Sweelinckplein nieuwsbrief – maart 2016
Beste medepleinbewoner, met deze nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van
het Sweelinckplein, willen we je graag informeren over een aantal nieuwtjes op en
rond het plein.
Van het bestuur van de Vrienden van het
Sweelinckplein (SVS)
Overlast jongeren in het park bij de Stedemaagd
Enkele bewoners van het zuidelijk gedeelte van het
Plein kwamen met klachten van overlast, zoals
vernieling, dealen, geluidsoverlast en een vermoeden
van prostitutie.
Naar aanleiding van deze klachten is er besloten een
informatieavond te organiseren met de bewoners en
de wijkagent Anje Veentjer..
Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 januari
jl. in het gebouw van het Bewonersoverleg,
Sweelinckplein 42. Anje Veentjer was aanwezig samen
met de coördinator van de wijkagenten, Frank Koning.
Anje Veentjer heeft o.a. voorgesteld om samen met de
bewoners een avond/nacht te gaan ‘surveilleren’ om
te zien wat voor problemen er waren. Er is toen een
datum afgesproken met mensen die hier aan wilden
deelnemen. Voor die avond had Anje haar dienst
geruild en nog 3 collega’s erbij betrokken .Helaas is die
avond niet doorgegaan, daar er uiteindelijk maar 2
mensen (leden BIT-team, dus geen betrokkenen) zich
hebben gemeld voor die avond.
Waar de Politie ook de nadruk op heeft gelegd, is om
vooral altijd melding te maken van de overlast (09008844) en als men een vermoeden heeft dat het
dringend is, mag ook het 112 nr. gebruikt worden. U
kunt ook altijd de website van Duinoord
(www.duinoord-denhaag.nl/wijkagent) raadplegen
voor rmeer informatie. De meldingen worden
genoteerd en de Politie kan dan terug zien of er meer
dan gemiddeld klachten van overlast zijn.
Van de penningmeester
Donaties
De oproep voor de donatie voor 2016 is in januari per
mail verstuurd. Inmiddels heeft ca 60 % de donatie al
overgemaakt

De vrienden die hun bijdrage voor 2016 nog niet
overgemaakt hebben kunnen dat doen op
bankrekeningnr. NL84 ABNA 0458 1063 80 t.n.v.
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein te Den
Haag, onder vermelding van Donatie 2016.

De donatie bedraagt € 10 per persoon of € 20 per
gezin of samenwonenden, maar u mag natuurlijk ook
altijd een hoger bedrag overmaken op onze
bankrekening.
Informatie over de financiële besteding donaties SVS.
Mij bereikt vaak de vraag waaraan de afgelopen jaren
het geld van de donaties aan de SVS besteed is. Dat is
best veel en omvat o.a.:
- Bloemstukjes bij het overlijden van vrienden
- Attenties bij geboortes
- Kosten voor het up-to-date houden van website SVS
- Kosten voor internetbankieren
- Kopieerkosten van uitnodigingen en nieuwsbrieven
- Attenties voor gastheer en-vrouw nieuwjaarsborrel
- Aanschaf van glazen, bestek, tafelkleden, servetten
- Aanschaf van koelbox(en)
- Aanschaf van klaptafels
- Meebetalen aan festiviteiten
Van de activiteitencommissie
Nieuwjaarsborrel 2016
Op 16 januari vond de nieuwjaarsborrel van de SVS
plaats bij de familie Busch op nummer 7.
Het was dit jaar een enorme opkomst met 82
volwassenen en 17 kinderen onder de 10 jaar.
Er was aan alles gedacht; oppas, eten en drinken voor
de kindjes op de 1e etage en drank en een prachtig
aangeklede tafel gevuld met heerlijke hapjes op de
begane grond voor de volwassenen.

