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Voortgang geothermie

(Haagse aardwarmte Leyweg- hal)
Begin maart was het zover dat de
bewoners uit de omgeving van
de Aardwarmtelocatie Leyweg
een uitnodiging kregen om op 12
maart in ons wijkcentrum een presentatieavond bij te wonen over de
mobilisatie van de werkzaamheden
en de bouw van de faciliteiten om
de aardwarmtewinning mogelijk
te gaan maken. Helaas gooide de
uitgebroken coronacrisis roet in
het eten, het wijkcentrum ging na
10 maart op slot en de informatie
bijeenkomst werd afgelast.

Om toch zo veel mogelijk omwonenden op de hoogte te stellen
werd op 31 maart op de website
www.haagseaardwarmte.nl alsnog
de presentatie geplaatst die op 12
maart zou worden gegeven in het

Wijkcentrum Leyenburg. De presentatie geeft de huidige stand van
zaken en de planning weer van de
werkzaamheden rondom het aardwarmtestation en de puttenlocatie.
Via deze link kunt u kennis nemen
van de presentatie.
http://haagseaardwarmte.nl/wpcontent/uploads/2020/03/200312Presentatiebewonersbijeenkomst-12-maart-2019-rev-1.pdf

Een tweede vergunning is verleend
om op het terrein rondom de putten tijdelijk 80 parkeerplaatsen te
realiseren. Het betreft een tijdelijke
realisatie van parkeerplaatsen ten
behoeve van medewerkers van het
Haga Ziekenhuis. Het is een verschuiving van parkeerplaatsen die
al zijn meegenomen in de parkeerbalans binnen het bestemmingsplangebied.
Daartoe dient wel een uitrit te
Werkzaamheden
worden gerealiseerd van het aardIntussen wordt er nu aan de zijde warmte perceel naar de Florence
van de Zuidwoldestraat al een aan- Nightingale weg.
tal weken gewerkt aan het opbreken
van kabels en leidingen en het ver- Vergunningen
vangen van DN 100-afsluiters ten De vergunningen worden wekelijks
behoeve van het stadsverwarmings- gepubliceerd op de website van het
net. De vergunning hiervoor is ver- wijkberaad.
leend tot en met 27 november 2020.

Tussen de vorige wijkkrant en de huidige is het een
achtbaan geweest aan gebeurtenissen en veranderingen voor
iedereen. Verlies van bewegingsvrijheid, werk, of zelfs een
dierbare, al dan niet aan Corona. Het is een spannende,
onzekere en voor velen zelfs angstige en/of eenzame tijd. Een
vertrouwd beeld, geluid of gezicht kan dan een anker zijn.
Bel elkaar, mail elkaar, of spreek nu de temperatuur buiten
beter wordt, buiten op 1,5m afstand af. Wij hopen in ieder
geval dat de wijkkrant, net als voor ons, voor u ook een
vertrouwd iets is. Ga met ons en wijkbewoners in gesprek op
onze Facebook pagina, daar is het een gezellig samenkomen.
Blijf gezond!

Publicatiebord in
winkelcentrum bij AH
Ondanks het ‘Blijf thuis’ advies
aan vooral de ouderen in deze
corona crisistijd worden er door
een senior vrijwilliger wekelijks
gemeenteberichten opgehangen
in het Publicatiebord in het winkelcentrum nabij AH.
Beste wijkbewoners, lees deze berichten goed want er staan omgevingsvergunningen op die heel

belangrijk kunnen zijn voor uw
buurt of straat. Zoals bijvoorbeeld
het bouwen van dakopbouwen of
aanvragen voor kamerverhuurbedrijven. Voor diegenen die over
een computer en internet beschikken, LEES DE GEMEENTE
BERICHTEN wekelijks op de website van het wijkberaad
www.wijkberaad-leyenburg.nl.

Ontmanteling parkeergarage en
aanleg nieuwe parkeerplaats

Foto: Guido J. van den Hout

Momenten van afsluiting Baambruggestraat i.v.m. voldoende afstand
houden op de smalle stoepen
In verband met het opstarten van
het Dalton Kind Centrum Helen
Parkhurst in tijden van Corona
is er in samenwerking met de
Gemeente Den Haag besloten
de Baambruggestraat op 2 korte

momenten af te af te sluiten
vanaf de kant van de Nieuwersluisstraat. Dit afsluiten vindt
plaats van 8.15 uur tot 8.45 uur
en van 14.45 uur tot 15.15 uur op
de maandagen, dinsdagen, don-

derdagen en vrijdagen waarop
het Dalton Kind Centrum geopend is. Het is de verwachting
dat dit de komende maanden tot
aan de zomervakantie (vrijdag
17 juli) zo zal blijven.

