JAARVERSLAG 2019 / JAARPLAN 2020

Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Bewonersvereniging Bosweide en is bedoeld om u een overzicht te geven
over de bestuur- en commissieactiviteiten van het afgelopen jaar.
Na het algemene gedeelte volgen de overzichten van activiteiten van de evenementen commissie,
gevolgd door de plannen voor 2020. Het financiële verslag is separaat weergegeven.
Algemeen
Ledenaantal
Eind 2019 waren er 360 leden (347 eind 2018), waarvan 27 nieuwe leden. Het percentage leden
bedraagt 54% (52% in 2018) van de totale bewonersgemeenschap.
Bestuursoverleg
In 2019 is het bestuur zes maal bijeengekomen om overleg te voeren. In de bestuursvergaderingen is
overleg gevoerd over het te volgen beleid, de activiteiten van de evenementen commissie en het BPT
en de voortgang hiervan.
Samenstelling bestuur ultimo 2019: Rolf van Kouwen (voorzitter), Tomas Raming (secretaris), Frits
Schut (penningmeester) en Harm van Beek (ledenadministratie).
Het bestuur is ook actief betrokken bij het overleg binnen het Bewonersplatform Ypenburg (BPY) voor
heel Ypenburg. Via dit platform kunnen instanties worden aangesproken, waaronder de gemeente
Den Haag, op zaken die (grote delen van) Ypenburg betreffen. In 2019 is het BPY zes maal
bijeengekomen, waarvan twee keer met het Stadsdeelkantoor (SDK). Hierbij zijn o.a. de volgende
onderwerpen besproken:
● Visie op Ypenburg – ideeën om Ypenburg aantrekkelijker te maken, met name langs de
landingslaan (van A13 tot De Reef). Eerste aanpassingen langs de “landingsbaan”
hebben plaatsgevonden, volgende stap zal zijn bij het Bieremapark (kruising trambaan en
A13).
● Overleg met politici, in november tijdens de jaarlijkse politieke avond in Ypenburg. Hierin
worden specifieke Ypenburg thema’s met vertegenwoordigers van alle partijen uit de
Haagse gemeenteraad besproken. Dit om Ypenburg hoger op hun aandachtlijst te krijgen,
maar beter te begrijpen welke wegen we kunnen bewandelen om zaken politiek
gerealiseerd te krijgen.
● Verkeersknelpunten voor fietsers – BPY heeft grootste knelpunten voor fietsers
geïnventariseerd en met het SDK besproken. Het SDK gaat nu op een aantal plaatsen
verkeerstechnische maatregelen nemen.
● Werving vrijwilligers – BPY heeft mede op het Waterfestijn initiatieven ontplooid om te
komen tot meer vrijwilligers.
In 2019 fungeerde het BPY onder de vaste voorzitter: Walter van Krieken (Biesland). De leden van de
vereniging BPY zijn de bewonersorganisaties van de diverse buurten op Ypenburg, waaronder de

