Wijkvereniging Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes

Nieuwsbrief maart 20210

Wijkgenoten,

In deze korte nieuwsbrief willen wij jullie een vooraankondiging doen van het project “Scheveningse
Parkwijken Begroot”, het kennismakingsrondje door de wijk met wethouder Anne Mulder en erop
wijzen dat wij deze keer weer stembureaus in de wijk hebben.
Aanstaande donderdag wordt de aftrap gedaan van “Scheveningse Parkwijken Begroot”. De
gemeente stelt een flink budget beschikbaar voor de drie mooie Parkwijken van Scheveningen. Dat
zijn de wijken Zorgvliet, Duttendel-Wittebrug en onze wijk het Van Stolkpark en de Scheveningse
Bosjes. Het bedrag dat dan bekend gemaakt wordt, mag worden besteed aan plannen die worden
ingediend en verkozen door wijkbewoners. Met de huidige Corona maatregelen is de kick off door
wethouder Anne Mulder sober en zonder publiek, maar binnenkort ontvangt iedere bewoner een
brief met uitleg en zullen wij jullie ook via websites en nieuwsbrieven informeren. Nooit eerder was
het zo eenvoudig om zonder beperkingen een plan ter verbetering of verfraaiing van de wijk in te
dienen en te verwezenlijken. Dus maak een plan en dien het in!
De dag erna, op vrijdag, lopen wij met wethouder Anne Mulder een rondje door onze wijk. Anne
Mulder is wethouder Financiën, Stadsontwikkeling en verantwoordelijk voor stadsdeel Scheveningen.
Het is een korte kennismaking voor hem met de wijk en de wijkvereniging. Voor ons is het een kans
om enkele zaken onder zijn aandacht te brengen die momenteel spelen in onze wijk. Zo zullen wij
spreken over het behoud van het karakter van onze wijk en het groen in en rondom de wijk, daarbij
zullen zaken als regelgeving, handhaving en communicatie aan de orde komen. Aan de hand van
voorbeelden die wij tijdens de rondgang tegenkomen denken wij een goed beeld te kunnen
schetsen. Zijn er nog punten die jullie naar voren willen brengen en die wij misschien kort kunnen
aanstippen, laat ons dat dan snel weten per mail of op ander wijze.
Dan de Tweede Kamer verkiezingen: voor de komende verkiezingen hebben wij gelukkig weer een
stembureau in onze wijk en niet één maar drie. Op 17 maart kunt u stemmen in het VCL, in
Madurodam en in het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade. Voor degenen die op 15 en 16
maart willen stemmen kan dat in Madurodam. Meer informatie is te vinden in de verkiezingskrant
(die om onduidelijke redenen het Van Stolkpark niet als aparte wijk vermeldt) of op
www.stembureausindenhaag.nl.

Met vriendelijke groet,

Gert Muller
Voorzitter wijkvereniging Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes

