BPY-jaarplan 2018 Realisatie

Algemene belangenbehartiging & communicatie
Om algemene belangenbehartiging te realiseren, heeft bewonersplatform Ypenburg zich op diverse
fronten ingezet. Zowel bestuur als de leden zijn actief geweest in Ypenburg en de individuele
bewonersorganisaties.
Op gebied van communicatie is, na het wegvallen van Dick Muijs die als Ypenburgse correspondent
verbonden was aan De Eendracht, voortgang geboekt getuige de toename van publicaties in De
Eendracht vanaf juni 2018.
Met gemeente, politie en maatschappelijke organisaties als Voorwelzijn zijn contacten onderhouden
via formeel en informeel overleg en netwerkbijeenkomsten.

Politiek debat februari 2018

Felicitaties aan kersverse vrijwilligster
Ridder v oranje Jacqueline v.d. Akker

Afscheid van Jumbo-eigenaar
bedanken als jarenlange
sponsor van bewonersorganisaties

Kranslegging slag om Ypenburg

Afscheid van Anita Vos

Werving studenten-vrijwilligers
ROC Mondriaan

Duurzaamheid
Voor de bewoners van Ypenburg en voor de gemeente Den Haag is duurzaamheid, het CO2-neutraal,
maken van onze samenleving van groot belang. Gelieerd aan BPY is de stichting Hernieuwde Warmte
Ypenburg actief bezig een rol hierin te spelen. Er is overleg met o.a. gemeente, provincie, politiek en
Eneco. In mei 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst geslote met Eneco en de gemeente Den

Haag om te streven naar het CO2 neutraal krijgen van de stadsverwarming op Ypenburg in 2025. In
het afgelopen jaar zijn er twee bijeenkomsten, de 3e en 4e dag van de warmte, geweest. Deze hebben
ertoe geleid dat meer aandacht is gekomen en dat bewoners zich hebben aangesloten. Op de 4e dag
van de warmte heeft Royal Haskoning DHV de bevindingen van hun onderzoek naar alternatieve
bronnen gepubliceerd. Ook wethouder duurzaamheid Liesbeth van Tongeren was daarbij aanwezig.
Voor de komende jaren zou Geothermie een belangrijk bijdrage kunnen leveren. De 5e dag van de
warmte zal zich dan ook met name richten op voorlichting over Geothermie.

Dag van de warmte

Met wethouder duurzaamheid Liesbeth van Tongeren

Infrastructuur/bereikbaarheid
Voor de ontsluiting van Den Haag in het algemeen en voor de bereikbaarheid van Ypenburg in het
bijzonder volgt BPY, bij monde van bewoner Roy de Jong, de verrichtingen rondom de Rotterdamse
baan en is hij aanwezig tijdens overleg. Dit jaar is dit geweest op 21 februari, 20 juni en 31 oktober.
Informatie wordt gedeeld met BPY en zo nodig wordt actie richting bewoners, gemeente en politiek
opgepakt.
Verkeersknelpunten
Tijdens de politieke bijeenkomst in november 2017
hebben bewoners met klem aandacht gevraagd voor
een aantal gevaarlijke verkeersknelpunten in
Ypenburg. Vanuit BPY is dit verzoek om aandacht
besproken met het stadsdeelkantoor/gemeente. In
2018 heeft dit ertoe geleid dat de containers bij het
winkelcentrum, die het zicht belemmerden, nu
ondergronds zijn geplaatst.

Visie op Ypenburg
Vanaf 2017 is BPY bezig met bewoners en gemeente/politiek om een vijftal plekken in Ypenburg nog
aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. In 2018 heeft overleg plaatsgevonden om het
Bieremapark onder de loep te nemen en dit naar alle waarschijnlijkheid aan te passen.
Begeleidingscommissie Rotterdamsebaan
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 project te maken hebben. Onderwerpen die onder
andere in 2018 behandeld zijn: inrichting Molenvlietpark, milieueffectrapportage en de afsluiting
Laan van Hoornwijck. De begeleidingscommissie is in 2018 3 maal bij elkaar gekomen.
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 CatharinaAmalia in de tweede buis.

Zicht van boven

Tunnelboormachine

Tunnel

Overleg BPY en stakeholders
1x jaarvergadering
5x BPY-overleg
2x BPY-SDK-overleg
Samenwerking Rotary Rijswijk-Ypenburg; de samenwerking met de Rotary betreft het jaarlijkse
Waterfestijn. Vanuit een hulpvraag om vrijwilligers is dit gegroeid tot een hechte samenwerking die
in 2019 en hopelijk de hierop volgende jaren wordt gecontinueerd.

Politiek overleg
Om ervoor te zorgen dat Ypenburgse belangen ook in Den Haag onder de aandacht blijven en goed
worden behartigd, is “politiek Den Haag” twee keer naar Ypenburg gekomen.
In maart vooraf aan de gemeenteraadsverkiezingen en in november tijdens de jaarlijkse politieke
avond in Ypenburg. Tijdens de politieke avond was ook stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal
aanwezig.

Politiek debat maart

Politieke avond november

Activiteiten
Waterfestijn
Op zondag 10 juni was de 9e editie van het Waterfestijn Ypenburg. Een breed en divers publiek van
zo’n 2.500 tot 3.000 mensen van jong tot oud waren met elkaar in gesprek en vierden een feestje
tijdens de vele (entertainment)-activiteiten en natuurlijk de spannende drakenbootraces. Naast het
mooie weer waren de succesfactoren toe te schrijven aan:
- sport-spel activiteiten via Haagse Stadsspelen in samenwerking Jan-Willem Meppelink van
gemeente Den Haag

- professionele aanpak en werkwijze van projectgroep Waterfestijn o.l.v. Maurice Wijmans van
Rotary Rijswijk-Ypenburg
- inzet van lokale artiesten en lokale horeca om betrokkenheid in Ypenburg te vergroten
- continuering samenwerking ROC Mondriaan door 16 stagiaires voor op- en afbouw en begeleiding
activiteiten
Actieve werving van vrijwilligers tijdens het Waterfestijn blijft een activiteit die nog niet goed van de
grond komt. In 2019 zal met een ander concept dit verder worden opgepakt.

Kerstboom activiteit winkelcentrum Ypenburg
Ook dit jaar is een grote kerstboom geplaatst midden in het winkelcentrum. De kerstactiviteiten en
aandacht daar omheen hebben geleid tot een mooi succes waar BPY en de winkeliers tevreden over
zijn. Initiatiefnemer was hiervoor Peter Brouwer de voorzitter van bo Morgenweide.

