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Verslag Bewonersvergadering
8 april jongstleden
Zoals ieder jaar werd op 8 april
jongstleden weer de bewonersvergadering gehouden. Na het
huishoudelijk gedeelte waarin
het financieel verslag 2018 en de
begroting voor 2019 werd gepresenteerd was het tijd voor het
agenda-punt: discussie / vragen
over diverse onderwerpen. Aan
de orde kwamen diverse onderwerpen.
Het Buurt Preventie Team
(BPT) dat in 2018 is opgericht en bestaat uit 12 leden.
Van 19.30-21.30 uur lopen zij
elke donderdagavond rond
in de wijk om ongerechtigheden etc. te rapporteren aan

de
betreffende
instanties.
Die kunnen hier dan actie op
ondernemen.
Er is een klacht over het rijden
van fietsen, brommers en zelfs
motoren die door het winkelcentrum Leyenburg rijden terwijl dit een voetgangersgebied
is. Parkeeroverlast is voornamelijk rond het HAGA Ziekenhuis
en tijdens festivals in de buurten
1 en 2.
Hierna volgt een discussie over
de festivals in het Zuiderpark.
Bijna elk weekend in de zomermaanden is er wel een festival.
Dat zorgt voor geluidsover-

Het is zomer! En de
tweede editie van de
wijkkrant van 2019 is
alweer een feit. Er zijn veel
zaken te melden, want er
speelt veel.

Heeft u zelf iets te melden,
gebruikt u dan vooral onze
Facebook pagina om zoveel
mogelijk medebewoners te
bereiken.
Wijkberaad Leyenburg

last, parkeeroverlast en andere
onregelmatigheden. Men is in
het algemeen teleurgesteld in
de houding van de gemeenteraad die de jarenlange klachten vanuit de wijk negeert.
De economische belangen wegen
voor de stad zwaarder dan de
klachten van de omwonenden.

Foto Ineke Dijkstra

De vele woningonttrekkingen
zijn begonnen in 2016. Het geeft
geluidsoverlast, parkeeroverlast
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en de onderverhuur heeft een
aanzuigende werking op de
samenstelling van de wijk De
leef-baarheid in de wijk staat
hierdoor onder druk. Er zijn al
wat brieven naar politieke partijen en de raad gestuurd hierover. Deze zijn nu wel op de
hoogte van deze problematiek.

De vraag is ook of het gemeente-beleid daar niet op aangepast moet worden om te bezien
of het verantwoord is om in
die omgeving een vergunning
tot splitsing van de woningen
af te geven. In ieder geval zou
de gemeente de VVE’s moeten raadplegen alvorens er een

vergunning kan en mag worden
verleend. Dit waren de belangrijkste punten die werden aangedragen en waarover werd
gediscussieerd. Tenslotte werd
de avond afgesloten met een
drankje.

Krabbels van het Buurtpreventie Team
Het Buurtpreventie team is inmiddels een paar maanden actief
in onze wijk. Dit doet het team op
het moment 1x per week, afwisselend op de dinsdag en donderdagavond tussen 19.30 uur en 21.30, te
voet en op de fiets.
Per keer doen wij een behoorlijk
aantal meldingen, dat varieert van
defecte straatverlichting, losliggende trottoirtegels en verkeerd
aangeboden huis- en grofvuil.

Er zijn medebewoners die er
geen probleem mee hebben hun
overbodige huisraad naast de
ondergrondse
restafvalcontainers, ook wel Orac genoemd,
te plaatsen, en hoogstwaarschijnlijk voor de deur van een ander.
Volkomen onnodig en ongewenst
gedrag!
Men hoeft maar een telefoontje te plegen. Zoeken naar het
nummer is niet nodig, het

staat op de klep van de Orac.
Ook de hoogte van de boete staat
er bij vermeld, die is “maar’ 140
Euri.
Belt u in het vervolg 14070 om
een afspraak te maken om de
overtollige huisraad op afspraak
te laten ophalen? De straat en
uw woonomgeving blijft dan
een aantrekkelijke plek om
samen te wonen!

