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Voorlichtingsbijeenkomst TNO van maandag 22 juni
Op maandag 22 juni was er een bijeenkomst in het Piet Vinck centrum waarin TNO aan
de bewoners van Ypenburg de plannen voor hun terrein in Ypenburg voor de komende
jaren uit de doeken deed en ook vragen van bewoners beantwoordde. TNO heeft
plannen ingediend voor het bouwen van nieuwe gebouwen op hun streng beveiligde
terrein aan de Ypenburgse Boslaan. Op hun website https://www.tno.nl/ypenburg/ is te zien
wat er bijgebouwd gaat worden. De grijze zones op de kaart tonen de zones waar
gebouwd gaat worden. Het eerste misverstand wat uit de weg geruimd werd was het
punt dat niet alle grijze zones ook daadwerkelijk bebouwd worden, dat zijn slechts de
zones waar iets gaat veranderen.
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Een ander punt dat niet opgehelderd werd is de grootte van de TNO-verbouwing. Een
van de bezoekers meldde dat hij eerder op diezelfde dag een gemeenteraadszitting had
bijgewoond, waar wethouder Revis zei dat TNO niet meer dan 5000 vierkante meter bij
mag bouwen. De oplettende bezoeker had echter op tenderned, een website voor
openbare aanbestedingen, gezien dat TNO een aanvraag voor 7000 vierkante meter
had ingediend. De reactie van TNO sprak boekdelen. Ze gaven inderdaad toe dat ze
zoveel mogelijk willen bijbouwen en dat ze daar met de politiek nog over moeten
praten. Dat wijst er dus sterk op dat TNO meer wil dan dat de gemeente Den Haag wil
toelaten. Naast de omvang van de verbouwing was vooral het effect op de flora en
fauna op het terrein een punt waar veel bezoekers hun zorgen over uitten. TNO liet
merken dat er een overpopulatie aan reeën op hun terrein dreigde te ontstaan en dat
er iets gedaan moest worden. Wat de oplossing van dit probleem zou zijn wist TNO nog
niet, daarvoor moesten ze zelf nog informatie in gaan winnen. De meest gewenste
oplossing zou herplaatsing zijn. De mogelijkheid dat reeën misschien afgeschoten
dienden te worden had nogal wat beroering veroorzaakt en werd op deze bijeenkomst
door TNO uitgesloten. Verder wist TNO te melden dat de hoeveelheid explosieven die
op hun terrein wordt opgeslagen niet zal toenemen en dat er niets zal veranderen aan
de zogenaamde plofcirkels, de cirkels om hun terrein waar niet gebouwd mag worden
of minder gebouwd mag worden. De geplande woningbouw bij het Hofbad valt net
buiten de cirkel waar niet gebouwd mag worden. De hoeveelheid experimenten met
explosieven op hun terrein gaat echter wel toenemen, er zullen dus meer knallen te
horen zijn in de toekomst. De planning is eind oktober 2015 een definitief ontwerp
voor de nieuwbouw te hebben, begin 2016 de aanbesteding te doen en medio 2017
klaar te zijn. Aan de voorkant, aan de Ypenburgse Boslaan, zal alles hetzelfde blijven.
Op het terrein zelf wordt een parkeerterrein aangelegd voor het bouwverkeer zodat
omwonenden zo min mogelijk merken van de
bouwactiviteiten.
Lustrumfeest op 22 augustus
De plannen voor het lustrumfeest aan de Bosplas nemen
vaste vormen aan. Er zal live muziek zijn en er worden
ook workshops voor kinderen gepland. De kaartverkoop
is al gestart via http://15jaarbosweide.jimdo.com/.
Binnenkort hoort U meer over het lustrumfeest.
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Nieuwe boeteregen in Bosweide
Ook in juni is er een
handhavingsteam in Bosweide
geweest en zijn er boetes
uitgedeeld aan auto’s die in de
wadi’s geparkeerd stonden. Zoals
op de foto te zien is gaat het gras
in de wadi dood door het parkeren
en ontstaat er een lelijke dode
plek. Vreemd genoeg worden
auto’s die op de weg staan
(vooralsnog) niet beboet. Het
parkeren op de weg is net zo
dubieus als parkeren in de wadi’s,
en bovendien ook hinderlijk voor
het verkeer.
Glasvezel in Ypenburg
Binnenkort word er door het bedrijf Reggefiber
begonnen met het aanleggen van glasvezel in de
Bras. Het zou daarom logisch zijn als men het
glasvezelnet verder naar Ypenburg zou uitbreiden.
Bij navraag meldde Reggefiber dat Ypenburg voor
mid 2016 op de rol staat voor de aanleg van
glasvezel. De liefhebbers in Bosweide van snel
internet zullen daarom nog even geduld moeten
hebben.
Parkeertarief winkelcentrum Ypenburg verhoogd
De gemeente Den Haag heeft het winkelcentrum Ypenburg gedwongen het
parkeertarief van 0,20 euro naar 1,70 euro per uur te verhogen. Dit geldt nu als
minimumtarief in Den Haag. De winkeliers waren niet blij met deze verhoging maar
hadden geen keuze. De tijden blijven hetzelfde, van 9.00 tot 14.00 uur moet er betaald
worden.

