Wijkgenoten van het Van Stolkpark. Verzoek om de jaarlijkse bijdrage aan
uw wijkvereniging

Waarvoor staat de Wijkvereniging Van Stolkpark?

•
•

•

•

Het behoud van het leef- en wooncomfort in onze prachtige wijk
Het verbeteren van de communicatie & informatie o.a. door periodieke
nieuwsbrieven (actueel nieuws en reminders), door het 2 x per jaar uitbrengen
van ons verenigingsorgaan de ‘Van Stolkpark Koerier’ (waarin verhalen,
praktische tips, bouwperikelen en mededelingen met betrekking tot de
wijk(verenigingsactiviteiten)), door het bijhouden van onze website:
www.vanstolkpark.nl met o.a. info over bouwplannen, zich wijzigende
verkeerssituaties, parkeerproblematiek, historische foto’s, nuttige adressen en
telefoonnummers.
Het verstevigen van de sociale cohesie door het doen van projectvoorstellen
aan de gemeente, het organiseren van de jaarlijkse ‘winterborrel’ (omstreeks
februari) en het jaarlijkse buurtfeest (meestal eind juni) met festiviteiten voor
alle leeftijden in de wijk. Hopelijk staan de coronamaatregelen deze activiteiten
in de loop van volgend jaar op enig moment weer toe.
Overleg met de gemeente Den Haag en met andere lokale
samenwerkingsverbanden, platforms, collega-wijkverenigingen, en de
wijkagent over zaken die ons allen raken zoals: veiligheid in de wijk, water- en
vuilafvoer, maatregelen tegen geluidsoverlast van particulieren of van
grootschalige evenementen, sluipverkeer, onderhoud groenvoorzieningen,
verkeersveiligheid (maximumsnelheden, bewegwijzering,
parkeerproblematiek), ontwikkelingen in het kader van de zgn. energietransitie
(‘van het gas af…’), inspraak bij bestemmingsplannen, kap- en
bouwvergunningen (eisen m.b.t. vormgeving, materiaalgebruik, bouwhoogten,
bouwoppervlak) etc.
Voor al deze activiteiten zijn trouwe en gulle wijkvrienden méér dan nodig. Wij
noemen dezen doelbewust geen donateurs omdat dit verwarring kan
oproepen met donaties aan charitatieve instellingen. Het gaat hier nl. om
bijdragen aan wijkactiviteiten die direct of indirect ten goede komen aan alle
bewoners: het gemeenschappelijk wijkbelang.
Doorgaans wordt tussen €20 en €50 bijgedragen. Voor hogere bedragen zijn
we natuurlijk extra dankbaar! U kunt gebruikmaken van ons INGBrekeningnummer: NL86 INGB 0002 8871 32 t.n.v. St. Vrienden van het Van
Stolkpark, onder vermelding van bijdrage 2021.
Het bestuur dankt u bij voorbaat, wenst u prettige feestdagen en een
uitstekend, corona-vrij 2021 in het u en ons zo dierbare Van Stolkpark.

Met speciale groet van uw penningmeester,

Peter Verheij, december 2020