bewonersvereniging Bosweide, waardoor dit niet leidt tot overdracht van "taken" van de individuele
bewonersorganisaties naar het BPY.
Tevens is er de stichting evenementen Ypenburg, die de organisatie van bijvoorbeeld het waterfestijn
voor haar rekening neemt. Hierdoor loopt de vereniging BPY (en daarmee de bewonersorganisaties)
geen financieel risico.
De aan het BPY gelieerde Stichting Hernieuwbare warmte Ypenburg heeft als doel om in 2025 een
CO2 neutrale verwarming van Ypenburg te hebben tegen lagere kosten. In 2018 is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Den Haag en Eneco. In 2019 is er weer een
“Dag van de warmte” (de 5e) georganiseerd om dit initiatief breder bekend te maken. Tijdens de 5e
dag van de warmte is met name ingegaan op Geothermie als meest waarschijnlijke duurzame bron
voor Ypenburg. Daarnaast is er onderzoek gedaan door Deerns naar de woning kant: indien
temperatuur op het net iets zou worden verlaagd, wat zijn dan de noodzakelijke aanpassingen. Begin
2020 zullen hun bevindingen worden gepresenteerd tijdens de 6e Dag van de warmte.
Media en website
Naast de reguliere communicatie per post of e-mail vormt onze website www.bosweide.ypenburg.nu
voor onze vereniging de belangrijke hulpmiddelen voor uitvoerige informatieverstrekking.
Naast deze informatiebron voor onze eigen buurt is er ook een wijk overkoepelende website, waar
allerlei zaken staan vermeld, inclusief links naar andere organisaties, die voor de bewoners bijzonder
nuttig kunnen zijn, zie www.ypenburg.nu.
Communicatie/W
 ebsite
Onze eigen website is geïntegreerd met de Ypenburgse website. Door deze integratie is er de
mogelijkheid om frequent nieuwe artikelen te presenteren. De artikelen worden op de Bosweide
pagina van www.ypenburg.nu gepubliceerd en zijn vooral aankondigingen en verslagen van
evenementen. Verder wordt er ongeveer 1 á 2 maal per kwartaal via e-mail een nieuwsbrief
rondgestuurd en worden vlak voor evenementen de leden nog via mail herinnerd aan het aankomende
evenement.
Bosweide participeert in een BPY-werkgroep communicatie Ypenburg waar getracht wordt
systematisch ons Bosweide nieuws digitaal (Ypenburg.nu) en op papier (AD wijkpagina, de
Eendracht) te plaatsen.
LinkedIn/Facebook
Ook de sociale media worden gebruikt als communicatie kanaal. Zo kent Bosweide zijn eigen
"Bosweide" groep op LinkedIn. Verder worden evenementen ook via de Facebook pagina van de
evenementencommissie aangekondigd en worden foto’s van de evenementen gedeeld.
Vooruitzichten 2020
Ook voor 2020 zullen die activiteiten, die meer een ruimtelijke ordening / Ypenburg breed karakter
hebben, zoveel mogelijk via het BPY lopen. Dit zal met name de planning rondom de
Rotterdamsebaan betreffen en de aansluiting op de A13.
Tevens zullen de ideeën om Ypenburg – m.n. de zone rondom de landingsbaan – aantrekkelijker te
maken verder worden uitgewerkt. Ook zal er aandacht zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in
maart met o.a. een politiek debat.

Wijk & Groen
In het afgelopen jaar is meerdere keren met de gemeente / stadsdeelkantoor gesproken over wijk en
groen aspecten. Het initiatief van een bewoner (Karel van den Boogaard) om een aantal knotwilgen
langs de Laan van Hoornwijck te planten is in 2019 gerealiseerd. Tevens wordt met de gemeente en
een externe deskundige nagegaan hoe elk van de bosschages vitaal te houden. In 2018 heeft een
onderzoek plaatsgevonden van alle bosschages om te inventariseren wat er groeit (samenstelling
bomen en planten) en wat de gezondheid van de bomen is. In 2019 is dit uitgewerkt in concrete
plannen per bosschage en in 2020 zullen concrete stappen worden gemaakt om die plannen ook uit te
gaan voeren. Dit zal in eerste instantie het kappen van “zieke’ essen betreffen.
Overige activiteiten
Initiatief Buurt Preventie Team Bosweide
Het Buurt Preventie Team (BPT) Bosweide is inmiddels drie jaar actief en heeft eind 2019 31 actieve
leden (eind 2018: 37 leden). Het regieteam dat uit 4 personen bestaat, komt regelmatig bijeen om de
voortgang van het BPT te bespreken en noodzakelijke acties af te stemmen. In totaal zijn er 7
coördinatoren voor de afzonderlijke BPT-surveillances.
Het BPT surveilleert zowel overdag, ’s-avonds en ’s-nachts; per fiets of te voet. Het streven is om in
teams van 4 te surveilleren, waarbij we ’s-middags en ’s-avonds streven naar minimaal 2 personen.
’s-Nachts is het minimum aantal 3 personen.

