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BPT heeft surveillances gestart
Het BPT heeft inmiddels een eigen e-mailadres: bpt.bosweide@ypenburg.nu. Begin
maart was de instructiebijeenkomst voor de leden van het BPT in het Piet Vink
centrum. De ongeveer 20 leden kregen uitleg van de wijkagenten Jan Langendoen en
Ruud Bakker over hoe de surveillances het beste uitgevoerd kunnen worden. Het is
belangrijk dat de leden goed herkenbaar zijn aan hun kleding. Daarom zijn er jassen
voor alle leden besteld. Op de instructiebijeenkomst kregen alle leden zaklampen.
Verder is het belangrijk dat men niet alleen surveilleert. Het plan is om met 4 personen
tegelijk te surveilleren en dan op te splitsen in twee groepjes van 2. Als er 1 persoon
ontbreekt, dient men met 3 personen samen te surveilleren. Verder wordt voor het
begin van iedere surveillance ingebeld bij de wachtcommandant van de politie, zodat
de politie weet dat men aan het surveilleren is. De politie kan dan sneller ter plekke
zijn, indien dat nodig zou moeten zijn. Het BPT let ook op zaken zoals zwerfvuil, graffiti,
onveilige verkeerssituaties, niet werkende straatverlichting, etc. Deze zaken worden
gerapporteerd bij de gemeente. Alle deelnemers zijn tijdens de surveillances verzekerd
via de Haagse Polis, een verzekering voor alle vrijwilligers van de gemeente Den Haag.
Op de foto hieronder staan de leden van het BPT Bosweide.
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ALV Bosweide 2016 gehouden: presentatie Reggefiber en BPT
Op dinsdag 15 maart was de jaarlijkse ALV van Bosweide. Reggefiber gaf een
interessante presentatie over de aanleg van het glasvezelnet in Bosweide, dat nu
gaande is en tot juni zou moeten duren. Bosweide is de laatste wijk van Ypenburg waar
het werk gestart is. Heel Nederland zal aangesloten worden. Er zijn 9000 aansluitingen
in Ypenburg en 4 wijkcentrales. Er zijn maximaal 3000 aansluitingen per wijkcentrale en
er is eentje aan de Ypenburgse Boslaan 8, bij Bosweide. Er zijn al 2,2 miljoen glasvezel
aansluitingen in Nederland. Als er geen toestemming is gegeven voor aanleg, zal er een
aansluiting tot aan de erfgrens gelegd worden, die later alsnog gebruikt kan worden. Is
wel toestemming gegeven, dan wordt in huis een kastje aangelegd. Ieder huis heeft
zijn eigen kabel, die naar de wijkcentrale loopt. Die centrale is zo groot als een
container. In april is er een open dag en mag iedereen in de wijkcentrale komen kijken.
De tuinboor kan ongeveer 10 meter onder de oprit schieten. Als de afstand van de weg
naar de voordeur langer is zal er een tussenopening op de oprit gemaakt moeten
worden. Tot eind juni zal men in Ypenburg bezig zijn. De kabel ligt op 40 cm diepte in
de tuin, langs de weg op 30 cm. In huis heb je voor iedere TV een nieuwe kabel nodig
als je glasvezel gaat gebruiken, de hele bekabeling moet dus vervangen worden.
Reggefiber kan thuis gratis langskomen om advies te geven over de interne bekabeling.
Voor de appartementencomplexen is er een andere procedure, daar gaat het via de
VVE, die moet besluiten over de aanleg. De meeste providers leveren gratis een
monteur voor de aansluiting. Er is een online keuzehulp om te kiezen tussen de 17
mogelijke providers.
Er zou niet gegraven mogen worden als de bewoners daar geen toestemming voor
hebben gegeven. Bij een inwoner is er een gat gegraven in de voortuin van 2 bij 2
meter, zonder dat er toestemming voor was gegeven. Dat zou niet mogen gebeuren.
Als er gegraven moet worden bij een huis, moeten de auto's van de oprit, anders
kunnen ze een paar dagen niet gebruikt worden.

Na de presentatie van Reggefiber kon het BPT de net binnengekomen jassen
presenteren. De coördinator Jaap Willemse vertelde de aanwezigen hoe het BPT te
werk zal gaan. Voorlopig zal men 1x per week surveillances uitvoeren. Daarna wellicht
meer. De aanwezigheid leidt hopelijk tot meer alertheid in de wijk. De surveillance zal 1
tot anderhalf uur duren. De jassen worden in bruikleen gegeven aan de leden en
mogen alleen tijdens surveillances gebruikt worden. Ze moeten tijdens de surveillance
gebruikt worden.
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Eieren rapen met Pasen
Op paaszondag konden de kinderen van Bosweide weer, zoals gebruikelijk, eieren
rapen. Dit keer waren de eieren door de bruine paashazen bij de Bosplas verstopt. Een
groep van ongeveer 40 kinderen ging op zoek en was ruim een uur bezig net het
zoeken naar de vele paaseieren.

Vrijdag prikactie op 27 mei
Op 27 mei zal er een schoonmaakactie in Bosweide gehouden worden. Het plan is met
prikstokken de wijk schoon te maken om daarna een gezamenlijke vrijdagmiddagborrel
te houden. Nadere informatie over deze actie volgt nog, maar houdt vast deze dag vrij
in de agenda!
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Gemeente snoeit bij kruisingen
De gemeente heeft op
verzoek van de
bewonersvereniging struiken
gesnoeid aan de Postenlaan,
om de kruising
overzichtelijker te maken.
Over het algemeen is de
gemeente redelijk welwillend
om dit soort eenvoudige
ingrepen te verrichten. Bij de
andere onoverzichtelijke
kruisingen van de weg met
het fietspad kan de
gemeente
niets doen, aangezien de
struiken daar op privé grond
staan.
Gemeente gaat stukje fietspad aanleggen
Tijdens de ALV van 15 maart werd er door een bewoner op
gewezen dat de uitrit van de Guirlande naar de Ypenburgse
weg gevaarlijk is voor fietsers en dat het goed zou zijn hier ter
bescherming van de fietsers een stukje fietspad aan te leggen.
Na de ALV werd door de bewonersvereniging Bosweide contact
met de gemeente hieromtrent opgenomen. De gemeente
toonde direct bereidwilligheid dit idee ten uitvoer te brengen
en kondigde aan te gaan proberen dit te bewerkstelligen. Op
de foto is te zien waar dit stukje fietspad zou moeten komen.

