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Het buurtpreventieteam (BPT) Bosweide neemt vorm aan
Na de ondertekening van het convenant op 26 januari heeft het buurtpreventieteam
Bosweide niet stilgezeten. De benodigde jassen en zaklampen zijn inmiddels besteld. De
zaklampen en jassen kunnen waarschijnlijk op 5 maart, tijdens de eerste bijeenkomst van het
buurtpreventieteam uitgereikt worden. Het bestellen van mobilofoons is nog onderwerp van
discussie. Wellicht is het gebruik van gewone mobiele telefoons een goed alternatief
hiervoor. Het regieteam van het buurtpreventieteam Bosweide zal op vrijdag 4 maart een
proefronde lopen, samen met de wijkagenten. Op 8 maart zal het BPT in heel Bosweide
gaan flyeren om zo alle bewoners, ook degenen die geen lid zijn van de bewonersvereniging
Bosweide, te informeren over het BPT. Deze flyer, die ook een opgaveformulier voor het BPT
zal bevatten, zal binnenkort op onze website geplaatst worden
(http://bosweide.ypenburg.nu/). De eerste officiële ronde van het buurtpreventieteam
Bosweide staat gepand voor in de week na dinsdag 8 maart.
.

Secretariaat:
Website bewonersvereniging:
E-mail :

Boswinde 52, 2496 WD Den Haag, Tel. 070 – 3452077
www.bosweide.ypenburg.nu
nieuws.bosweide@aol.com

Wethouder Wijsmuller geeft uitleg over statushouders
Vorige week was er een bijeenkomst op het Spui waarin wethouder Wijsmuller
vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen Bosweide en Morgenweide uitleg
verschafte over de plannen van de gemeente betreffende de statushouders. Ook
vertegenwoordigers van de actiegroep tegen de komst van de statushouders in Ypenburg
waren aanwezig. Deze actiegroep komt uit Morgenweide. Wijsmuller stelde dat een grote
stad als Den Haag niet achter mag blijven bij het huisvesten van vluchtelingen en/of
statushouders, aangezien zeker van de grote steden verwacht mag worden dat zij hun
steentje bijdragen aan de oplossing van het huisvestigingsprobleem. Daarom heeft Den
Haag aangeboden in 2016, behalve het jaarlijkse door het Rijk toegewezen aantal
vluchtelingen, 700 extra vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning te huisvesten.
Deze statushouders worden zo gelijk mogelijk over de 9 stadsdelen verspreid. Haagse Hout
krijgt het meest, 380, daarna komt Leidschenveen/Ypenburg met 150. De overige 7
stadsdelen krijgen 90 tot 120 statushouders in 2016. De samenstelling van de groep die naar
Ypenburg komt is nog onbekend. Vooralsnog gaat Wijsmuller er van uit dat van alles wat
naar Ypenburg komt, er komt dus geen sortering naar herkomst of leeftijd. De actiegroep
tegen de komst van de statushouders toonde zich vooral bezorgd over de veiligheid van
scholieren die massaal gebruik maken van het fietspad langs de A12. De containerwoningen
zullen dicht bij dit fietspad komen. Wijsmuller probeerde deze bezorgdheid weg te nemen
door erop te wijzen dat er een conciërge bij de woningen zal komen en erop te wijzen dat de
politie ook niet ver weg is. Volgens Wijsmuller valt het te verwachten dat er veel initiatieven
voor dagbesteding van de statushouders zullen komen, wat de kans op overlast natuurlijk
vermindert. De actiegroep liet zich door Wijsmuller niet overtuigen en kondigde aan alles te
zullen doe om de
komst van de
statushouders
tegen te houden.
Een stap daarin is
een demonstratie
die ze in maart
willen organiseren
op de
parkeerplaats van
het Hofbad. De
gemeente zal in de
komende tijd nog
voorlichtingsavond
en voor bewoners
organiseren. De
planning is dat de
statushouders in
oktober gevestigd
zullen worden.
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Algemene Leden Vergadering bewonersvereniging Bosweide op dinsdag 15 maart
De ALV zal beginnen op dinsdag 15 maart om 20.00 uur in het
Lyceum Ypenburg. Het buurtpreventieteam Bosweide zal zich hier
ook presenteren en een verslag geven van hun eerste activiteiten.
Verder zal het bestuur een overzicht geven van wat er in 2015
gedaan is en de plannen voor 2016 ontvouwen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, met name een
nieuwe penningmeester, dus wil je op deze manier bijdragen
aan ons mooie Bosweide, laat het ons weten.

