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BPT laat WhatsApp borden bij ingangen Bosweide plaatsen
Inmiddels is het BPT enige maanden actief. Er
worden op onregelmatige tijden surveillances
gelopen en tijdens deze surveillances zijn
diverse verdachte situaties gemeld aan de
meldkamer, waar de meldkamer ook op heeft
gereageerd. Wellicht heeft dit erger kunnen
voorkomen. Ook wordt het BPT regelmatig
aangesproken door bewoners om (verdachte)
situaties te melden. Dit is een goede
ontwikkeling; hieruit blijkt dat het BPT
bekendheid geniet en de waarde van het BPT
wordt onderstreept. Daarnaast zijn diverse
meldingen gedaan betreffende de
leefomgeving zoals graffiti op de ondergrondse
afvalcontainers. De gemeente reageert hier
zeer alert op en vaak wordt binnen 24 uur de graffiti verwijderd.
De wijkagent heeft deelgenomen aan één van de surveillances van het BPT in het
kader van de zogenaamde ‘witte voetjes’ actie. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op
openstaande deuren en ramen. In voorkomend geval legt de wijkagent dan een papier
in de vorm van een witte voetafdruk neer, met de tekst dat dit ook de voetafdruk had
kunnen zijn van een inbreker. Het viel de wijkagent echter op, dat de bewoners van
Bosweide goed gedisciplineerd waren m.b.t. het sluiten van ramen en deuren. Wel viel
de wijkagent op, dat er nog veel bewoners zijn die niet beschikken over zogenaamde
anti-kerntrek beslag op de deuren. Zeker gelet op de tendens dat inbraken zich
verplaatsen van winkels naar woningen (alhoewel absoluut het aantal inbraken
afneemt), adviseert de wijkagent om toch zo veel mogelijk en zo snel mogelijk het
beslag op de deuren te (laten) vervangen door anti-kerntrek beslag.
De gemeente heeft op aandringen van het Buurt Preventie Team (BPT) bij alle
ingangen van Bosweide waarschuwingsborden geplaatst, die er op wijzen dat er
WhatsApp groepen en buurtpreventie in de wijk aanwezig zijn. Normaliter plaatst de
gemeente zulke borden pas, als het BPT minimaal een jaar actief is, wat betekent dat
het pas volgend jaar geplaatst had kunnen worden, maar de gemeente heeft voor
Bosweide een uitzondering gemaakt en de borden al meteen geplaatst. Het BPT heeft
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nu ook beschikking over mobilofoons. Het aantal inbraken in Bosweide lijkt dit jaar
afgenomen te zijn.
Tenslotte heeft het BPT flyers in de wijk rondgebracht met een oproep zich aan te
melden voor het Buurt Preventie Team. Dit heeft een aantal nieuwe vrijwilligers
opgeleverd en het BPT kan altijd nog meer vrijwilligers gebruiken. De belasting is echt
zeer gering en uit gesprekken met huidige BPT vrijwilligers blijkt dat men het leuk vindt
om tijdens de surveillances contact te maken met andere wijkbewoners. Mocht u
interesse hebben, neem dan contact op met bptbosweide2016@gmail.com.’
Gemeente heeft stukje fietspad aangelegd
De gemeente heeft op verzoek van de
bewonersvereniging een nieuw stukje
fietspad bij de uitgang van Bosweide bij de
Ypenburgse Boslaan aangelegd. De hoop is
dat fietsers hierdoor veiliger het fietspad op
kunnen rijden. Er zijn op deze plek al heel
wat ongelukken geweest, dus er moest iets
gebeuren.
Buurt BBQ van augustus met Braziliaanse
band
Zoals ook op de Facebookpagina van de evenementencommissie is na te lezen
(https://www.facebook.com/groups/636108163074958/), waren de buurtborrels van
afgelopen augustus weer een groot succes. Op 16 verschillende locaties in Bosweide
hadden bewoners een barbecue georganiseerd, die in totaal meer dan 600 bewoners
aantrokken. Dit jaar was er een Braziliaanse band gehuurd, die de verschillende locaties
afliepen en die voor veel enthousiaste reacties zorgden. Ook gingen er twee ijscokarren
rond. Bij deze rondgangen werden helaas locaties gemist omdat de desbetreffende
borrel/BBQ in een achtertuin georganiseerd waren. Het is daarom beter de
bijeenkomst op een vanaf de straat duidelijk zichtbare locatie te houden. Het aantal
expats dat aan dit evenement deelneemt, lijkt toe te nemen, welllicht omdat de flyers
ook in het Engels verspreid waren

Secretariaat:
Boswinde 52, 2496 WD Den Haag, Tel. 070 – 3452077
Website bewonersvereniging: www.bosweide.ypenburg.nu
E-mail :
nieuws.bosweide@aol.com
Herfst: snoeiseizoen
Langs de fietspaden en ook op andere plaatsen in
Bosweide zijn de heggen weer aan het uitgroeien.