Volgens de planning van de projectleider zal op 18 mei begonnen worden met de afbraak van
de huidige parkeergarage aan de
Nieuwersluisstraat. Deze werkzaamheden duren circa 6 weken.
De vrijwilligers van het wijkberaad hebben destijds regelmatig
contact gehad het de aannemer
en projectleider van de sloop en
nieuwbouw van de Helen Parkhurstschool om de hoek in de
Baambruggestraat. Het waren zeer
goede overleggen over de gang
van zaken in de straten rondom
dit grote project. Daarom wil
het wijkberaad graag hetzelfde
bij de afbraak en afvoer van de
parkeergarage, te starten met het
feit dat straten tijdelijk afgesloten
kunnen worden voor doorgaand
verkeer en (heel belangrijk!) de
veilige afwikkeling van zwaar
bouwverkeer.
Aan bewoners tegenover de huidige parkeergarage de vraag of
zij ongeregeldheden die zij zien
onmiddellijk willen melden bij
info@wijkberaad-leyenburg.nl
zodat wij dit – samen met u – bespreekbaar kunnen maken met de
aannemer/projectleider.

Na de afbraak van de parkeergarage zal begonnen worden met de
aanleg van een parkeerplaats voor
circa 100 auto’s op straatniveau.
Allereerst zal de infrastructuur
worden aangepast en daarna de
start voor het nieuwe parkeerterrein. De gebruikers van de parkeergarage zullen dus gedurende
enkele maanden lang elders in de
wijk een parkeerplaats moeten
zoeken. Volgens de planning is het
nieuwe terrein circa 30 september
2020 gereed.
Aan de projectleider is gevraagd
om goed zorg te dragen voor het
kunstwerk dat al jarenlang op
deze locatie staat. Deze kunst zal
mogelijk tijdelijk worden opgeslagen en na voltooiing terug keren
op de hoek van de Nieuwersluisstraat en Harmelenstraat.
De gemeente heeft plannen om –
aangrenzend aan het parkeerterrein - in de Harmelenstraat een
overdekte stalling te realiseren
voor motoren, scooters en fietsen. Daarvoor dienen een hoop
procedures doorlopen te worden
en dat zal best wel een hele tijd
vergen.
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Nieuws uit buurt 2
(gelegen tussen de Veenendaalkade, Driebergenstraat,
Vreeswijkstraat, Leyweg)
De tijdelijke parkeergarage in de Nieuwersluisstraat wordt op
dit moment gedemonteerd en verwijderd. Aansluitend wordt
een parkeerterrein op maaiveld aangelegd. Naar verwachting
wordt dit eind september opgeleverd.

De speeltuin ‘Jip en Janneke’ is tijdelijk gesloten. Er zijn en
worden nieuwe speelwerktuigen geplaatst. O.a. dit kruipdoor,
sluip door, speeltuig.

In 2018 gekapte bomen niet herplant
Het wijkberaad heeft, op aangeven van buurtcommissie 2, brieven
gestuurd aan de stadsdeeldirecteur over
a) het niet beveiligd zijn van, en de hondenpoepruimte om, het
nieuwe trafostation Bij het nieuwe Kindcentrum Helen Parkhurst en
b) de ‘rotte plek’ aan de Nieuwersluisstraat 36-38 door het niet
herplanten van gekapte iepen, gebrek aan onderhoud van het
gebouw en de omgeving.
We wachten de (re)actie van het stadsdeel af en schakelen door
naar de politiek als dit te lang duurt.