Dunning bos rondom Bosplas
Van 24 februari tot halverwege maart wordt rondom de Bosplas gewerkt aan het bos. Het bos
wordt uitgedund. De werkzaamheden houden met name het volgende in:
 bomen worden gecontroleerd op takbreuk
 dood hout, onveilige en zieke bomen worden verwijderd
 jonge zaailingen van essen worden verwijderd
 op een aantal plekken worden bramen gemaaid
 de afgezette bomen langs het water worden geknot
 over de sloot bij het TNO-terrein hangende takken worden boven de sloot
weggenomen.
Door de werkzaamheden kan er enige overlast ontstaan. Zo kan er vanaf 7.30 uur sprake
zijn van geluidsoverlast en kan er door afzettingen op voet- en fietspaden enige
verkeershinder ontstaan. Bij de werkzaamheden worden snel groeiende en minder gezonde
bomen als eerst verwijderd. Met de ingrepen ontstaat er meer openheid in het bos. Struiken
en jonge bomen krijgen zo meer kans om te groeien. Ook voelen dieren zich er beter thuis.
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Sticker voor WhatsApp alertgroep deelnemers

Deze groene sticker kan op het politiebureau opgehaald
worden en op de deur geplakt worden, zodat alle
deelnemers van de WhatsApp alert groepen potentiele
onverlaten kunnen waarschuwen en ook buren en
bekenden op de hoogte kunnen brengen van de WhatsApp
alertgroepen.

Informatieavond op dinsdag 1 maart over
Rotterdamsebaan
Op 1 maart is in de Fokker Terminal de Informatieparade Rotterdamsebaan. Voor iedereen
die meer wil weten over de Rotterdamsebaan, de aanleg van de tunnel of de archeologische
vondsten in de Vlietzone. De Informatieparade Rotterdamsebaan is een informatiemarkt
waar u alles te weten komt over de aanleg van de Rotterdamsebaan, de werkzaamheden die
de komende jaren op de planning staan en het archeologisch onderzoek dat gedaan is. Ook
zijn er stands over de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst, presentaties over
duurzaamheid en vormgeving van de nieuwe weg en over het boren van de tunnel. De
Informatieparade is dé gelegenheid om kennis te maken met de mensen die de
Rotterdamsebaan gaan bouwen en antwoord te krijgen op al uw vragen. Iedereen is welkom
en de toegang is gratis. Naast het bezoeken van de stands op de informatiemarkt, kunt u ook
verschillende presentaties bijwonen:
‘Rotterdamsebaan, de weg die werkt’ om 16.30, 17.30 en 18.30 uur
Kom meer te weten over de Rotterdamsebaan en de locatie van deze nieuwe weg, maar ook
over de planning, de bouw en duurzaamheid.
‘Duurzaamheid en vormgeving’ om 17.00, 18.00 en 19.00 uur
Hoe wordt de nieuwe weg vormgegeven en welke maatregelen worden genomen om de
Rotterdamsebaan zo duurzaam mogelijk te maken?
Boortechniek en monitoring’, presentaties niet op vaste tijden maar vrije inloop
Laat u informeren over de tunnelboortechniek en de monitoring ervan.
De bijeenkomst is op dinsdag 1 maart van 16.00 tot 20.00 uur bij de Fokker Terminal,
Binckhorstlaan 249, Den Haag.