Taxibus wordt AV 070
Heeft u een taxipas via de
Wmo? Dan heeft u reeds (voor
20 mei) een nieuwe vervoerspas gekregen. Vanaf 1 juni rijdt
het Wmo-vervoer, ‘Taxibus’, in
Den Haag namelijk onder een
nieuwe naam: ‘AV 070’. De
nieuwe
vervoerder,
firma

Noot, neemt het personeel
over van de huidige uitvoerder
Connexxion. AV staat voor
Aanvullend Vervoer. Voor
wie door een beperking niet
met het eigen of openbaar vervoer kan reizen, en ook geen
beroep kan doen op familie,

vrienden of buren, is er AV070.
Jaarlijks maken hier ongeveer
15.000 Hagenaars gebruik van.
Het reserveringsnummer 0900
– 0345 blijft onveranderd. Heeft
u nog geen pas ontvangen dan
kunt u dit kenbaar maken bij
hetzelfde telefoonnummer.

LET OP ONZE FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE
ACTIVITEITEN EN ACTUALITEITEN
Wijkberaad Leyenburg
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Parkeernieuws buurten 1, 2 en 3
De gemeente Den Haag heeft
het wijkberaad het volgende laten weten. De wethouder is tot
de conclusie gekomen dat, mede
op basis van de uitkomsten van
de gehouden bewonerspeilingen alsmede de recente parkeertellingen, de huidige venstertijden in de buurten 1, 2 en 3 van
Leyenburg ongewijzigd zullen
blijven. Dit houdt in dat er in
deze drie buurten geen enkele
wijziging zal plaatsvinden op
het gebied van de venstertijden.
Deze blijven van 18.00 tot 24.00
uur. Het overgrote deel van de
bewoners wil geen uitbreiding
van de parkeertijd.
Uit de bestuurlijke stukken
blijkt dat de gemeente de volgende cijfers presenteert over de
parkeerdruk in genoemde drie
buurten van Leyenburg. Deze
zijn gemeten in januari 2019.
Uit deze gegevens van de gemeente blijkt dat in Buurt 1 op
ELKE 10 PARKEERPLAATSEN
er 1,3 parkeerplaats ‘s nachts
leeg zou staan. Althans dat is de
conclusie van de gemeente.
Uit Buurt 1 (de driehoek
Vreeswijkstraat-Driebergenstraat-Soestdijksekade) komen
van bewoners de meeste klachten over het niet meer kunnen
vinden van een legale parkeerplaats in de avond- en nachtelijke uren en dat zij veel rondjes
moeten rijden. Inderdaad staan
daar gemiddeld zo’n 20 auto’s
(onze tellingen) per nacht fout
geparkeerd bij gebrek aan een
legale parkeerplek.
Op tekeningen in de bestuurlijke stukken staat dat de scan

uitwijst dat b.v. in de Leersumstraat, Woudenbergstraat
en Soesterbergstraat ‘s nachts
parkeerplekken leeg staan. Na
plaatsing van dit bericht op de
facebookpagina van het Wijkberaad Leyenburg, kan men uit
de reacties lezen dat bewoners
uit deze buurt dit totaal anders
ervaren. Zolang de parkeerdruk
aan de hand van de gemeten
cijfers onder de 90 % blijft, is er
volgens de gemeente dus geen
parkeerprobleem in Oud-Leyenburg. N.B. de parkeerdruk
wordt gemeten met scanauto’s,
die ook controleren op vergunningen en bezoekers. Hoe dat
precies in z’n werk gaat is ons
niet bekend. Er worden kentekens van auto’s gescand. Dat
zou kunnen betekenen dat alle
parkeerplaatsen waar motoren,
scooters, fietsen, containers e.d.
staan, worden geteld als lege
parkeerplaats? Een toelichting
hierop door de gemeente was
wel op z’n plaats geweest.

