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Nieuwjaarsborrel Bosweide zondag 11 januari
Op aanstaande zondag 11 januari is de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel van de bewonersvereniging
Bosweide, in het Lyceum Ypenburg, van 15 uur tot
18 uur. Er zal muziek zijn, een wijnproeverij, hapjes
en voor de kinderen zal er iemand zijn om hen te
schminken. Verder kunnen de kinderen ook naar een
film kijken. Voor leden is de entree natuurlijk gratis.
Als u nog geen lid bent van de bewonersvereniging
Bosweide kunt u voor 20 euro ter plekke lid worden.
Het lidmaatschap geldt voor het hele huishouden.
Het belooft weer heel gezellig te worden, dus komt
allen!

Nieuwe leden voor het bestuur gezocht
Het bestuur van de bewonersvereniging Bosweide telt op dit moment 4 leden en is op
zoek naar versterking. We zijn met name op zoek naar iemand die de
ledenadministratie op zich wil nemen, maar ook andere leden zijn meer dan welkom.
Dus als jij interesse hebt in het reilen en zeilen van Bosweide, meld je dan aan!

Provinciale staten beslist over helihaven Ypenburg
De gedeputeerde staten laat de beslissing over de helihaven over aan de provinciale
staten van Zuid-Holland en wil voorlopig geen standpunt in deze kwestie innemen. Na
de inzage periode, die met 1 week tot 7 januari verlengd is, zal het college van
gedeputeerde staten een voorstel doen aan de provinciale staten. Op grond van dit
voorstel zal de politieke discussie over dit onderwerp gevoerd worden. De
Statencommissie Verkeer en Milieu zal op 7 januari 2015 voor het eerst dit
agendapunt bespreken en waarschijnlijk op de volgende vergadering van 4 februari
echt inhoudelijk behandelen.
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De gedeputeerde staten hebben op
schriftelijke vragen van Groen-Links en de
SP laten weten dat er binnen de gestelde
geluidsoverlastgrens van 48 decibel zich
geen huizen bevinden, wat betekent dat
er volgens gedeputeerde staten geen
direct omwonenden zijn waarmee
rekening gehouden dient te worden. De
gedeputeerde staten verwachten niet dat
er een risico is voor de veiligheid op de
omliggende snelwegen. Er is binnen de
beleidsplannen van de Provinciale staten ruimte voor 1 commerciele helihaven in de
regio Den Haag, en aangezien er nu nog geen is, zou de Helihaven Ypenburg dus deze
ene plaats in kunnen nemen. Er zijn zowel door de stichting Heliniet als ook door een
aantal lokale politieke partijen zienswijzen tegen de geplande helihaven ingediend. In
de lokale media is er al veel polemiek over dit onderwerp geweest. De provincie ZuidHolland lijkt echter vooralsnog positief tegenover dit initiatief te staan. De geplande
locatie is het zogenaamde Gavi-kavel, een braakliggend stuk land in de oksel van de A4
en A12.

