
 
Nieuwsberichten 
• Werkgroep Kwaliteitsverbetering Centrum/Noord heeft advies aangeboden 

aan wethouder van Asten. Dit zal worden besproken in het College en de 
Raadscommissie 

• Bezwaarprocedure tegen de nieuwbouw A.M.G. Schmidtschool loopt 
• SWZ wordt betrokken bij de plannen over eventuele uitbreiding van het 

World Forum Congres Centrum en bij de ondertunneling van de 
Scheveningseweg 

• Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen rond de Martelaren van 
Gorkumkerk, panden aan de Stadhouderlaan, de uitbreiding van het 
Marriotthotel en de gebouwen op Johan Willem Frisolaan 3 en Johan de 
Wittlaan 15. Dit geldt in het algemeen voor alle plannen waarbij sprake is 
van kappen van bomen en aantasting van het groen.  

• Krijg € 50.000 voor jouw plan voor wijk verfraaiing; bekijk de website voor 
nadere informatie. 

 

Voor het bekostigen van de website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en 
eventuele juridische procedures vragen wij u een jaarlijkse bijdrage van €15 
per huishouden. 

Maak €15 over op 
NL25 INGB 0000 1874 59  

t.n.v. Stichting Wijkoverleg Zorgvliet  

Een aantal VvE’s in onze wijk betaalt de contributie collectief namens hun 
leden. Informeer of uw VvE dat ook doet. Zo niet, maak dan zelf uw 
contributie over. 

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen als u belangstelling hebt 
om voor het Wijkoverleg actief te worden. Of geef uw mening op onze 
website, zodat wij nog beter uw belangen kunnen behartigen.  

 

Het bestuur van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet 

Loïc Driebeek  - penningmeester Jan Nicolaï        - lid 
Jhanna Houweling - lid    Dick Schoorèl - secretaris 
Carsten de Koning - voorzitter  Bert Wolting - lid  

  

 

 

 

     
 

Stichting Wijkoverleg Zorgvliet (SWZ) behartigt de belangen van de bewoners 

van de wijk Zorgvliet bij de gemeente Den Haag en andere instellingen. De 

Stichting probeert de leefbaarheid en het unieke karakter van Zorgvliet te 

behouden en waar mogelijk te verbeteren.  

Het bestuur heeft zoals u zult begrijpen moeten besluiten om de jaarlijkse 

Nieuwjaars-bijeenkomst uit te stellen in verband met de coronamaatregelen. 

Getracht wordt een bijeenkomst in de zomer te organiseren waarvoor wij een 

unieke locatie in de wijk in gedachte hebben. U krijgt daarover nader bericht.  

 

In de eerste week van januari 2021 zal het bestuur de jaarstukken over 2020 op 

onze website www.zorgvliet.net plaatsen.  

Tot slot heeft het bestuur besloten de Nieuwsbrief ook per email te versturen. Wij 

zullen u niet vaker dan twee keer per jaar informeren, aan- of afmelden kan via  

secretariswijkoverleg@gmail.com. Op onze website vindt u nadere toelichting.   

 

Wij wensen u hierbij reeds fijne Kerstdagen en  

een heel voorspoedig en gezond 2021 ! 

  

Zorgvliet.net is de website van Stichting Wijkoverleg Zorgvliet met het laatste 

nieuws over onze wijk. Voor wie wil weten wat er speelt in de wijk. En voor alle 

Zorgvlieters die zelf een steentje bijdragen aan het behoud van ons dierbare, 

maar fragiele Zorgvliet. De website wordt beheerd door Daphne Nicolaï. 

 

Buurtcontact is een maandelijks een bijeenkomst die door Daphne en Jan Nicolaï 

in het Marriott hotel wordt georganiseerd waar buurtbewoners elkaar kunnen 

ontmoeten. Door corona ligt dit even stil. Raadpleeg onze website. 
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