BUURT 1:
Overdag 54 %
‘s Avonds tot 24.00 uur 82 %
‘s Nachts na 24.00 uur 87 %

BUURT 2:
Overdag 59 %
‘s Avonds tot 24.00 uur 80 %
‘s Nachts na 24.00 uur 85 %

BUURT 3:
Overdag 39%
‘s Avonds tot 24.00 uur 48 %
‘s Nachts na 24.00 uur 50 %
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Parkeergarage Nieuwersluisstraat
Zoals bekend gaat de parkeergarage binnenkort verdwijnen
omdat de termijn is verlopen.
Op dezelfde plek wordt een
parkeerplaats op straatniveau
aangelegd voor ca. 90 auto’s. Op
18 april werd het voorlopig ontwerp tijdens een inloopavond
gepresenteerd. Bewoners konden hun visie daarop kenbaar
maken door middel van het invullen van een reactieformulier.
De officiële procedure eindigt
26 mei. Wij nemen aan dat alle
bewoners die een reactieformulier en hun mailadres hebben
achter gelaten een reactie van de
gemeente zullen ontvangen.

Foto Ineke Dijkstra

De Raad in de Stad
De leden van de gemeenteraad
gaan kennis maken met bewoners in alle stadsdelen. Op
9 mei was als eerste het stadsdeel Escamp aan de beurt. Het
was een druk bezochte avond
en bewoners konden op papieren tafelbladen aangeven wat
zij goed of minder goed ervaren
in hun wijk. De bedoeling was
dat de bewoners ook gelijk met
suggesties komen om zaken te

Foto Ineke Dijkstra

verbeteren. Omdat Leyenburg
ook een wijk van Escamp is, waren – naast bewoners zelf – ook
drie vertegenwoordigers van de
bewonersorganisatie aanwezig.
Alle aanwezigen konden aangeven wat zij missen in hun wijk
en hoe gemeenteraadsleden dit
kunnen oplossen. In sommige wijken heersen armoede en
werkloosheid. Meerdere wijken
zien graag de eenzaamheid op-

gelost worden en men mist vooral de oude vertrouwde buurthuizen waar men terecht kon voor
een kaartje, een activiteit of zomaar een bakkie koffie drinken.
Onze wijk Leyenburg kampt met
problemen op het gebied van
parkeren (vooral in Oud-Leyenburg) en eenzaamheid onder
vooral oudere bewoners. Ook is
aangegeven dat er zo spoedig
mogelijk een einde moet komen
aan de vele woningsplitsingen
en woningonttrekkingen. Vooral
in Oud-Leyenburg worden veel
huizen opgekocht door beleggingsmaatschappijen en huisjesmelkers. Deze ontwikkeling
brengt vaak overlast met zich
mee en heeft grote impact op de
leefbaarheid en sociale cohesie in
de buurten.
Wij gaan als wijkberaad de ontwikkelingen uiteraard volgen
en houden u op de hoogte.
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Korte nieuwsberichten uit de wijk
Verbouw ‘Swaenestate’ in studio appartementen
Met de nieuwe aannemer,
Bouwactief, loopt de voortgang zeer voorspoedig.

De ontwikkelaar hoopt nog
steeds klaar te zijn na de
zomer, al denkt hij dat het

eerder richting november zal
zijn dan direct na de vakantie.

Aardwarmte project Leyweg (www.haagseaardwarmte.nl)
Achter de schermen is hard
gewerkt aan de nog benodigde vergunningen. De Omge-

vingsvergunning is nog bij het
‘Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat’(EZK) in be-

handeling en komt binnenkort
ter visie. Dan gaat de gebruikelijke procedure in werking.

Nieuwe school Helen Parkhurst
De nieuwbouw van de Helen
Parkhurst aan de Baambruggestraat en Nieuwersluisstraat
vordert in een geweldig tempo.

Van 27 mei tot 14 juni kan er
even aan een kant niet geparkeerd. Er wordt een nieuw trafo huisje aangesloten. Dat gaat

gepaard met een stroomstoring op 12 juni. Stedin heeft de
bewoners per brief ingelicht.

Grootschalige muziekevenementen in het Zuiderpark
Meerdere bewoners hebben te
kennen gegeven dat zij graag van
tevoren willen weten wanneer er
weer grootschalige muziekfestivals in het Zuiderpark plaats vinden. Deze festivals brengen voor
de omwonenden overlast o.a. qua
geluid en parkeren met zich mee.
Als bewoners van tevoren weten
wanneer er weer zoiets wordt georganiseerd, dan kunnen zij hier

rekening mee houden. Hier de
opgave van alleen de grote muziekfestivals in 2019.

