SAMEN NAAR DE TOP!
Wijkberaad Leyenburg behartigt de belangen van de wijkbewoners en alle wijkpartners
in Leyenburg. Dit wordt bereikt als meer bewoners, ondernemers en organisaties
actief deelnemen aan activiteiten en initiatieven die als doel hebben de kwaliteit van
wonen te vergroten. U bent uitgenodigd om op 22 maart a.s. aanwezig te zijn op de
Bewonersvergadering aanvang 20.00u. Alle actuele zaken in de wijk zullen de revue
passeren. Om alle belangen te kunnen blijven behartigen en activiteiten te kunnen
organiseren zijn wij op zoek naar afgevaardigden vanuit organisaties en bedrijven. Wie
van u mogen wij verwelkomen?
Parkeerproblemen
Sinds de invoering van betaald parkeren in Houtwijk vanaf 13.00u is duidelijk waarneembaar
dat er een toename is van parkeerders in de buurten II en III van Leyenburg tussen 07.0018.00u. Het aantal klachten van omwonenden hierover neemt toe. De gemeente is op de
hoogte van de klachten en ook de directie van het HagaZiekenhuis. Het wijkberaad
inventariseert de klachten van bewoners en maakt deze kenbaar en bespreekbaar bij de
Gemeente met als doel tot werkbare oplossingen te komen. Reacties van omwonenden
kunnen gemaild worden naar info@wijkberaad-leyenburg.nl t.a.v. Werkgroep Parkeren.
Ondergrondse afvalcontainers (orac’s) in Oud-Leyenburg
In de afgelopen maanden zijn in de buurten I en II orac’s geplaatst. De plaatsingen zijn ten
koste van parkeerplaatsen gegaan. Het is niet de bedoeling dat afval dat niet in de orac past
ernaast wordt gezet. De reinigingsauto leegt alleen de bakken en neem géén los afval mee,
zoals oud hout, vloerkleden en meubilair. Het is de verantwoordelijkheid van iedere bewoner
om dit soort afval zelf weg te brengen naar het depot of te bellen naar de grofvuillijn, die het
dan gratis voor de deur komt ophalen. Samen houden we de wijk op deze manier schoon.
Leyenburg heeft Straatvertegenwoordigers!
Wist u dat het Wijkberaad Leyenburg al enige tijd de wijk schoon en veilig houdt met
straatvertegenwoordigers? De straatvertegenwoordiger houdt toezicht op de straat waar
hij/zij woont. Onregelmatigheden kunnen worden gemeld als “melding openbare ruimte” via
een app, de website van de Gemeente of door 14070 te bellen. Alle meldingen worden door
de Gemeente binnen enkele dagen afgehandeld. Desgewenst ontvangt de melder daar
bericht over. Wilt u dit ook doen? Mail naar info@wijkberaad-leyenburg.nl t.a.v. Werkgroep
Straatvertegenwoordigers en u ontvangt van ons een aanmeldmap.
Lekker bakkie koffie of thee!
Elke dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 12.00u is het Wijkcentrum geopend voor de
wijkbewoners die behoefte hebben aan een praatje, een spelletje of een potje sjoelen.
Voor €0,50 schenken we een kopje koffie of thee met een lekker koekje erbij. Op de derde
dinsdag van de maand houden we een gezellige Bingo met bescheiden prijsjes. U betaalt
€2,- voor twee rondjes volle kaart. Eenzaam hoeft niemand in Leyenburg te zijn!
De voorbereiding voor het bouwplan ‘De Schooneley’ is in volle gang
Er worden ruim 600 woningen gebouwd rondom het HagaZiekenhuis, aan de LeywegEscamplaan. De voorbereidingen zijn gestart met het kappen van ruim 460 bomen in
Florence Nightingale Park. Op de locatie komt het bouwplan dat ‘Haagsche Park’ genoemd
wordt. Op de plek van het voormalig oogziekenhuis wordt een tijdelijk parkeerterrein
aangelegd. Voor de onterecht gekapte lindeboom is proces verbaal opgemaakt en er wordt
zorg gedragen voor compensatie in de directe omgeving. Om herhaling te voorkomen zijn
nadere afspraken gemaakt. Alle informatie is op dinsdag en donderdagochtend tijdens de
koffie- en thee inloop in te zien bij het Wijkberaad Leyenburg, Hoogkarspelstraat 85, of op
www.deschooneley.nl

VIERING 40-JARIG BESTAAN WIJKPAND zie foto
Op zaterdag 27 augustus heeft het Wijkberaad open huis gehouden ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan van het wijkpand in de Hoogkarspelstraat. Uitgenodigd waren
wijkbewoners, ondernemers, winkeliers, organisaties, politieke partijen en de Gemeente.
Er was veel belangstelling uit de wijk en een zeer geanimeerde sfeer. De
stadsdeeldirecteur Rene Baron reikte een waarderingsoorkonde uit. Er was een
tentoonstelling georganiseerd over 40 jaar wapenfeiten van het Wijkberaad.

Uitnodiging Bewonersvergadering op 22 maart apart kader!
19.30u Zaal open ontvangst met koffie en thee
20.00u Agenda
20.45u Pauze
21.00u Wat verder ter tafel komt
21.30u Afronding met een drankje
Verhuur van zaalruimte in wijkcentrum apart kader!
Wijkberaad Leyenburg beschikt over 2 zalen. Zaal A beschikt over een kleine keuken, toilet,
een scherm voor presentaties, en is geschikt voor maximaal 45 personen. Zaal B beschikt
over een grotere keuken en toilet, en is geschikt voor maximaal 35 personen. Beide zalen
beschikken over WiFi. De zalen zijn te huur voor VVE’s, verenigingen, organisaties,
bedrijven van maandag t/m vrijdag in de ochtend, middag en avond. De zalen zijn helaas niet
te huren voor feestjes of privé doeleinden aangezien ons wijkcentrum gelegen is onder en
tegenover woningen.
Wilt u al het nieuws in de wijk volgen?
In plaats van de vertrouwde wijkkrant brengen u voortaan op de hoogte van zaken die spelen
in de wijk middels de Wijkkrant Nieuwe Stijl, namelijk een pagina in de Zuidwester. Zo
hebben wij een maximaal bereik. Wilt u van alle actuele zaken op de hoogte zijn?
Meld u aan voor de nieuwsbrief via onze website www.wijkberaad-leyenburg.nl
Volg ons op Facebook Wijkberaad Leyenburg of Twitter @Wijkberaad
Activiteiten Agenda 2017 zie bijlage