Commerciële ruimtes Els Borst-Eilersplein			

		

foto Heijmans De Schooneley

Stand van zaken
‘Gebiedsontwikkeling
Leyweg - Escamplaan’
Mede dankzij de gunstige weersomstandigheden verloopt de bouw
van de woningen zeer voorspoedig.
De inschrijving voor de huurappartementen in de toren en langs
de Escamplaan is gaande en de inschrijving voor koopwoningen in de
Haagsche Hof was al snel verstreken.
Nu de steigers van de diverse complexen verdwijnen wordt langzamerhand het complete beeld van dit
immense bouwplan in Leyenburg
zichtbaar.

ken, dus incuslief de herinrichting
van het Florence Nightingale park.
Enkele bijzonderheden: als alles
mee zit wordt naar verwachting de
grote ondergrondse parkeergarage
in gebruik genomen in week 26; de
werkzaamheden voor de herinrichting van de Escamplaan zijn in gang
gezet met het kappen en verplaatsen
van bomen, er is vergunning verleend voor de commerciële ruimten
en er komt een tijdelijke parkeergelegenheid voor Haga-personeel. (zie
artikel Aardwarmte elders)

ruimte op het Els Borst Eilersplein
en de Escamplaan dient er nog een
uitvoeringsoverleg te komen. Voor
meerdere aangevraagde omgevingsvergunningen loopt de procedure nog, o.a. voor verkeersmaatregelen en geluidhinder Escamplaan
en voor een geringe bestemmingsplanwijziging over het aantal m2
commerciële ruimte.

Dat alles vraagt nog veel aandacht
voor de - al sinds oktober 2005 met dit grote project actief zijnde
In de ‘Klankbordgroep’ wordt elk
vrijwilligers uit Leyenburg, en later
kwartaal het totale project bespro- Voor de aanleg van de openbare Houtwijk. HULDE!

De Baambruggestraat wordt op 2 korte momenten afgesloten
vanaf de kant van de Nieuwersluisstraat. Dit vindt plaats van 8.15
uur tot 8.45 uur en van 14.45 uur tot 15.15 uur op de maandagen,
dinsdagen, donderdagen en vrijdagen waarop het Dalton Kind
Centrum geopend is.
De verwachting is dat dit tot aan de zomervakantie (vrijdag 17
juli) zo zal blijven.

Heropening Wijkcentrum
Helaas kunnen wij u in deze
wijkkrant nog geen exacte
datum geven wanneer het
Wijkcentrum heropend wordt.
Maar volgens richtlijnen van
de rijksoverheid kunnen de
dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open
vanaf 1 juni. De openstelling
is voor maximaal 30 mensen,
uitgaande van de basisregels
van 1,5 meter afstand. Wijk-

centrum Leyenburg volgt de
richtlijnen zoals bepaald door
het RIVM en de Rijksoverheid.
Daarbij treffen wij aantal extra
maatregelen om verspreiding
van het virus tegen te gaan.
De exacte datum van opening
kunnen wij op dit moment nog
niet communiceren maar zullen
wij doen via sociale media en
het publicatiebord in het winkelcentrum bij de Albert Heijn.
Het Haagsche Kwartier nadert haar voltooiing 				

LET OP ONZE FACEBOOKPAGINA VOOR
ALLE ACTIVITEITEN EN ACTUALITEITEN!
Wijkberaad Leyenburg

foto Heijmans De Schooneley
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Wendy van Dijk brengt
verrassingsbezoek aan
desinfect uitgifte punt

Van links naar rechts Stana & Silvio - COPD Huis JAN, Wendy van Dijk - Hart in Aktie SBS6, Patrick & Joost - Buurt Preventie Team Leyenburg

Maandag 23 maart vestigde het
Desinfect Uitgifte Punt Den Haag
zich in ons pand aan de Hoogkarspelstraat 85. Het Desinfect Uitgifte
Punt is een burgerinitiatief en samenwerkingsverband van arts Walter Schrader (Leiden), COPD Huis
JAN (in oprichting in Den Haag en
links op de foto), Buurt Preventie
Team Leyenburg (in hesje rechts op
de foto) en Wijkberaad Leyenburg.
Doel van de desinfectans uitgifte
was de besmetting te vertragen,
kwetsbaren en mantelzorgers te
beschermen, en de capaciteit op
de IC in Den Haag beschikbaar te
houden. Ruim 4000 huishoudens in
Den Haag, thuiszorgmedewerkers,
zorgorganisaties, een kleinschalig
verpleeghuis, een huisartsenpost,
buurtwinkels en supermarkten zijn
voorzien van de desinfectans. Met
de desinfectans kon contactoppervlakken worden gedesinfecteerd.
Zaterdag 12 april werd het team
verrast met een bezoek van Wendy
van Dijk namens Hart in Aktie. Zij
kwamen flesjes leveren. Want de
flesjes die gevuld werden met het
desinfectans gingen harder dan het
team aan lege flesjes kon komen. De
uitzending was woensdag 15 april te
zien op SBS6, Hart in Aktie en kan
op internet worden terug gekeken.
Vrijdag 08 mei heeft het team de
werkzaamheden afgerond. Met het
versoepelen van de maatregelen,
het op gang komen van de noodzakelijke middelen voor zorginstellingen, en de productie van mondkapjes volgens het FOD patroon door
diverse vrijwilligers in heel Nederland, zit hun taak er voor nu op.
Het wijkgebouw was omgebouwd
tot een veilige uitgiftezone maar
is nu weer in haar oorspronkelijke
staat terug gebracht.
Het wijkberaad is in afwachting
van berichtgeving door de Gemeente over de regels rondom
heropening van het wijkcentrum.

