
Van: Jaap 't Hart hart@hv1854.nl
Onderwerp: RE: Fahrenheitstraat

Datum: 10 juni 2020 om 11:09
Aan: Brenda Riethoven fotobrenda.denhaag@gmail.com

Ha Brenda,
 
Jazeker stuur maar naar ons emailadres, dat staat ok in de brief van de gemeente die naar ik
hoop vrijdag bij iedereen in de bus ligt. Maar dat heb ik niet in de hand. Het filmpje wel.
Ik hoor van je.
 
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
 
 
Ir. J.C. ’t Hart
Directeur
 

Jan van Nassaustraat 44
2596 BV ’s-Gravenhage
T: 070-3245571
I: www.hv1854.nl
E: hart@hv1854.nl
 
 
 
 
Van: Brenda Riethoven <fotobrenda.denhaag@gmail.com> 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 11:02
Aan: Jaap 't Hart <hart@hv1854.nl>
Onderwerp: Re: Fahrenheitstraat
 
Dank je wel Jaap.
 
Kunnen we met onze (eventuele) vragen bij jou terecht?
 
Ik zal deze doorsturen naar de buren. 
 
Warme groet,
Brenda Riethoven
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+31 6 49 19 37 56

Op 10 jun. 2020, om 10:48 heeV Jaap 't Hart <hart@hv1854.nl> het volgende
geschreven:
 
Ha Brenda,
 
De gemeente is nog doende het brieWe klaar te maken en rond te sturen, maar
daar heb ik iet op gewacht. Op onze site staat een uitgebreide presentaXe van
het plan. Die kan je alvast bekijken.
 
 
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
 
 
Ir. J.C. ’t Hart
Directeur
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Van: Brenda Riethoven <fotobrenda.denhaag@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 12:50
Aan: Jaap 't Hart <hart@hv1854.nl>
Onderwerp: Re: FW: Fahrenheitstraat
 
Goedemorgen Jaap,
 
Wat fijn, dit zal zeker gewaardeerd worden door de bewoners.
 
Dank daarvoor.
 
Op di 9 jun. 2020 11:23 schreef Jaap 't Hart <hart@hv1854.nl>:

Beste Brenda,
 
In vervolg op mijn vorige email van 27 mei 2020 leek het mij goed je even te
informeren over de acXes die ik de afgelopen weken heb ondernomen.
 
Na en in overleg met de gemeente is besloten niet langer te wachten op een
moment waarop een inloopbijeenkomst verantwoord is.
In samenspraak met de gemeente hebben wij een videopresentaXe gemaakt
die vandaag of morgen op onze website te zien is. Deze presentaXe van bijna
een kwarXer is goed vergelijkbaar met wat we op een bijeenkomst aan
belangstellenden verteld zouden hebben.
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belangstellenden verteld zouden hebben.
 
Deze week zal de gemeente/de stadsdeeldirecteur een brief laten bezorgen
in de omgeving met het bericht over de presentaXe en de wijze waarop daar
op gereageerd kan worden. Ik had het liever allemaal anders gedaan, maar
het is even niet anders.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
 
 
Ir. J.C. ’t Hart
Directeur
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Van: Jaap 't Hart 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 11:29
Aan: fotobrenda.denhaag@gmail.com
CC: Francien de Hoop <francien.dehoop@denhaag.nl>; Koninklijke Haagse
Woningvereniging van 1854 <info@hv1854.nl>
Onderwerp: RE: Fahrenheitstraat 
 
Beste Brenda,
 
Inderdaad is vorige week de aanvraag voor een omgevingsvergunning
ingediend bij de gemeente.
 
Het was de bedoeling van ons om onder regie van het Stadsdeel op 15 april
jl. een inloopbijeenkomst te organiseren waarbij we het plan konden
toelichten en vragen beantwoorden.
Helaas is deze bijeenkomst niet doorgegaan vanwege de coronacrisis.
 
Wij zijn in overleg met de gemeente (stadsdeel en gebiedsregisseur) om te
bezien hoe belangstellenden alsnog verder kennis kunnen  nemen van het
plan.
 
Ik besef dat de korte video impressie op onze website onder het tabje
nieuws onvoldoende is om belanghebbende goed te informeren en hoop
snel tot een oplossing te komen.
 
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
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Ir. J.C. ’t Hart
Directeur
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Van: Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 <info@hv1854.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 10:51
Aan: Jaap 't Hart <hart@hv1854.nl>
Onderwerp: FW: Fahrenheitstraat 
 
 
 
Van: Brenda Riethoven <fotobrenda.denhaag@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 10:50
Aan: Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 <info@hv1854.nl>
Onderwerp: Re: Fahrenheitstraat 
 
 
Warme groet,
Brenda Riethoven

Goedemorgen,
 
Graag zouden wij (bewoners Amperestraat) willen weten wanneer er een
informaXe avond komt. 
 
Wij zien dat de omgevingsvergunning is aangevraagd maar de bewoners
hebben recht op inzien/inspraak in deze.
 
Graag uw antwoord.
 
Met vriendelijke groeten,
Brenda Riethoven 

+31 6 49 19 37 56
 

Op 17 apr. 2020, om 12:28 heeV Koninklijke Haagse
Woningvereniging van 1854 <info@hv1854.nl> het volgende
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geschreven:
 
Goedemiddag, 
 
Dank voor uw reacXe,
 
Wij verwijzen u op dit moment voor uw interesse in het
Fahrenheit complex naar onze website, waar sinds kort een
virtueel filmpje staat van het wooncomplex. (ga naar rubriek
Nieuws).
U kunt alle evt vragen / opmerkingen sturen naar het mail
adres waar u zojuist naar gemaild heeV. Wij denken op dit
moment na over de wijze waarop meer planinformaXe
gepresenteerd kan worden. Ee.a. is mede agankelijk van de
maatregelen mbt de crisis.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
 
Mary-Ann Mouw-van den Berg (ma/di/wo/do)
Saskia Gabeler (di/wo/do/vr)
Verhuur/Secretariaat
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Van: Brenda Riethoven <fotobrenda.denhaag@gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 10:17
Aan: Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
<info@hv1854.nl>
Onderwerp: Fahrenheitstraat 
 
Goedemorgen beste mensen,
 
In onze buurtkrant het Kronkreet, las ik over de plannen van de
Fahrenheitstraat.
 
Daar werd gesproken over een inloopavond. Deze kon uiteraard
door de corona niet plaatsvinden.
Mijn vraag is nu wanneer de bewoners hun vragen kunnen
stellen en of wij de plannen kunnen inzien bij de gemeente.
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Warme groet,
Brenda Riethoven
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