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Groots Halloween feest
Afgelopen zaterdag de 31e oktober was weer de jaarlijkse Halloween tocht van
Bosweide. Dit evenement is de afgelopen jaren flink gegroeid en trekt nu vele
honderden kinderen en volwassen, niet alleen uit Bosweide, maar uit heel Ypenburg en
deels zelfs daarbuiten. Ook dit jaar waren er weer veel bijzondere en enge attracties
verspreid over de wijk. Er waren 9 hoofdattracties en ook nog wat kleinere. Met name
de horrorgoochelaar was een groot succes. Er stond een lange rij voor de tent waar hij
zijn macabere trucs uitvoerde. Enige Bosweide bewoners zijn bij zijn trucs zelfs
compleet verdwenen en zijn tot op heden nog vermist. In totaal zijn zo’n 450 bezoekers
door Bosweide getrokken.
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Sint Maarten
Komende woensdag de 11e november is het volgende
evenement in Bosweide, de jaarlijkse lampionnentocht
met Sint Maarten. Breng je eigen lampion mee. We
vertrekken om 17.30 uur vanaf de Bosplas. Vooral voor
de jongste kinderen is dit altijd een leuk evenement.

Scheuren en verzakkingen door boomwortels
Indien een pad of oprit scheuren of verzakkingen heeft
als gevolg van boomwortels die komen van bomen die op
gemeentegrond staan dan is de gemeente bereid dit te
verhelpen. De scheur of verzakking moet dan wel
minimaal 3 cm groot. U kunt als bewoner de gemeente
rechtstreeks contacteren, door 14 070 te bellen, of de
informatie aan ons sturen en dan zullen wij de gemeente
contacteren. U moet wel duidelijk aangeven waar de
scheur of verzakking zich bevindt. Een foto helpt altijd.

Waterkwaliteit Bosplas
Bij de jubileumborrel bij de
Bosplas zijn kinderen ziek
geworden na het spelen op de
waterglijbaan waarvoor water
uit de Bosplas is gebruikt.
Volgens de gemeente is de
kwaliteit van het water van de
Bosplas is zo goed dat de
brandweer er probleemloos
duikoefeningen kan houden. Het
water is uitzonderlijk helder en
veel beter dan het water bij
Singels bijvoorbeeld. De Bosplas

staat niet in verbinding met een ander watergebied maar wordt gevoed door het
regenwater dat via drainage in de wadi's wordt afgevoerd. De gemeente is daarom van
mening dat de kinderen niet ziek zijn geworden door het water maar door iets anders.

Bomenbeleid Bosweide
Door de zomerstorm zijn er veel bomen gesneuveld
maar een storm als deze is nog nooit voorgekomen
en de gemeente gaat er van uit dat het ook niet
meer zo gauw gaat gebeuren. De omgewaaide
Acacia's worden vervangen door dezelfde soort
bomen om de lijn van bomen niet te onderbreken.
Om die reden worden er dus geen eiken voor in de
plaats gezet die elders ook al in Bosweide
voorkomen. De nieuwe aanplant gebeurt in per
boom 6 m² speciale grond waardoor de bomen een
beter wortelstelsel kunnen ontwikkelen. Er wordt
geen ondergrondse beschoeiing aangelegd omdat
dat de waterdoorlating van de wadi's aantast. Een
keer per 3 jaar vindt er snoei plaats waarbij de
onderste takken gesnoeid worden i.v.m. het open
houden van de wegen en bij de rest van de boom
wordt vormsnoei toegepast.
Nachtpatrouilles in Bosweide
Er is een groep van ondertussen 15-25 Bosweide bewoners die nu regelmatig ’s nachts
in duo’s door Bosweide patrouilleert in verband met de vele recente inbraken, die
voornamelijk auto inbraken waren. Vooral BMW’s zijn het slachtoffer geweest en zijn
geopend zonder braak, wat betekent dat de inbrekers het auto-signaal van de auto
onderschept hebben. Let goed op als u thuis met uw auto arriveert om te zien of er
geen verdachte personen in de straat rondhangen. Het is de bedoeling binnenkort een
bijeenkomst voor heel Bosweide te organiseren om hierover informatie te geven, meer
vrijwilligers te vinden en om samen te overleggen over de beste structuur deze
patrouilles. Het doel is om te komen tot de oprichting van een officieel
buurtpreventieteam (BPT). Zodra tijd en plaats van de bijeenkomst bekend zijn, zullen
we een uitnodiging sturen.
Contributie
Zou U a.u.b. willen controleren of u al uw contributie voor 2015 betaald heeft? Er is
een vrij grote groep bewoners die nog niet betaald heeft en die daar ook al over
geïnformeerd is.