Voorlopig einde aan
woningonttrekkingen
fijn om te horen dat wethouder
Balster op 18 maart een directe
stop op verkameringen aankondigde in tien wijken van Den
Haag. Het verbod geldt voor
kamerverhuur aan 4 en meer
personen. Het stadsbestuur
voelde de bedreiging van een
doemscenario wat betreft de
huizenmarkt. Bij arbeidsmigranten bleek zelfs sprake van
Bewoners hebben massaal via “verbeddering” en te hoge huurFacebook laten weten welke prijzen.
overlast zij ondervinden door
de vele verkameringen die in De stop geldt voorlopig voor 1
hun buurt/straat hebben plaats jaar. Laten we dus niet te vroeg
gevonden en nog steeds door- juichen. Voor verhuur aan drie
gingen. En ook hebben meerde- personen is geen verbod van
re bewoners de moeite genomen kracht. Dit kan dus gewoon
om hun ongenoegen te uiten doorgaan.
bij het stadsbestuur. Dat is fijn, Het stadsbestuur onderzoekt
want als bewonersorganisatie momenteel ook de mogelijkheid
zijn wij er voor het behartigen tot een zelfbewoningsplicht.
van de bewonersbelangen en Wie in Den Haag een huis
nemen altijd alle klachten van koopt moet er dan zelf in gaan
bewoners serieus en gaan er wonen. Daarnaast komt een ondan mee aan de slag.
derzoek naar een “verhuurdersOok de media gaf veel aan- vergunning” om tot redelijke
dacht aan de verkameringen in verhuurprijzen te komen. TeLeyenburg. Meerdere artikelen vens worden de dakopbouwen
verschenen in AD Haagsche onder de loep genomen.
Courant, de Posthoorn, Den Sinds het directe verbod op
Haag Centraal en Omroep West verkameringen op 18 maart
kwam naar de wijk voor een in- in tien wijken blijkt nu, twee
terview en filmde ook in onze maanden na dato, dat er een
wijk zelf. Daarvoor hadden wij waterbedeffect is ontstaan op
al een wijkschouw gelopen met de overige wijken in Den Haag.
William de Blok van Hart voor Die worden nu overspoeld met
Den Haag/Groep de Mos en aanvragen voor kamerverdeze trok meteen aan de bel bij huurbedrijven. Reden voor de
het college. Samen met Groen gemeenteraad om ook voor deze
Links, ChristenUnie/SGP diende wijken een stop te vragen. De
hij een Initiatiefvoorstel in om verkameringen moeten gaan
hieraan een einde te maken. gelden voor heel Den Haag.
Ook het inloopspreekuur van Wij wachten met spanning af
Arjen Dubbelaar in ons wijk- wat er over een jaar gebeurt
centrum werd druk bezocht met het besluit in de tien wijdoor bewoners en het thema ken dat maar voor 1 jaar geldt.
was hoofdzakelijk het verka- Uiteraard hopen wij dat de stop
meren.
definitief wordt voor alle jaren
Daarom was het voor ons erg die hierna volgen.
Eindelijk… na jarenlang brieven schrijven aan het college
van B&W, de gemeenteraad,
politieke partijen, gesprekken
voeren met de respectievelijk
betrokken wethouders en gemeenteraadsleden, en steeds
maar duidelijk proberen te
maken dat voor Leyenburg de
maat meer dan vol is.