Het zou een goed idee zijn als we met zijn allen
weer wat gaan snoeien.
De bibliotheek Ypenburg organiseert op 26 oktober
een gratis uitje naar het Gemeentemuseum
Op woensdag 26 oktober 2016 van 17:30 tot 20:00
is er een cultureel avondje uit samen met andere
bewoners van Ypenburg. Geniet van prachtige
sculpturen uit de 20e eeuw, van Rodin tot
Bourgeois, van het wonder van Delfts Blauw, en van
bijzonder glas! Schilder zelf een stilleven, maak een
kunstzinnige selfie, ga mee met een rondleiding of
woon een interessante lezing bij.
In de nieuwe wonderkamers bouwt u met uw kind een eigen museum.
Kinderen (5 t/m 12 jaar) kunnen meedoen aan de speciale kindertours of aan de slag in
het open museumatelier. Het bekende Ypenburgse koor Sing2Enjoy zal deze avond
voor een spetterend optreden zorgen. De bussen vertrekken om 17.30 uur bij
Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8 en
Buurthuis Yp, Oeverwallaan 130. U kunt zich aanmelden bij de klantenservice van de
bibliotheek Ypenburg. Reserveren is noodzakelijk via 070 - 353 86 11 of
ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl.
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Apparaten/gereedschap aan elkaar lenen in Bosweide
Bijna iedereen in Bosweide heeft een tuin en heeft daarvoor gereedschap nodig. Veel
gereedschap is slechts af en toe nodig. Lang niet iedereen heeft alle benodigde
gereedschap/apparatuur en moet dan iets kopen of huren. Om elkaar te helpen en om
te voorkomen dat we al te veel gereedschap/apparatuur moeten kopen of huren,
kunnen we gereedschap en apparaten ook aan elkaar uitlenen. Dit gaat vaak sneller
dan kopen en huren. Alleen moet je dan wel weten, van wie je iets kan lenen. Daarom
willen we graag inventariseren, hoeveel wijkbewoners bereid zijn hun gereedschap en
apparaten aan andere wijkbewoners uit te lenen. Als er voldoende interesse is, kunnen
we in een database registreren welke apparaten en gereedschap voor lenen
beschikbaar zijn. Er kan bij duurdere apparaten eventueel ook een huurprijs
afgesproken worden. Laat ons daarom weten, of u ook mee wil doen aan deze
ruildatabase.

Scheuten van gemeentelijke bomen in eigen tuin
Er zijn verschillende bewoners in Bosweide die last
hebben van scheuten in de tuin die afkomstig zijn
van bomen die aan de openbare weg staan. De
acacia’s en robinia’s die in Bosweide staan kunnen
scheuten op tientallen meters afstand van de boom
produceren. We willen graag inventariseren
hoeveel mensen hier last van hebben, om een lijst
van adressen aan de gemeente te overhandigen, in
de hoop dat de gemeente die scheuten komt
verwijderen. De gemeente is er uiteraard niet
happig op om werk in privé-tuinen te verrichten,
maar als een probleem door de gemeente
veroorzaakt wordt, zoals bij deze scheuten het
geval is, hebben ze ook een verplichting er iets aan
te doen. Laat het ons dus a.u.b. weten als u ook last
heeft van dit soort scheuten.
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Nieuwe facebookgroep voor Bosweide bewoners
De evenementencommissie heeft een nieuwe facebookgroep opgezet die bedoeld is
voor alle bewoners van Bosweide met de bedoeling om nieuws uit te wisselen dat niet
gerelateerd is aan evenementen van Bosweide, zoals bijvoorbeeld het opgeven van
vermiste huisdieren. Dit is de nieuwe site:
https://www.facebook.com/groups/240747396296486/
Het is een besloten groep die alleen voor Bosweide bewoners bedoeld is. De
facebookpagina van de evenementencommissie met nieuws betreffende
evenementen in Bosweide bestaat uiteraard nog steeds:
https://www.facebook.com/groups/636108163074958/