Parkpop Saterday Night, 29 juni

Kingsworld 27 april; heeft
reeds plaats gevonden

Pakistan Festival, 14 juli

Parkpop, 30 juni

The Crave 1 juni, idem

3-daags Milan Summer Festival,
2, 3 en 4 augustus

4-daags Turks Festival Turqouise,
7, 8, 9 en 10 juni, idem

Den Haag Outdoor (techno),
17 augustus
Den Haag Gospel Festival, 24
augustus
Tot zover de festivals die ons bekend zijn. Er kunnen mogelijk
nog aanvullingen komen. Verder
wordt er nog een aantal kleinschalige evenementen gehouden, maar die geven weinig tot
geen overlast.
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Vervangen van onveilige populieren
Ongeveer 2.200 populieren in de stad zijn in slechte staat. Dat is gevaarlijk en daarom worden ze
gekapt en vervangen. Zoals u op de website van het wijkberaad hebt kunnen lezen zijn op
25 februari 2019 kapvergunningen aangevraagd voor 54 populieren in de wijk Leyenburg.
U herkent de populieren waarvoor een kapvergunning is aangevraagd aan de gele stip en tape.
Via de link https://arcg.is/u1GvK
kunt u zien waar de populieren
staan die onveilig zijn en moeten
worden gekapt. De bomen met
stip staan in Leyenburg op:
speelveld Purmerendstraat (7)
Buitenplaats Leyenburg (9)

Marechausseekazerne (6)
Nieuwendamlaan (4)
Den Helderstraat (1)
Heiloostraat (1)
grasveld bij Parkzicht (1)
Geothermie (3)
Florence Nightingaleweg (23)
Over het Florence Nightingale
park leest u elders meer.

U kunt tot 6 weken
na het verlenen van
de kapvergunning
nog bezwaar maken.

Omgevingsvergunning - Beschikking verleend regulier,
verspreid in de wijk Leyenburg te Den Haag
Het kappen van 54 populieren (stamomtrekken 191 - 409 cm),
Publicatiedatum: 13 mei 2019
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-115650.html
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Verbijstering over onverwacht te kappen
23 populieren in het Florence Nightingale park
Wat is het geval?

Het college van B&W besluit op
5 februari 2019 in te stemmen
met het ‘Voorlopig Ontwerp
Herinrichting
Florence
Nightingalepark’. Na veel
overleg in de Klankbordgroep
en
bewonersbijeenkomsten
lag er eindelijk een ontwerp
op tafel om na de kaalslag
voor de woningbouw het park
de broodnodige opknapbeurt
te geven. Het nieuwe ontwerp
kunt u bekijken op internet op:

https://denhaag.
raadsinformatie.nl/
document/7302022/1/
RIS301732_Bijlage_1

Op de bijlage is op de
Florence Nightingale weg
richting Dedemsvaartweg de
rij bestaande populieren links
en rechts ingetekend.

“Weet bij de
gemeente
de linkerhand
wel wat de
rechterhand
doet?”

Op 25 februari 2019 – 20 dagen
na de goedkeuring van B&W
van het ontwerp herinrichting park - verschijnt op de
gemeenteberichten het bericht
dat er een kapvergunning is
aangevraagd voor het kappen
en herplanten van 54 populieren (stamomtrekken 191409cm) in Leyenburg. Dat blijken de 23 populieren van ons
‘populierenlaantje’ te zijn. De
tapes en gele stippen waren in
het park in recordtijd aangebracht. Dit zijn de populieren
die op de geaccordeerde bijlage zijn ingetekend.
Dat riep toch wel even de volgende vraag op bij de Klankbordgroep en bewoners:
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De afdeling DSO maakt een
herinrichtingsplan voor het
park met de mooie populierenlaan. Het College keurt
dit plan goed. De afdeling
groenbeheer kent dit besluit
van B&W niet en wil op ons
populierenlaantje 23 populieren
kappen. Wat een BLUNDER.
In allerijl vond een gesprek
plaats tussen betrokken bewoners, onze boomdeskundige,
de projectleider van DSO en
de ‘groen-ambtenaren’. De uit-

komst hiervan is nu dat een deel
van de populieren echt gekapt
moet worden, en een deel gekandelaberd. Voor de gekapte
populieren komt een herplant
plan.

mei 2019 is de kapvergunning
verleend. Daarmee komt het totaal aantal gekapte bomen in het
park ten behoeve van woningbouw en herinrichting sinds
1991 vooralsnog op 2390 bomen.

