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Reeën gaan verdwijnen van TNO-terrein
Afgelopen dinsdag 9 februari hield TNO een voorlichtingsavond in het wijkcentrum Piet Vink over de
ontwikkelingen op hun terrein en de planning voor de toekomst. Een van de eerste conclusies was dat
de 15-18 reeën die er nu leven allen verhuisd gaan worden. Een ree heeft een leefgebied van 3-5
hectare nodig. Het TNO-terrein beslaat 37 hectare, waarvan 20-25 hectare als leefgebied voor de
reeën bestempeld kan worden. Dat betekent dat er slechts 4-8 reeën zouden moeten leven op dit
gebied. De populatie heeft last van inteelt en gebrek aan ruimte. Daarom wordt gezocht naar een
nieuw leefgebied voor de reeën. Dit moet op vrij korte termijn gevonden worden, aangezien de reeën
weg moeten zijn voordat de nieuwbouw begint, na de zomervakantie.
De kapvergunning voor het kappen van 1200 bomen is inmiddels afgegeven. De planning is 7
maart te beginnen met kappen. Dit zou zo'n 10 dagen moeten duren. De bouwvergunning is
afgelopen december aangevraagd. Tegen de kapaanvraag was geen zienswijze ingediend, dus valt het
niet te verwachten dat er tegen de bouwaanvraag wel een zienswijze wordt ingediend. In de
maanden april tot en met juni zal de infrastructuur die nodig is voor de verbouwing aangelegd
worden. De nieuwbouw zal niet hoger dan 2 lagen zijn. De vestiging zal door de nieuwbouw groeien
van 40 naar 100 medewerkers.
.
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Statushouders worden gevestigd nabij het Hofbad
De gemeente heeft de bijgevoegde brief betreffende de vestiging van statushouders bij de plas van
Reef gestuurd naar inwoners van Morgenweide. Deze locatie is dicht bij het parkeerterrein van het
Hofbad. Er zullen ongeveer 150 statushouders in containerwoningen gehuisvest worden. Alleen in
stadsdeel Haagse Hout zullen er meer statushouders gevestigd worden, namelijk 380. Deze komen in
het voormalig Aloysius college. Een statushouder is een vluchteling die het recht heeft gekregen in
Nederland te blijven. Dat betekent dat ze hier een bestaan kunnen gaan opbouwen en dat de
overheid hun daar deels bij gaat helpen. Een inwoner van Morgenweide is een petitie en
Facebookpagina tegen de komst van deze statushouders gestart. Deze persoon heeft ook geprobeerd
zijn petitie in Bosweide te verspreiden. Op de foto is een voorbeeld te zien van containerwoningen.
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Convenant BuurtpreventieTeam Bosweide ondertekend
Maandag 26 januari werd op het Stadsdeelkantoor Leidschenveen/Ypenburg het Convenant ondertekend dat de formele start markeerde van het Buurt Preventie Team (BPT) Bosweide. De ondertekenaars waren Stadsdeeldirecteur Anita Vos-Tijdhof, Teamchef Politie Bureau Leidschenveen/Ypenburg Peter Wijnen, de voorzitter van de Bewonersvereniging Bosweide Rolf van Kouwen
en de coördinator van het BPT Bosweide, Jaap Willemse. Bij de ondertekening waren ook een aantal
leden van de bewonersvereniging aanwezig. Het BPT Bosweide is opgericht in navolging van ondertussen meer dan veertig Buurtpreventieteams in de gemeente Den Haag en ook naar aanleiding van
een golf van auto-inbraken aan het eind van 2015. Het Convenant beschrijft de afspraken tussen de
gemeente, politie en het BPT en door de ondertekening hiervan kan het BPT echt gaan beginnen.
Daartoe dient nog wel herkenbare kleding worden aangeschaft. Herkenbaarheid en uitstraling hebben een belangrijke preventieve werking. Het BPT wordt gevormd door vrijwilligers uit de wijk Bosweide. In heel Den Haag zijn inmiddels al meer dan 500 vrijwilligers betrokken bij dergelijke initiatieven en zijn actief in hun eigen wijken. Ook op Ypenburg zijn in de wijken BPT’s actief. Het BPT heeft
tot doel de veiligheid en de leefbaarheid van de wijk Bosweide te bevorderen. Daarnaast leidt het
BPT hopelijk tot een betere sociale cohesie in de wijk. Hiertoe worden op onregelmatige tijden rondes gelopen en gefietst door teams die wisselen in omvang en samenstelling. Uiteraard worden deze
rondes gecoördineerd met de politie en heel nadrukkelijk met de wijkagenten. Tijdens de rondes
wordt gelet op onveilige situaties, de openbare inrichting en netheid van de wijk. Er worden in de nabije toekomst diverse trainingen en cursussen gegeven om een verdere professionalisering van het
BPT te bewerkstelligen. Het BPT vormt in feite een brug tussen de wijk aan de ene kant en de politie
en gemeente aan de andere kant. Gemeente en politie kunnen niet alles zien en horen. Daartoe zijn
zij aangewezen op de participatie van actieve inwoners van de wijk. In Bosweide zijn al verschillende
WhatsApp groepen actief, die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de veiligheid in de wijk.
Het BPT is hierop een uitstekende aanvulling. Het BPT roept de bewoners van Bosweide op om deelname aan het BPT te overwegen; hoe meer deelnemers hoe lager de belasting
voor de vrijwilligers. Het BPT
streeft er sowieso naar om de
belasting voor de individuele
deelnemers te beperken.
Binnenkort wordt er in de
wijk een flyer verspreid waarin wordt beschreven wat de
taak van het BPT is, de belasting voor de deelnemers alsmede de procedure om zich
aan te melden.
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Gemeente vervangt omgewaaide bomen aan Guirlande
Door de zomerstorm van afgelopen zomer zijn er veel bomen
gesneuveld. De omgewaaide Acacia’s aan de Guirlande zijn onlangs
door de gemeente vervangen door dezelfde soort bomen om de lijn
van bomen niet te onderbreken. 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.

WhatsApp alert groepen kunnen uitbreiden
Het maximaal aantal leden van een WhatsApp groep is uitgebreid van 100 naar 256. Dit betekent dat
de 3 WhatsApp alert groepen, die nu in Bosweide bestaan, verder kunnen groeien. Dit zijn de 3
bestaande groepen en hun beheerders:
Wingerd Alert:
Guirlande Alert
Boswinde Alert

Walter Guljé
José Schut-Mudde
Céline Kanters

06-54701604
06-53683071
06-43278141

