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Bestel kaarten voor lustrumfeest
Er zijn ondertussen al meer dan 200 kaarten verkocht voor het lustrumfeest van
Bosweide. De datum van het feest, zaterdag 22 augustus, nadert. Als u kaarten wil
kopen, moet u er snel bel zijn. Via de site www.15jaarbosweide.jimdo.com kunt u nog
kaarten bestellen. Het feest zal om 4 uur ’s middags beginnen en duren tot 11 uur ´s
avonds en vind plaats naast de Bosplas.
Nieuw baasje voor Bosweide kat Geert gezocht
I.v.m. een verhuizing zoeken wij een
nieuw baasje voor onze kat Geert. Geert
is een langharige zwarte kater van 5 jaar
oud (geboortedatum: 06-07-2010). Hij is
een echte buitenkat, je kunt hem bijna in
heel Bosweide tegenkomen, zelfs op het
talud. Hij is puur natuur, niet geholpen en
niet gechipt. Hij komt eigenlijk alleen
binnen om even te slapen en eten, verder
gaat ie zijn eigen gang. Op één of andere
manier lijkt hij onbevattelijk voor
vlooien, zelfs met poezen om zich heen
die soms wel vlooien hadden, die we er
vroeger bij gehad hebben, had hij nooit
ergens last van. Misschien heeft het met
zijn lange vacht te maken. Geert is een
stoer katertje dat geen vlieg kwaad doet,
hij komt dus ook niet met muizen of
vogeltjes thuis. Een aai over zijn bolletje
kan hij zeer waarderen, maar niet te lang,
want dan gaat het hem irriteren en haalt ie
uit. Hij bakent zijn territorium nauwelijks
af, je hebt dus geen last van onaangename
geurtjes in huis of tuin. Omdat ons nieuwe appartement geen tuin heeft willen we het
hem niet aandoen om hem hier altijd binnen te houden, en zoeken we liever een nieuw,
lief baasje voor hem in Bosweide. Interesse? Bellen kan op 070-7786925 en mailen op
keesdegraaff@gmail.com."
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Onbekende eiergooiers in Bosweide
Er zijn de afgelopen tijd meerdere berichten binnengekomen over eieren die tegen
huizen of autos in Bosweide gegooid worden. Door wie deze eieren gegooid worden is
niet bekend, tot nu toe heeft niemand iets gezien of niet gemeld. Mocht u iets zien of
hier iets meer van weten, laat het ons a.u.b. weten.
BESTEMMINGSPLAN YPENBURG NIET AANGEVOCHTEN
Gedurende de termijn van terinzagelegging (29 mei tot en met 9 juli 2015) van de plandelen van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Ypenburg die als gevolg van de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nog niet in werking waren getreden, is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De planregels zijn vanaf 10 juli 2015 in werking getreden en maken onderdeel uit van het onherroepelijke bestemmingsplan Ypenburg. Het bestemmingsplan Ypenburg ligt ter inzage bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur alleen op afspraak). Het bestemmingsplan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

!

Gemeente ruimt stormschade op
De gemeente is na de storm die vooral op de
Guirlande veel schade heeft aangericht nu
begonnen met het rooien van aangedane bomen en
het verwijderen van gevaarlijke takken. Niet alleen
de stormschade is aan de Guirlande het hoogst,
ook de schade door wortels van de bomen die aan
de weg staan, aan opritten en paden is daar het
grootst. Vele scheuten komen van deze bomen op
in de tuinen van bewoners. De bewonersvereniging
Bosweide zal met de gemeente in overleg treden
over het bomenbeleid in Bosweide en op deze
problemen wijzen.
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Alert groepen in Bosweide
Er zijn tegenwoordig enige Alert app groepen in Bosweide actief die groepen bewoners
waarschuwen bij onraad en noodgevallen. Er is een groep actief aan de Wingerd, met
als beheerder Walter Gulje (w.gulje@gmail.com, 06-54701604). Deze groep heeft de
gehele Wingerd als verspreidingsgebied. Een tweede groep is actief aan de Boswinde,
van het begin van de Boswinde tot aan het fietspad, de Postenkade. Celine Kanters
beheert deze app groep ( celine_kanters@hotmail.com, 06-43278141). Bewoners die in
deze 2 doelgebieden wonen kunnen zich bij de beheerders aanmelden voor deze app
alert groepen.
Vanuit de bewonersvereniging willen we graag de ontwikkeling van dit soort alert app
groepen ondersteunen. Indien er al meer alert app groepen in Bosweide bestaan, horen
we daar graag van, wellicht kunnen we dan ook deze groepen helpen met een oproep.
Voor de delen van de wijk waar nog geen alert app groepen zijn zouden we graag zien
dat bewoners zich aanmelden om daar ook een alert app groep op te richten. We kunnen
dan ook weer via de mail of op andere wijze bewoners oproepen zich bij deze nieuwe
alert app groepen aan te sluiten. Alle groepen dienen duidelijke afspraken te maken over
in welke gevallen er berichten verstuurd worden.
Het zou verder ook zinvol kunnen zijn een alert app groep voor de hele wijk te hebben,
voor de meldingen die relevant lijken voor de hele wijk. Het aantal leden van een
WhatsApp groep is gelimiteerd tot 100, dus 1 WhatsApp groep voor heel Bosweide is
niet mogelijk. Een alert groep voor de hele wijk dient dus op andere wijze vormgegeven
te worden. We horen graag jullie reactie en mening over de alert app groepen en hopen
met name dat zich nieuwe beheerders voor nieuwe alert groepen aanmelden, die
natuurlijk buiten de al bestaande alert groepen dienen te liggen! Verder ontvangen we
ook graag input over hoe een alert voor heel Bosweide ingesteld zou kunnen
functioneren.

