ONTWIKKELINGEN IN LEYENBURG
Wijkberaad Leyenburg behartigt de belangen van de wijkbewoners en alle wijkpartners
in Leyenburg. De onderwerpen die door u bij ons onder de aandacht worden gebracht
zijn o.a. sloop school Maarsbergenstraat, Haga terrein, Helen Parkhurst school,
Thomaskerk, verkeersproblemen, parkeren, wonen, bomen, oracs, activiteiten. Om de
belangen te kunnen blijven behartigen en activiteiten te kunnen blijven organiseren is
inzet nodig van vrijwilligers. Wie van u mogen wij verwelkomen?
Babbeltrucs in Leyenburg
De gemeente Den Haag verstrekt gratis deurspionnen en kierstandhouders aan iedere
Hagenaar. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u dat aanvragen via
www.denhaag.nl/gratisdeurspion of www.denhaag.nl/gratiskierstandhouder. Het wordt ook
gratis gemonteerd via de gemeente Den Haag. Het Wijkberaad heeft er op gewezen dat
juist ouderen zonder internet dit telefonisch zouden moeten kunnen aanvragen. Helaas is
dat niet mogelijk.
BuitenBeter app
De gemeente Den Haag is inmiddels voor het doen van meldingen openbare ruimten ook
aangesloten bij de BuitenBeter app. Deze app is te downloaden in de Google store voor
Android systeem. U kunt natuurlijk ook meldingen blijven doen via 14070 en/of de website
van de gemeente.
Nieuwbouwplannen Dalton basisschool ‘Helen Parkhurst’
De ‘Helen Parkhurst’ in de Baambruggestraat is verouderd, wordt eind 2017 gesloopt en er
komt een nieuw gebouw. De school zal ongeveer 450 leerlingen huisvesten want ook de
dependance in de Den Helderstraat wordt opgenomen in de nieuwbouw en de kinderopvang
Triodus. In 2019 moet de nieuwbouw klaar zijn. Er zal uit 3 ontwerpen worden gekozen en
de verwachting is dat rond augustus bekend zal zijn welke architect en welke aannemer het
gebouw maken.
De gevolgen van woningonttrekkingen in Leyenburg
Het laatste jaar is er in onze wijk een ware hausse aan vergunningen voor
woningonttrekkingen verleend. Deze woningen worden dan omgezet van de zelfstandige
woning naar onzelfstandige woonruimte voor (verhuur aan) 4, 6 of 7 personen. Vaak zonder
dat de VvE van de woningen hier van af weet. Er wordt door de gemeente bij de verlening
van zo’n vergunning niet gekeken of de parkeerdruk, de leefbaarheid of de sociale cohesie
(waar de gemeente - en vooral stadsdeel Escamp - zo veel belang aan hecht) worden
aangetast. Het Wijkberaad vindt de gevolgen voor deze laatst genoemde punten dermate
verontrustend dat zij hierover haar zorg heeft uitgesproken bij een van de
gemeenteraadsleden. U kunt u op onze website wekelijks de aangevraagde/verleende
vergunningen inzien. U kunt via www.overheid.nl zelf een abonnement op de e-mailservice
aanvragen. Dan krijgt u de meldingen over uw buurt in uw eigen mailbox.
Verhuur van zaalruimte in wijkcentrum apart kader houden!
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 niet te
huren voor feestjes of privé doeleinden aangezien ons wijkcentrum gelegen is onder en
tegenover woningen.

Lekker bakkie koffie of thee! apart kader maken!
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!
Activiteiten Agenda 2017 apart kader houden!
KADER WILT U AL HET NIEUWS VOLGEN IN DE WIJK KAN WEG. WEL GRAAG DE
TEKST “Volg ons op Facebook en Twitter, etc laten staan, bijvoorbeeld in de kop (logo)
waar ons adres etc staat.
Leyenburg op Escampfestival
Op 20 mei vindt het Escampfestival in het Zuiderpark plaats. De wijk Leyenburg wordt aan
bezoekers gepresenteerd in een eigen tent waar alles wat de wijk te bieden heeft wordt
getoond. Er zullen workshops door ondernemers en organisaties uit Leyenburg aan de
picknicktafel worden gegeven. Musicon verzorgt een act!
Nieuws van de Klankbordgroep (WORDT DIT AL DOOR HET PROJECT ZELF
GECOMMUNICEERD? Dan is het niet nodig dat het Wijkberaad dit communiceert met
gebruik van gemeenschapsgeld .
Het bouwterrein aan de zijde van de Escamplaan (deelgebied 4) wordt voor 41 woningen
‘Haagsche Park’ bouwrijp gemaakt door aannemer Vink (aanleg rioleringen, kabels en
leidingen). Bouwbedrijf Heijmans start opvolgend met bouwwerkzaamheden. Er is een
nieuwe waterpartij aangelegd. Ook op het terrein van het voormalige Oogziekenhuis
(deelgebied 3) wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond. Hier komt een tijdelijk
parkeerterrein voor circa 400 parkeerplaatsen. De planning is dat dit parkeerterrein in mei
gereed is. Intussen is ook de landschapsarchitect druk bezig om de geïnventariseerde
wensen van bezoekers van het Florence Nightingale Park om te zetten in een
schetsontwerp. Meer informatie over dit project vindt u op www.denhaag.nl.
Parkeerproblemen vervolg
Een aantal bewoners uit de buurten II, III en IV hebben zich verenigd om de vele klachten te
bundelen die bewoners hebben aangedragen in de gebieden rond het Haga Ziekenhuis aan
de Leyweg. De klachten richten zich hoofdzakelijk tot het parkeren van personeel en
bezoekers van het Haga in de omliggende straten, waar het overdag tot 18.00 uur gratis
parkeren is. Met de bevindingen zal deze bewonersgroep zich wenden tot de gemeente en
het Haga om een oplossing te vinden voor dit probleem.
Vele grote en meerdaagse festivals in het Zuiderpark
Voor 2017 zijn er 12 festivals en evenementen gepland in het Zuiderpark. De bekendste
daarvan zijn Night at the Park, Parkpop en Milan Summer festival. Deze laatste heeft het
festival vorig jaar uitgebreid tot 2 x 3 dagen. Voor veel omwonenden reden om hierover
klachten in te dienen, zowel bij het Wijkberaad als rechtstreeks bij de gemeente. De klachten
betreffen de enorme parkeerdruk in Buurt I, de vele fout geparkeerde auto’s waardoor
hulpdiensten geen doorgang meer hebben, en de geluidsoverlast overdag tot ’s avonds laat,
de luidruchtige vuurwerkshows naast de kinderboerderij. Inmiddels is gebleken dat de
gemeente vergunning heeft verleend voor twee nieuwe grote festivals die met name technoen housemuziek brengen en ook ’s avonds plaatsvinden. Lees meer op onze website en
Facebookpagina.