De coördinator van het BPT heeft deelgenomen aan initiatieven die voor BPT’s en BIT’s binnen Den
Haag worden georganiseerd. Leden van het BPT-team hebben gebruik gemaakt van het
cursusaanbod voor BPT-leden binnen Den Haag. Ook is aangesloten bij het project burgernet
Ypenburg-Leidschenveen en als team hebben we meegedaan aan het witte voetjesproject en hebben
we hondenbezitters die we tegenkwamen tijdens een BPT-ronde getrakteerd op een lekkernij voor hun
hond.
Tenslotte heeft het BPT op 8 september op uitnodiging van de Bewonersvereniging deelgenomen aan
een diner dat werd aangeboden aan actieve vrijwilligers in de wijk.
Duurzaam Bosweide
Het aantal zonnepanelen neemt in Bosweide gestaag toe. Eind maart 2014 waren er 28 woningen met
in totaal 323 zonnepanelen, in oktober 2015 was dit gestegen tot 51 woningen met in totaal 636
zonnepanelen, medio 2018 zaten we op 72 woningen met in totaal 970 zonnepanelen en eind 2019
zaten we al op 82 woningen met in totaal 1.115 zonnepanelen.

Evenementencommissie
De commissie bestond eind 2019 uit 6 leden. De evenementencommissie vergadert 8 à 10 keer per
jaar. Daarnaast zijn er nog bijeenkomsten waarbij in kleinere kring activiteiten uitgebreid voorbereid
werden.
Commissieleden eind 2019: Monica Bakker, Heidi Fock, Mickey Moll,
Wilma Verlaan, Marilyn Vinkers en Wendy Wolswijk
Overzicht activiteiten 2019
- Nieuwjaarsreceptie
- Pasen
- Schoon Bosweide
- Bosbarbecue
- Halloween
- Sint Maarten
- Sinterklaas intocht
Nieuwjaarsreceptie:
De afgelopen jaar was het weer supergezellig met alle activiteiten die er waren.
We zijn van start gegaan met ons jaarlijkse Nieuwjaarsborrel,

Schoon Bosweide:
Daarna hebben we ons wijk samen gemaakt tijdens onze jaarlijkse schoonmaakactie,

Pasen:
Toen was het weer Pasen en had jong en oud zin in.

BBQ:
Ons jaarlijkse straat BBQ was weer een succes alhoewel het flink had geregend.

Halloween:
Na de jaarlijkse straat BBQ is de beurt aan de een na grootste activiteit Halloween, wat was het weer
geweldig.

Sint Maarten:
Sint-Maarten was de volgende activiteit maar werd op het laatste moment afgelast door
weersomstandigheden.
Sinterklaas:
Vervolgens mochten we de goedHeiligman in het land verwelkomen.

Hierbij willen wij van de evenementencommissie alle bewoners bedanken voor hun ondersteuning en
participatie, op naar het Lustrumjaar.

Zoals gebruikelijk werden alle bewoners van Bosweide middels aan huis bezorgde flyers en
elektronisch verstuurde nieuwsbrieven e.d. goed op de hoogte gebracht van alle evenementen.
Overzicht planning activiteiten 2020
In 2020 is de evenementencommissie van plan om weer de nodige activiteiten te organiseren. Het
precieze plan wordt uitgewerkt in een evenementenkalender. De volgende items zijn in ieder geval
van de partij:
● Nieuwjaarsreceptie
● Paaseieren rapen
● Lustrumfeest
● Halloween
● Sinterklaas
Plannen voor 2020
In de algemene jaarvergadering op 18 maart 2020 zullen onder andere de volgende zaken voor 2020
aan de orde komen:
● De samenstelling van het bestuur
● Financieel verslag 2019 en begroting 2020 en voorstel ledenbijdrage 2021 (ledenbijdrage voor
2020 is al tijdens vorige ALV vastgesteld)
● Het Lustrumfeest – de vereniging bestaat dit jaar 20 jaar. Een feestje waard.
● Activiteiten richting gemeente voor 2020 o.a. inzake de aanpassing aan beide fietspaden,
Aantrekkelijker maken Ypenburg, Vertegenwoordiging van onze buurt in het Bewonersplatform
Ypenburg BPY en daarmee samenhangende terugkoppeling over de onderwerpen die aan
bod komen c.q. zouden moeten komen
● Op Ypenburg-niveau is het inmiddels traditionele “Waterfestijn Ypenburg” gepland op zondag
21 juni. Wij streven ernaar dat Bosweide met één team (van 8 personen die nauwelijks vooraf
hoeven te oefenen!) zal deelnemen aan de Drakenbootrace op de Blauwe Loper
● Bosweide inbreng bij (gewenste) ontwikkelingen op Ypenburg (Visie op Ypenburg)
Namens het bestuur van de bewonersvereniging,
Rolf van Kouwen, voorzitter