Dit plan sluit aan op het door
het college goedgekeurde herinrichtingsontwerp. De uitvoering van de kap- en kandelaberwerkzaamheden volgen pas
na de herinrichting, waardoor
deze plannen elkaar niet verder
in de weg zullen zitten. Op 13

Op dezelfde site met raadsinformatie kunt u het collegebesluit
“RIS301732 Voorlopig Ontwerp
Florence Nightingalepark” vinden. De tekeningen hangen in
het Wijkcentrum aan de Hoogkarspelstraat 85, en kunt u daar
komen bekijken.

Twee stembureau’s Hoogkarspelstraat
Op 23 mei waren de Europese
Verkiezingen. Menig bewoner
was verrast dat er in 1 straat
wel 2 stemlokalen waren: bij
Rumoer én bij het wijkberaad.
Het mocht de pret niet drukken, zeker niet in de ochtend
met de koffie- en thee inloop,
toen was er een gezellige
drukte. En met 100 jaar stem-
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recht voor vrouwen was het
bijzonder te zien dat van de
vier stembureauleden overdag
er vier vrouw waren en in de
avondploeg de voorzitter tevens een vrouw was. Dank aan
alle bewoners die bij het wijkberaad zijn komen stemmen,
de stembureauleden waren
blij u te zien!

TOEN EN NU VEENENDAALKADE

1955

2019

Buurtstalling Leyenburg komt eraan
Binnen afzienbare tijd zal
er een redelijk grote buurtstalling
worden
geopend
aan Vreeswijkstraat nr. 537.
Alhier zullen (vooralsnog onder voorbehoud) een flink
aantal Motoren, scooters en

(e-)fietsen een plaats kunnen vinden. Er wordt al ingeschreven op een “reserveringslijst” welke via “wie het
eerst komt..” principe zal worden gevolgd bij/na opening.
Meer informatie?

Even langskomen (van ma.
t/m vr. van 9.00 tot 16.00 uur),
of even bellen 06-82260075 met
Tom Heiligers

wijkkrant uitgave juni 2019

Steeds maar weer omzettingen naar
kamerverhuur in de wijk
VvE’s worden niet ingelicht!
Zoals de bewoners kunnen lezen op de website van het wijkberaad worden er nog steeds in
Leyenburg veel Omgevingsvergunningen verleend voor kamerverhuur of woningsplitsing.
In bijna al die gevallen van deze
aanvragen voor een vergunning
weet de VvE van de betreffende

woning niets van de aanvraag af.
In veel Statuten en/of huishoudelijk reglementen van een VvE
staat expliciet vermeld dat kamerverhuur of woningsplitsing
niet is toegestaan.
De nieuwe eigenaar (soms bekende huisjesmelker) krijgt via
de notaris de Statuten en het

huishoudelijk reglement en kent
dus dit verbod.
Als de eigenaar dit verbod aan
zijn/haar laars lapt moet de VvE
een gerechtelijke procedure aanspannen met alle kosten van dien
voor de VvE en eigenaar.
Dat speelt zich nu af bij enkele
VvE’s in de wijk.

En het zou zoveel beter en efficiënter kunnen!
Als de gemeente bij iedere
aanvraag voor een vergunning voor woningsplitsing of
woningomzetting (kamerver-

huur) op het aanvraagformulier vermeldt dat de aanvrager
een Akkoordverklaring van de
VvE moet meesturen met de

aanvraag lijkt het probleem opgelost. Maar de gemeente doet
dat niet.

