige mogelijkheid die het gemeentebeleid biedt is
regulering via betaald parkeren. Dit zal overdag weer wat ruimte geven voor ons eigen
bezoek.
Ook moeten we vrezen voor de 620 nieuwe woningen. Er is nu al bekend dat er te weinig
parkeergelegenheid is. Dat zou betekenen dat wij zonder betaald parkeren straks in de
avond ook vol zitten door de nieuwe bewoners en hun bezoek. De gemeente stelt dat de
nieuwe bewoners geen vergunning krijgen om op straat te parkeren. 22 november is er een
informatieavond gehouden over de werking en de mogelijkheden van de
bewonersvergunning en de bezoekersregeling. Juli 2019 zal het een en ander geeffectueerd
moeten worden.
Na een jaar zal geëvalueerd worden of deze oplossing voor ons de juiste is of dat deze
bijgesteld moet worden. Wij hebben gevraagd aan de gemeente hoe het zit met wel/geen
gebruik van garages en de mogelijkheid voor deze bewoners om een vergunning te krijgen.
En wat gaat er gebeuren met de ruimte voor de garages die niet meer als zodanig in gebruik
zijn. Kunnen deze omgetoverd worden voor parkeerplaatsen.
Wij hopen tijdig antwoord hierop te krijgen van de gemeente zodat wij u hier meer over
kunnen vertellen tijdens de ALV.

PARK
Als bestuur is onze vereniging vertegenwoordigd in de Klankbordgroep gebiedsontwikkeling
(GO) Leyweg-Escamplaan. Tijdens de bijeenkomsten die eenmaal in de twee maanden
plaatsvinden en door de projectmanager van de gemeente Den Haag worden geleid,
worden de laatste ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw en de vernieuwing van het park
besproken.
In oktober heeft de voorzitter van onze wijkvereniging contact gezocht met deze
projectmanager. Directe aanleiding was het plaatsen van meerdere Dixi’s in het park.
In het contact is er ook aandacht gevraagd voor het onderhoud aan de bermen en
‘grasstroken’ die in het afgelopen jaar zijn verworden tot verwilderde onkruidstroken.
Kortweg: wij hebben opnieuw aandacht gevraagd voor wat wij hebben geduid als de
verloedering van het Park en het entree vanaf de Leyweg.
Wij hebben onze bevreemding geuit over het feit dat na het eerste gesprek over ‘De
parkvisie’ in 2016, wij nu bijna 2,5 jaar verder zijn. Het voorlopig ontwerp (VO) van het park
zou eind 2017 gereed zijn. Uit de reactie van de gemeente wordt dit eind 2018.
De mooie beloftes in de Parkvisie staan in schril contrast met Dixi’s en het een jaar lang
achterwege laten van onderhoud.
Vrijdag 2 november heeft er op het stadsdeelkantoor Escamp, onder voorzitterschap van de
stadsdeeldirecteur Escamp een overleg plaatsgevonden over het verblijf van daklozen en
mensen met een Midden- Oost-Europese afkomst in het Park. Vertegenwoordigers van
Nieuwsflits VVE-FNP

2

november 2018

De vereniging is ook te vinden op internet: www.vve-fnp.nl
daklozenopvang, politie en handhaving en bewoners uit de omliggende wijken zijn daar
geïnformeerd over de aanpak van de gemeente.
Tijdens dit overleg is door ons het verzoek gedaan aan alle bewoners die in de buurt van het
Florence Nightingale Park wonen, vanuit de gemeente een brief te sturen, waarin de
gemeente uitleg geeft over de acties die zij het afgelopen jaar heeft genomen betreffende
bovenbeschreven problematiek. Deze brief, gedateerd 26 november 2018, is de afgelopen
week onder de bewoners verspreid.
Onze oproep voor onderhoud aan de groenstroken heeft half oktober geleid tot inzet van
een groenbedrijf die vanaf nu periodiek ook die stroken zal maaien die tot voor kort onder de
noemer ‘bouwlocatie’ vielen.

Contributie 2018
In de afgelopen week hebben wij de bewoners waarvan wij nog niet hun contributiebijdrage
hebben mogen ontvangen, een herinnering in de bus gedaan.
Het contributiebedrag bedraagt € 20,00 en kan worden overgemaakt 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.

Kerstboom FNP

zondag 16 december 17.00 uur

Ook dit jaar zullen wij weer een grote kerstboom bij de ingang van onze wijk plaatsen.
Nu alvast voor de agenda: zondag 16 december 17.00 uur
Wij zullen dan gezamenlijk met de jongste kinderen uit onze wijk, de lampjes van de Wijkkerstboom gaan ontsteken.
Er zal 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.

Zomerfeest FNP
Augustus j.l. hebben wij tijdens het Zomerfeest het feit gevierd dat onze wijk 25 jaar geleden
is opgeleverd. De aftrap hiervoor werd gegeven door de Stadsdeeldirecteur Rene Baron.
Het is een vol programma geweest met veel attracties en een Happy Hour om 16:00 uur.
Het was een gezellig drukte op het veld en iedereen kon zich goed vermaken met bijv. de
Aquaballen in de vijver of stunten op de Rodeostier, laten zien wie goed kon mikken in de
schietsalon, of lekker draaien in de zweefmolen, knutselen in de tent, op de Kop van Jut
slaan, stunten op de stormbaan, je uitleven op het springkussen of je uitleven met duo
hocky. Uiteraard was er ook weer de BBQ met heerklijke gerookte zalm en heerlijke sate
met overheerlijke pindasaus die al 25 jaar gesponsord wordt door de Fam. Mooiman van de
CG. Tijdens het Happy Hour zijn er heerlijke versnaperingen uitgedeeld. Ook dit jaar op
herhaling het Rad van Avontuur met leuke prijzen.
De feestcommissie bestond dit jaar uit Anne van Ijsselstein, Frans Joosstens, John Meijer,
Ton en Paula van Krevelen Hermien Rahman, Daudi Sommeling en Henk Grijspaardt.
De commissie heeft dit vele jaren met heel veel plezier voor de wijk gedaan om de cohesie
binnen onze wijk in stand te houden. Maar het is tijd voor een wisseling van de wacht.
De huidige commissie stopt er mee. Dit betekent niet dat wij geen hand- en spandiensten
meer leveren maar de trekkersrol gaat overgenomen worden door Daudi Sommeling.
Hermien Rahman is de enige uit de commissie die nog door gaat. Ten tijde van dit schrijven
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zijn ons nog geen namen bekend van de nieuwe commissie. Wij hopen dat op de komende
ALV te vernemen welk enthousiast team onze taken overneemt.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die in de 25 jaar een steentje hebben
bijgedragen aan het jaarlijkse Zomerfeest. Met deze hulp zorgen we er voor dat het een
Zomerfeest is voor en door bewoners!

Burenborrel
Ook dit jaar waren er weer 4 FNP Burenborrels. Gemiddeld bezochten zo’n 40 bewoners de
borrels waarvan er altijd wel een aantal bleven eten. Het bestuur biedt de bitterballen aan,
hetgeen de gezelligheid aanzienlijk verhoogt.
De bezoekers komen beter gespreid 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 2019 zijn nog niet gepland, maar de eerste zal waarschijnlijk plaatsvinden op
zaterdag 23 maart. De moeite waard om alvast in de agenda te noteren.

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.

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Kandidaat Penningmeester
Bestuurslid algemeen
Kandidaat bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen

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

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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