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Drukbezochte nieuwjaarsborrel
Op zondag 10 januari was de traditionele nieuwjaarsborrel van Bosweide in het
lyceum Ypenburg. Vanaf 15.00 begonnen de bezoekers binnen te druppelen. De
evenementencommissie had de grote hal van het lyceum feestelijk versierd en
veel voorbereid voor zowel kinderen als volwassenen. In de aula van de school
konden de kinderen allerlei spelletjes doen, terwijl in een klaslokaal er geknutseld
kon worden. De kinderen bouwden allerlei creaties van ijsstokjes, die versierd
werden met veel glitters. Bij binnenkomst kreeg iedereen een glas champagne en
een oliebol. De gevarieerde wijnen werden weer verzorgd door Wijnen van de
Wingerd. De gebruikelijke wijnquiz was niet makkelijk. Drie verschillende wijnen
moesten geïdentificeerd worden, plus een aantal wijnvragen waren er te
beantwoorden. Een goochelaar leerde de kinderen een aantal leuke goocheltrucs,
terwijl de volwassenen de
wijn naar binnen
goochelden. Het was leuk
te merken dat er ook een
aantal zeer nieuwe
Bosweide bewoners op
waren komen dagen
voor hun allereerste
Bosweide borrel. Dat is een
goed teken voor de
toekomst.
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TNO informeert over voortgang bomenkap
TNO heeft een bomencommissie opgericht ter voorbereiding van het kappen van
de bomen op het TNO-terrein. Op 14 december was de eerste bijeenkomst van
deze bomenkapcommissie. Aanwezig waren twee vertegenwoordigers van de
dienst Groen Beheer, Gemeente Den Haag, de aannemer, de landmeter, een
vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Bosweide en vanuit TNO de
projectleider en de locatiemanager. De leden van de commissie kregen een korte
presentatie waarin de plannen werden toegelicht. Daarna bezocht de commissie
het terrein Inclusief de zeven met lint afgezette percelen waarbinnen groen
gerooid moet gaan worden. Hierdoor kregen de aanwezige een goed beeld van de
situatie ter plaatse.

Ook is de Ypenburg pagina op TNO.NL geactualiseerd, zie www.tno.nl/ypenburg.
Nieuwe informatie is te vinden op de homepage, derde en vierde alinea. Daar
staat onder andere dat in 2013 een onafhankelijk ecologisch rapport is
opgemaakt waarin staat dat op het TNO-terrein nauwelijks bijzondere of
beschermde diersoorten voorkomen. De beschermde kleine modderkruiper (een
zoetwatervis) zal worden gevangen en naar elders op het terrein verplaatst
worden. Verder zullen er nieuwe nestkasten voor een sperwerpaar opgehangen
worden. Voor de reeënpopulatie moet er nog verder onderzoek gedaan worden.
In ieder geval zullen er geen reeën afgeschoten worden, dat is sowieso
uitgesloten omdat volgens het Jachtbesluit het TNO-terrein te klein is om in te
mogen schieten. Verder is meer informatie over de grootte van de nieuwe
gebouwen. De totale 'footprint' hiervan is 5000 m2. De werkzaamheden zullen in
het eerste kwartaal van 2016 starten.
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Op de volgende pagina staat een overzicht van de vergunningen die door TNO
zijn aangevraagd:
https://www.tno.nl/nl/over-tno/tno-en-maatschappij/uitbreiding-tno-ypenburg/procedure/

De enige vergunning die tot nu toe verleend is, is de ontheffing van de Flora- en
Faunawet betreffende de kleine modderkruiper. De ontwerpbeschikking voor het
kappen van de bomen ligt nog ter inzage.
Oprichting van BuurtPreventieTeam Bosweide vordert
Op de informatieavond over veiligheid op 20 november is besloten tot het
oprichten van een buurtpreventieteam (BPT) voor Bosweide. Met hulp van de
gemeente, de politie en Henk Houtman van het BPT van Morgenweide is er veel
werk verricht. Er is een regieteam gevormd met 3 leden:
Coördinator: Jaap Willemse,
Secretaris: John Roozenboom
Penningmeester: Frits Schut
Leden: Peter Veldhuis en Machel Nuyten
Er wordt een inzet-schema opgesteld dat bijgehouden dient te worden. Voordat
het BPT in werking kan treden moet er een convenant tussen het BPT, de bewonersvereniging Bosweide, de politie en de gemeente Den Haag worden gesloten,
dit gaat gebeuren op 25 januari 2016. Nadat dit convenant gesloten is, kan er
subsidie aangevraagd worden. In eerste instantie zal de bewonersvereniging de
subsidieaanvraag doen.
Het plan is op onregelmatige dagen met 2 teams van twee vrijwilligers de wijk
rond te lopen/fietsen. Initieel 1 keer per week en later opbouwend naar 2 keer
per week. Het BPT regieteam streeft er naar om de belasting zoveel mogelijk te
beperken; meer concreet 1 keer per twee tot drie weken. Ook is het mogelijk aan
te geven dat men maximaal 1 keer per maand kan meedoen. De rondes worden
voornamelijk in de avonduren gepland en zullen ongeveer anderhalf uur duren.
Meldingen tijdens ronden zullen naar een speciaal e-mail adres worden doorgegeven en op de app 'meldingen' van de gemeente Den Haag. Het BPT zal herkenbare kleding gaan gebruiken.
Mocht u interesse hebben om zich aan te melde als vrijwilliger voor het BPT, kunt
u dit doen door een email te sturen aan bpt.bosweide@ypenburg.nu. Hoe meer
deelnemers, hoe lager de belasting zal zijn.'

