11 mei 2020, Nieuwsbrief Wijkvereniging 'Van Stolkpark'
Wij hopen dat deze nieuwsbrief u allen in goede gezondheid treft. De nog steeds geldende
Corona maatregelen hebben voor iedereen een beperkende invloed op activiteiten en
handelingen, zo ook binnen onze wijk. Kan de wijkvereniging daarin iets voor u betekenen,
laat ons dat dan weten via onderstaand e-mail adres of via de gebruikelijke kanalen zoals
vermeld op de achterkant van de Koerier.

4 mei herdenking
De gebruikelijke 4 mei-herdenking bij het Englandspiel-monument vond dit jaar geen
doorgang. Gelukkig had de gemeente wel twee tijdelijke vlaggenmasten naast het monument
geplaatst. Namens alle wijkbewoners hebben wij op een stil moment een krans gelegd bij het
monument ter ere van en nagedachtenis aan de overleden helden.
Buurtfeest
Ons jaarlijkse wijkfeest, oorspronkelijk gepand voor 27 juni 2020, gaat helaas op die datum
niet door. De feestcommissie houdt de mogelijkheid open om wellicht in september een
aangepaste versie te organiseren, maar het is nu nog te vroeg om daarover te beslissen.
Overlast Belvedèreduin
De afgelopen maanden trekt het Belvedèreduin steeds meer bezoekers, begrijpelijk want het
is een prachtig park waarin het goed toeven is en waar makkelijk afstand gehouden kan
worden. Ontoelaatbaar zijn echter de groepen jongeren (althans dat vermoeden wij) die daar
in de late avond samenkomen en onherstelbare vernielingen aanrichten aan bos en
meubilair. Wij zijn in overleg met gemeente en politie om daar iets tegen te doen.
Vooralsnog roepen wij eenieder op om alert te zijn en iedere keer wanneer overlast wordt
geconstateerd of er een redelijk vermoeden is dat dat gaat optreden (groepen jongeren die al
in de vooravond drinkend en rokend samenkomen), de politie te waarschuwen via 09008844 of in urgente gevallen 112.
Bouwprojecten
De aanvraag van vergunningen etc. heeft gewoon doorgang. Belanghebbenden kunnen bij
de welstandsvergaderingen inspreken, echter de commissie welstand vergadert per

videoconferentie. Het is schijnbaar mogelijk daarbij in te bellen. In ieder geval kan een
geschreven tekst worden voorgelezen. Voor het aanvragen van spreektijd en indienen van
commentaar kunt u de welstand via welstand@denhaag.nl bereiken.
Bezwaar maken tegen verleende omgevingsvergunningen kan op de gebruikelijke wijze
binnen zes weken na publicatie.
Duinweg 35 (voormalig verzorgingscentrum Duinrust)
De projectontwikkelaar REB Projects BV, heeft een bouwplan ingediend voor sloop van het
huidige pand en het bouwen van luxe appartementen, dit plan wordt aanstaande woensdag
13 mei in de commissie welstand behandeld. Belanghebbenden kunnen inspreken, althans
via welstand@denhaag.nl (liefst voor 12 mei) hun punten kenbaar maken. De wijkvereniging
heeft in de aanloop naar deze aanvraag meerdere malen overlegd met de
projectontwikkelaar. Door de Corona crisis was het niet mogelijk om een presentatie voor
omwonenden en geïnteresseerde wijkbewoners te organiseren, de projectontwikkelaar heeft
al aangegeven dat ook de start van de uitvoering van dit project zal worden uitgesteld.
Parkweg 9 (voormalig Luzac college)
Voor deze locatie wordt door De Vries en Verburg Ontwikkeling BV ook een
omgevingsvergunning voor sloop en bouw aangevraagd. De datum wanneer dit door de
commissie welstand besproken gaat worden is nog niet bekend. In dit geval zijn het
voorlopig ontwerp en het tuinplan al eerder gedeeld met de omwonenden en de
wijkvereniging. De direct omwonenden hebben daar al zeer kritisch op gereageerd en zullen
ook in het vervolgtraject hun standpunt kenbaar blijven maken. Ook de wijkvereniging heeft
op- en aanmerkingen gemaakt. Naar aanleiding van de opmerkingen van diverse partijen zijn
er gelukkig al kleine aanpassingen in het plan gemaakt.
Energietransitie
Den Haag heeft ambitieuze plannen op het gebied van energietransitie: een streven om in de
toekomst minder of geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. In een tiental wijken
van Den Haag wordt er door de wijken zelf of door de gemeente al stappen genomen. Voor
onze wijk was er nog geen initiatief gestart. Sinds een klein jaar overleggen wij hierover met
drie andere wijken (Duttendel – Wittebrug, Archipel Willemspark en Buurtschap 2005), wijken
die een zekere overeenkomst tonen qua bebouwing, bevolking en het punt waarop zij staan
in dit transitieproces. Het streven is om in een gezamenlijk project met de gemeente te
onderzoeken wat een energietransitie betekent voor onze wijken en wat de mogelijkheden
gaan worden. Ons doel daarbij is om gekend te worden als partij en mogelijk invloed te
hebben op de keuzes die gemaakt gaan worden. Op dit moment is er een gezamenlijk
projectplan geschreven en wordt de uitvoering hiervan opgestart. In de komende tijd zal u
o.a. via nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.
Sterkte in deze rare tijden, denk aan elkaar en ook eens aan de ondernemers die het zwaar
hebben; uw favoriete restaurant heeft vast een bezorgservice zoals bijvoorbeeld Greens en
Gran Tour in Italia bij ons in de buurt.
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