Acties bestuur wijkberaad
Het bestuur van het wijkberaad heeft WEER een brief
gericht aan het College van
B&W en de Gemeenteraad om
te stoppen met het klakkeloos
verlenen van omgevingsvergunningen in Leyenburg.
Het wijkberaad Leyenburg
plaatst regelmatig de lijst
met vergunningen voor woningsplitsingen en omzetting
naar kamerverhuurbedrijven.
Je ziet het verschijnsel in heel de
wijk maar een enorme concentratie vindt plaats in Buurt 1.
Terecht maken omwonenden
zich grote zorgen over de leefbaarheid in hun straat of buurt
en de toename van auto’s in
deze toch al met parkeerproblemen opgezadelde buurt.

Er zit een klein beetje beweging in bij de politici na de
vele klachten die het bestuur

al kenbaar heeft gemaakt, en
nog maakt.

Lees voor meer informatie
https://denhaag.raadsinformatie.nl/
modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/497267
Een groot deel van de maatregelen worden
opgenomen in de huisvestingsverordening
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-enorganisatie/beleid-en-regelgeving/regelgevingzoeken/huisvestingsverordening-2015-2019gemeente-den-haag.htm
die op 1 juli 2019 ingaat.
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WIJ ZOEKEN JOU!
Het Buurt Preventie Team LEYENBURG
is op zoek naar :

ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS
Voor het versterken van ons team
Voor meer informatie of direct aanmelden:
bptleyenburg@gmail.com

samen zorgen we voor een schoon, veilig en
leefbaar leyenburg
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Groendak en zonnepanelen
Veenendaalkade

Adressen en Telefoonnummers
Apotheek Leyenburg, Medemblikstraat 279
ma t/m vrij 8.00-17.00 uur, za 11.00-14.00 uur,
info@apotheekleyenburg.nl

070 359 85 06

Afgelopen twee jaar hebben wij met onze woonboot langzaam er naar
toe gewerkt dat we nu
van het gas af kunnen.
We hebben ons platte
dak groen gemaakt met
sedum. Speciaal geschikt voor woonboten
van 123 sedumdak. Daar
weer zonnepanelen op
wat voldoende oplevert
om een leefbaar binnenklimaat te hebben.
In Amsterdam liggen
al veel woonboten met
een sedumdak en helaas

Apotheek Pillen en Praten, Volendamlaan 1260
ma t/m vrij 8.00 - 17.30 uur, info@pillenenpraten.nl
Receptenbussen Apotheek De Volharding

070 323 11 76

Dienst Publiekszaken (DPZ) gemeente Den Haag
Vraag, idee, klacht of melding (on)veilig / milieu
contactcentrum@denhaag.nl
Meldpunt woon/geluidsoverlast
Stadsdeelkantoor Escamp

14070
14070
070 353 59 00

in Den Haag zijn wij
volgens mij nog de enige. Hopelijk volgen de
komende jaren nog meer
woonboten met een sedumdak. Het is niet alleen een milieu voordeel
maar ook de hele buurt
geniet mee als in het
voorjaar het dak geel
kleurt en er honderden bijen en hommels
hun voedsel op het dak
komen halen.
E Smits

Apotheken

Gezondheidszorg
Artsen, uitsluitend spoedeisende gevallen
Centrum voor Jeugd en Gezin Loosduinen,
Campanulastraat 21, 2555DA Den Haag
Fit Med Fysio, Monnickendamplein 2
HAGA Ziekenhuis, Els Borst-Eilersplein 275
HAGA Ziekenhuis spoedeisende hulp

070 346 96 96
070 752 69 60
070 323 18 95
070 210 00 00
070 210 20 60

Handhaving Escamp
Buurt Interventie Team (BIT),
Zuiderparklaan 106 (do.avond)
Handhavingsteam Leyenburg, Leyweg 813
Politie wijkagent (geen spoed)
Meld misdaad anoniem

06 416 318 01
14070
0900 88 44

Maatschappelijk werk / wonen, zorg en welzijn
DenHaagDoetBurenhulp
Centrum Jeugd en Gezin Escamp
Centrum Rumoer, Hoogkarspelstraat 68a
MOOI Welzijn Escampade, Escamplaan 61F
Saffier WoonZorgPark Swaenehove
Saffier WoonZorgPark Swaenesteyn
St. De Haagse Wetwinkel, Spui 68
Locatie bibliotheek Escamp, Leyweg 811:
1e dinsdag van de maand 16.30 – 18.30 uur.
Thuiszorg aanvragen: www.denhaagopmaat.nl
Wijkbus Segbroek (rijdt in Leyenburg)
Wijkberaad Leyenburg:
info@wijkberaad-leyenburg.nl

