BPY jaarplan 2019

Algemene belangenbehartiging, communicatie en ondersteuning
In 2019 zet BPY zich in voor algemene belangenbehartiging voor de bewonersorganisaties en de
bewoners van Ypenburg. Met gemeente, politie en maatschappelijke organisaties als Voorwelzijn
wordt voortgebouwd op de relatie en is er formeel en informeel overleg. Daarnaast zullen BPYbestuursleden aansluiten op diverse netwerkbijeenkomsten.
Het BPY secretariaat zorgt voor coördinatie van activiteiten en communicatie. Alhoewel het
secretariaat in fysieke zin part-time is bezet, zorgt het gebruik van internet voor een nagenoeg fulltime bereikbaarheid voor BPY’s bestuursleden, stakeholders als gemeente, politie, politiek en de
bewoners van Ypenburg,
Duurzaamheid
Voor Ypenburgse huishoudens en de gemeente Den Haag is duurzaamheid, het CO2-neutraal maken
van onze samenleving, van groot belang. Gelieerd aan BPY blijft de stichting Hernieuwde Warmte
Ypenburg actief een rol hierin te spelen. Ook in 2019 is er overleg met o.a. gemeente, provincie,
politiek en Eneco. Ook zullen er weer één of twee “dag van de warmte”-bijeenkomsten plaatsvinden.

Infrastructuur/bereikbaarheid
Aangezien een goede ontsluiting en bereikbaarheid van Ypenburg belangrijk is, blijft Roy de Jong
voor het BPY aangesloten op de verrichtingen rondom de Rotterdamse baan en is hij aanwezig
tijdens overleg. Informatie wordt gedeeld met BPY en zo nodig wordt actie richting bewoners,
gemeente en politiek opgepakt. Daarnaast blijft het nog veiliger maken van bepaalde
verkeersknelpunten onder de aandacht bij gesprekken met bewoners en gemeente/politiek.
Visie op Ypenburg
Vanaf 2017 is BPY samen met bewoners en gemeente/politiek aan de slag om bepaalde plekken op
Ypenburg leefbaarder/aantrekkelijker te maken voor de bewoners van Ypenburg en ook voor
bezoekers en passanten van Ypenburg. In 2018 is een start gemaakt om het Bieremapark te
herinrichten en in 2019 blijft BPY nauw betrokken bij de vorderingen. Daarnaast zal ook het gebied
om en rond de nieuwe mega-bioscoop in de visie op Ypenburg worden meegenomen.
Overleg BPY en stakeholders
In 2019 zijn onderstaande formele besprekingen gepland:
1x jaarvergadering
5x BPY-overleg
2x BPY-SDK overleg
Samenwerking met Rotary Rijswijk-Ypenburg betreft het jaarlijkse Waterfestijn.
Daarnaast zal BPY in 2019 zo mogelijke aansluiten bij diverse gemeentelijke/politieke overleggen en
ad hoc overleg van diverse lokale (maatschappelijke) Ypenburgse organisaties.

Politiek overleg
Om ervoor te zorgen dat Ypenburgse belangen ook in Den Haag onder de aandacht blijven en goed
worden behartigd, zal “politiek Den Haag” ook in november 2019 naar Ypenburg komen. Daar waar
nodig zal voor diverse onderwerpen de politiek worden benaderd.

Activiteiten
Waterfestijn
Op zondag 23 juni wordt 10e editie van het Waterfestijn Ypenburg gehouden. Zoals altijd is het
Waterfestijn gericht op een breed en divers publiek van zo’n 2.500 tot 3.000 mensen van jong tot
oud.
Actieve werving van vrijwilligers tijdens het Waterfestijn blijft een activiteit die hopelijk met een
vernieuwde aanpak meer resultaat oplevert dan vorig jaar.

Kerstboom activiteit winkelcentrum Ypenburg
Dit jaar wordt in overleg met de winkeliersvereniging wederom een grote kerstboom geplaatst
midden in het winkelcentrum. Hopelijk trekt de kerstboom plus de kerstactiviteiten er omheen weer
een hoop bewoners naar Ypenburg.