Er heeft zich echter nog niemand aangemeld om
zijn/haar/hun huis beschikbaar te stellen voor de
nieuwjaarsreceptie van 2017.
Aanmelden kan bij Mascha Schroder
(sweelinckplein82@gmail.com)
Dineke Dezentje en Anky Schmale zijn per 1 april uit de
activiteitencommissie gestapt. Op de oproep voor
nieuwe leden hebben zich een aantal enthousiaste
dames gemeld. De samenstelling is nu als volgt:
•
Kitty Bos
•
Mascha Schroder
•
Jackie Loeff
•
Sigrid Barentz
•
Sabine Colen
•
Lina van der Peet
•
Cynthia Zonneveld
Zomerfeest 2016
De activiteitencommissie van de Vrienden van het
Sweelinckplein zal het zomerfeest 2016 weer gaan
organiseren.
Het zomerfeest zal plaatsvinden op:
ZATERDAG 25 JUNI 2016
Waar: zuidwest zijde van het Plein.
Let op ! De uitnodiging met aanmeldstrook zal na de
meivakantie in de brievenbus vallen.
Reserveer nu vast de datum in de agenda !!!!
Komende activiteiten groencommissie
De schoffeldag 2016 zal op zaterdag 23 april van
13.00 tot 15.30 plaatsvinden. De werkzaamheden
omvatten ondermeer vuil ruimen, onkruid verwijderen
en garaniums aanplanten bij de boomspiegels,Graag
z.s.m. aanmelden bij Anky Schmale (ankys@ziggo.nl)
We krijgen ondersteuning van het stadsdeelkantoor in
de vorm van handkracht en materiaal en dan is het
handig om door te geven met hoeveel mensen er
gewerkt gaat worden.
Lief en leed bij de SVS
We verwelkomen per 2016 de volgende vrienden:
•
Indra Boetjarath
•
Daphne Lutz
•
Ecehan Kalender
•
Marijke Bruggeman
•
Jeroen en Cynthia Zonneveld
•
Gilles en Lucy Slinger, Hamish, George, Rowan
•
Jurre Heesbeen en Lotte Flach met Duco

Sweelinckpleinboek 2012
Er zijn nog 3 exemplaren van het Sweelinckpleinboek
te koop. De kosten zijn 54 euro per boek. Graag
opgeven via ankys@ziggo.nl.
Bewonersoverleg Duinoord
U kunt de activiteiten en het vergaderschema van het
Bewonersoverleg volgen via de website:
www.duinoord-denhaag.nl
Pilot grof vuil Sweelinckplein
september t/m half december 2015
Deniece van den Burg berichtte ons dat de pilot
geslaagd is ! Er is over de gehele periode 4980 ton
opgehaald. Momenteel houdt de HWB (Haags Werk
Bedrijf) weer het grofvuil bij. Aan de hand van die
metingen worden weer gebieden aangewezen. De
kans bestaat dus dat het wederom het Sweelinckplein
zal zijn.
Melding van kapotte en/of niet werkende zaken
Ga hiervoor naar de website van Den Haag
www.denhaag.nl. Tik vervolgens bij de zoekregel de
melding in, bv. een kapotte lantaarnlamp. De site helpt
u dan verder.
Voorstelrondje - Deniece van den Burg
Ik ben Deniece van der Burg en werkzaam op het
stadsdeelkantoor Scheveningen van de Gemeente Den
Haag als projectleider Haagse Kracht. De wijk Duinoord
heb ik o.a. als “aanspreekpunt”. Dit betekent dat
wijkpartners, zoals het Bewonersoverleg Duinoord of
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein met vragen
en/of problemen bij mij terecht kunnen. Ik zal niet op
alle vragen een antwoord hebben, maar zal ze dan
doorsturen naar de betreffende collega’s. Meldingen
tav het groen in het park gaan via de groencie van de
SVS. Heb je vragen en/of opmerkingen? Meld het dan
bij Anky Schmale (ankys@ziggo.nl). Zij kan deze dan
aan mij doorgeven.
Redactiecommissie nieuwsbrief
Anky Schmale
: ankys@ziggo.nl
Dineke Dezentje : dineke.dezentje@casema.nl
Mocht u iets in de nieuwsbrief willen laten plaatsen
dan kan dat via een van de bovenstaande
emailadressen.

