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Nieuwsbrief Wijkvereniging Van Stolkpark

Graag informeren wij u over de volgende evenementen in/voor onze wijk en de
mogelijkheid uw mening in te brengen ten aanzien van de plannen om de Ver-Huëllweg te
vergroenen.
•4 mei 15.00 uur Jaarlijkse Dodenherdenking bij het Englandspiel-monument. Na
afloop is er voor de deelnemers aan de dodenherdenking gelegenheid elkaar te
ontmoeten in Crowne Plaza Promenadehotel.
•9 mei Opruimdag Haringkade bij De Blinkerd. Het team Participatie & Schoon van
de Dienst Publiekszaken en het Stadsdeel Scheveningen organiseren een
opruimdag aan de Haringkade. Tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen
bewoners uit de (wijde) omgeving gratis oude spullen inleveren. Dit
kunnen grofvuil en KCA zijn, maar ook spullen die via de kringloop een
tweede kans krijgen.
Als onderdeel van de publiekscampagne zwerfafval staat deze
opruimkaravaan van eind maart tot en met oktober iedere donderdag
ergens in de stad, steeds op een andere plek. Stadsdeel Scheveningen
wordt vier keer bezocht.
•18 mei Presentatie elektrische Buurauto, 16.00-18.00 uur Klokhuis,
Celebesstraat 4.
De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark organiseert een
presentatie over de elektrische Buurauto. Een systeem om een nieuwe
elektrische auto te delen met je buren. De auto staat op een vaste
parkeerplaats met laadpaal en die reserveer je met een handige app. De
Buurauto is niet alleen een duurzame oplossing, maar is voor veel
gebruikers ook goedkoper dan een eigen auto. Je huurt immers per
kilometer. Zie verder www.buurauto.nl
De aanwezigen ontvangen een informatiemap, mogen in de elektrische
auto zitten en krijgen een hapje en een drankje. Zo mogelijk vooraf laten
weten of u komt: wouter@archipelwillemspark.nl
•25 mei Bunkerdag o.a. Belvedèreduin en Westbroekpark. Op 25 mei tussen 10.00 en
17.00 uur zijn weer bunkers te bezichtigen tussen Hoek van Holland tot Den Helder
en ook in Den Haag. Zie verder https://bunkerdag.nl/nl/page/info-tickets
•29 juni middag en avond Save the date voor een onvergetelijk buurtfeest!
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•Er is een online platform over de Scheveningse Bosjes; zie
www.hethaagsegroen.nl/scheveningsebosjes. Op deze website leest u de
ontwikkelingen in de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en de
Waterpartij. Er staat de volgende signalering op over de Ver-Huëllweg:
Minder parkeerplaatsen om Ver-Huëllweg te ‘vergroenen’?
"Onnodige stukken asfalt omzetten naar groen", dat was een van de aanbevelingen uit
de visie die bewoners hebben opgesteld voor de Scheveningse Bosjes. Op dinsdag 9
april gingen we hierover in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden in het
gebied. Maar ook jij kunt nog reageren op vragen die tijdens deze bijeenkomst centraal
stonden. Of nog andere suggesties geven om de Ver-Huëllweg groener te maken.
Men kan tot en met 8 mei a.s. reageren via :
https://www.hethaagsegroen.nl/scheveningsebosjes/verhulweg/verslag+startbijeenkomst
+ver+huellweg+9+april/default.aspx

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Wijkvereniging Van Stolkpark
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