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Aanwezig waren de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties; Singels, Morgenweide+De
Kaden, De Bras, Bosweide en Wijkvertegenwoordiging Waterwijk Ypenburg.

De resultaten en activiteiten van 2018
•

•

•

•

•
•

BPY heeft op het Waterfestijn 10 juni 2018 samen met studenten een enquête gehouden om
meer vrijwilligers te werven. Een aantal mensen hebben aangegeven iets te willen doen.
Helaas is er uiteindelijk niemand extra geworven om daadwerkelijk te helpen bij een
bewonersorganisatie. Volgend jaar is aangepaste aanpak vereist. Initiatieven en ideeën
daartoe zijn welkom.
Via Herman v.d. Helm van de Stichting Heliniet heeft BPY de ontwikkelingen rondom de
vestiging van een helihaven op Ypenburg nauwlettend gevolgd en waar nodig actie
ondernomen.
BPY zit samen met andere vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en
belangengroepen in de begeleidingscommissie Rotterdamsebaan. De begeleidingscommissie
is gesprekspartner van de gemeente over onderwerpen die met het hele traject te maken
hebben. De goede communicatie over het project wordt verzorgd middels burenoverleggen,
nieuwsbrieven, een app, facebook en nog meer social media. Eind december 2018 moest er
nog een meter geboord worden door tunnelboormachine Catharina-Amalia in de tweede
buis.
Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg heeft inmiddels 4 bijeenkomsten gehad. Deze
hebben ertoe geleid dat meer aandacht is gekomen en dat bewoners zich hebben
aangesloten. Op de 4e dag van de warmte heef Royal Haskoning DHV de bevindingen van hun
onderzoek naar alternatieve bronnen gepubliceerd. Ook wethouder Liesbeth van Tongeren
was daarbij aanwezig. Voor de komende jaren zou Geothermie een belangrijke bijdrage
kunnen leveren.
Een zeer mooie kerstboom is geplaatst in het winkelcentrum, met een glijbaan en leuke
kerstactiviteiten. De toeloop van winkelend publiek maakte dit tot een mooi succes.
Er is met name via Morgenweide intensief contact gehouden met de winkeliersvereniging
Ypenburg.

Geplande activiteiten en bijeenkomsten 2019
•
•
•
•

Juni: Waterfestijn op zondag 23 juni
November: Politiek overleg (elk jaar)
December: Plaatsen van een kerstboom + kerstactiviteiten in het winkelcentrum
2x per jaar overleg met stadsdeelkantoor-directeur en beleidsmedewerkers
Heeft u interesse om iets te willen doen in uw eigen woonomgeving die concreet kunnen
leiden tot verbetering van leefbaarheid, duurzaamheid of saamhorigheid? Stuur dan een
bericht naar ver.bpy@gmail.com . Wij nemen dan contact met u op om samen te bespreken
hoe we u het beste kunnen helpen.