Elke dinsdag- en donderdagochtend
is er tussen 9.30 en 12.00 uur

KOFFIE INLOOP

en elke 3e dinsdag van de maand
Bingo in Wijkcentrum Leyenburg

Activiteiten
Tijd

Maandag om de week

Bingo van Marga

19.00-22.00u

Koffie/thee-inloop
Sjoelen
Bingo van Oma Ank
Buurt Prevetie Team

09.30-12.00u
09.30-12.00u
09.30-12.00u
19.00-23.00u

Kinderbingo van Debbie

12.00-16.00u

Buurtboerderij De Nijkamphoeve, Escamplaan 1750
Fa Fa Dance / Fit Studio & Academy,
Nieuwersluisstraat 36
Gymnastiekvereniging Donar, Renswoudelaan 47
Korfbalvereniging Die Haghe, Baambruggestraat 10
Lu Gia Jen Budo Sport, Baambruggestraat 8a
Musicon Muziekcentrum, Soestdijksekade 345
PEP Den Haag, Riviervismarkt 5
Stadsboerderij De Herweijerhoeve,Vreeswijkstraat
Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57

Koffie/thee-inloop
Crea-club
Buurt Prevetie Team

09.30-12.00u
09.30-12.00u
19.00-23.00u

Contactgegevens

Plankjesbingo van Roos
Gezonde Leefstijl

19.00-22.00u
19.00-21.00u

Donderdag iedere week
		
Donderdag om de week
Vrijdag om de week
Eens per kwartaal

Vrijdag beschikbaar voor activiteiten
Zaterdag beschikbaar voor activiteiten om de week

14.00-17.00u
10.00-17.00u

Zondag om de week

13.00-16.00u

Plankjesbingo van Roos

070 325 75 08

Diversen

Activiteit

Laatste woensdag v.d. maand

0900 123 57 46
070 368 50 70

Spoedgevallen 112

Wanneer

Dinsdag iedere week
		
Iedere 3 dinsdag v.d. maand
Dinsdag om de week

070 205 33 33
0800 285 40
070 205 24 90
070 205 23 60
070 308 48 30
070 448 70 00
070 363 06 65

Op dit moment zijn de zalen op voornamelijk zaterdag en zondag te huur voor workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, en/of (groeps)lessen. Heeft u interesse neemt u dan contact met ons op
voor nadere informatie. Let op: de zalen zijn niet te huur voor rommelmarkten, feesten en partijen.
Huren kan tegen een buurthuistarief. De deal is dat u zelf koffie en thee zet, de vaat doet en alles
weer zo achter laat dat de volgende huurder meteen gebruik kan maken van de faciliteiten. Voor
vergaderingen is het niet mogelijk een zaal te huren met verzorging van koffie, thee, en de afwas.
Houdt u daar svp rekening mee.

Wijkberaad Leyenburg
Hoogkarspelstraat 83-85
2547 LK Den Haag
T. 070-3257508

070 329 88 73
070 366 58 68
06 11 11 3751
070 366 22 53
070 367 24 53
070 368 68 00
070 302 44 44
070 329 59 92
070 326 55 09

E. info@wijkberaad-leyenburg.nl
W. www.wijkberaad-leyenburg.nl
Facebook @WijkberaadLeyenburg
Twitter @Wijkberaad

Openingstijden en bereikbaarheid
Ons wijkcentrum heeft geen vaste openingstijden. De reden hiervoor is dat
er geen vaste bemanning voor een receptie beschikbaar is, en het centrum
wordt gerund door vrijwilligers. De mail wordt eens per dag gecontroleerd
en het antwoordapparaat wordt twee maal per week afgeluisterd. Het
snelst kunt u ons bereiken door ons te mailen op info@wijkberaad-leyenburg.nl Heeft uw vraag geen haast dan kunt u ons bellen en een bericht
inspreken op ons ant-woordapparaat 070-3257508. U wordt door ons
secretariaat of een van onze vrijwilligers terug gebeld of gemaild.