Mededeling - Oproep
Vanaf 1 juni zal het
BPT LEYENBURG zich
weer volledig in gaan zetten
voor onze mooie wijk.
Wilt u een keer meelopen
of heeft u vragen of
suggesties?
Stuur ons een mail op
bptleyenburg@gmail.com
Het bezoek van Wendy en haar cameraploeg zorgde voor een hoop reuring in de straat
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Adressen en
Telefoonnummers

Grofvuil
We zien het helaas regelmatig.
Grofvuil naast de ORAC. Blijkt
uit de controle dat het afval van u
is, dan krijgt u een boete (spoedeisende bestuursdwang). U moet
dan een deel van de kosten voor de
controle en verwijdering van het
afval betalen. Dit is bij:
• de 1e keer € 126 per overtreding
• e 2e keer € 160 per overtreding
• vanaf de 3e keer € 194 per overtreding
Op de site van de gemeente den
haag kunt u een afspraak inplannen om uw grofvuil gratis en zonder boete te laten ophalen. www.
denhaag.nl/nl/afval/grofvuil-oftuinafval-laten-ophalen

Apotheken
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

Apotheek Pillen en Praten, Volendamlaan 1260
070 323 11 76
ma t/m vrij 8.00 - 17.30 uur, info@pillenenpraten.nl
Receptenbussen Apotheek De Volharding
Dienst Publiekszaken (DPZ) gemeente Den Haag
Vraag, idee, klacht of melding (on)veilig / milieu
contactcentrum@denhaag.nl
Meldpunt woon/geluidsoverlast
Stadsdeelkantoor Escamp
Deze bewoner kan kennelijk niet lezen dat je grofvuil niet NAAST de ondergrondse container plaatst maar dat je een
afspraak maakt met de gemeente om het gratis af te laten halen.

14070
14070
070 353 59 00

Gezondheidszorg
Artsen, uitsluitend spoedeisende gevallen
070 346 96 69
Centrum voor Jeugd en Gezin Loosduinen,
Campanulastraat 21, 2555DA Den Haag
070 752 69 60
Fit Med Fysio, Monnickendamplein 2
070 323 18 95
HAGA Ziekenhuis, Els Borst-Eilersplein 275
070 210 00 00
HAGA Ziekenhuis spoedeisende hulp
070 210 20 60
Saffier, Praktijk fysiotherapie Swaenestate
Volendamlaan 11, 2547 CA Den Haag
Saffier, Wijkservicepunt en zorg/hulpmiddelenwinkel
Swaenestate i.s.m. Medipoint,
Volendamlaan 11, 2547 CA Den Haag
Handhaving Escamp
Buurt Interventie Team (BIT),
Zuiderparklaan 106 (do.avond)
Handhavingsteam Leyenburg, Leyweg 813
Politie wijkagent (geen spoed)
Meld misdaad anoniem
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
Spoedgevallen

Activiteiten
Wanneer
Maandag om de week

Activiteit

Tijd

Bingo van Marga

19.00-22.00u

Koffie/thee-inloop
Sjoelen
Iedere 3e dinsdag v.d. maand Bingo van Oma Ank
Dinsdag
Buurt Preventie Team

Dinsdag iedere week

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

N
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R
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R
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D
A
N
TOT
T
S
A
L
E
AFG

Laatste woensdag v.d. maand Kinderbingo van Debbie 12.00-16.00u
Woensdag
Buurt Preventie Team 19.00-23.00u
Donderdag iedere week
Donderdag

Op dit moment zijn de zalen op
voornamelijk vrijdag, 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.

Koffie/thee-inloop
Crea-club
Buurt Preventie Team

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

Vrijdag om de week

Plankjesbingo van Roos 19.00-22.00u

Eens per kwartaal

Gezonde Leefstijl

19.00-21.00u

Vrijdag beschikbaar voor activiteiten
Vrijdag
Buurt Preventie Team

14.00-17.00u
19.00-23.00u

Zaterdag beschikbaar voor activiteiten om de week

10.00-17.00u

Zondag om de week

Plankjesbingo van Roos 13.00-16.00u

06 416 318 01
14070
0900 88 44

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
0900 123 57 46
070 368 50 70

Diversen
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

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

070 325 75 08
112
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 bereibaarheid

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 antwoordapparaat 070-3257508. U wordt door ons secretariaat of een
van onze vrijwilligers terug gebeld of gemaild.

