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Bosborrel zaterdag 19 augustus
De bosborrel was met 18 locaties weer groter dan vorig jaar, waarmee de bosborrel aantoont dat het bij uitstek een goede gelegenheid is om de banden met de buren verder aan
te halen. Het bleef gelukkig droog, al waren de meeste locaties voorbereid op slecht weer,
zoals op de foto te zien is. De ijsjes van de 2 ijsfietsen vonden gretig aftrek bij de jeugd en
kwamen op bijna alle locaties. Slechts 1 feest in een achtertuin werd helaas niet gevonden. De DJ TukTuk die met muziek langs de locaties ging had zijn handen vol. 18 locaties
bleek iets te veel te zijn voor 1 avond, op sommige locaties was daardoor de DJ maar heel
kort aanwezig. We kijken hoe we daar volgend jaar verbetering in kunnen brengen.
Het meubilair werd dit jaar helaas niet op iedere locatie in alle vroegte rondgebracht. De
evenementencommissie reageerde gelukkig snel en bracht het meubilair zelf rond, waardoor om een uur of drie iedereen toch de benodigde tafels en stoelen had. Veel borrels
begonnen dit jaar al om 4 uur, waardoor om elf uur het feest op de meeste locaties was
afgelopen. Dit is een goede ontwikkeling, aangezien er ieder jaar ook klachten binnenkomen over geluidsoverlast na elven en zo de overlast voor niet-feestende medebewoners
beperkt wordt.
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Diner en Digue: zaterdag 16 september
De inschrijving van dit nieuwe stijlvolle evenement is inmiddels geopend. Het is op zaterdag van 18 tot 23 uur. Aanmelden kan via de bosweidecie@gmail.com. Het kledingvoorschrift is wit en je verzorgt je eigen drie gangen diner vooraf thuis. Tafels en stoelen neem
je zelf mee, om het idee van een spontaan pop-up diner te vergroten. Alleen volwassenen
zijn genodigd. Overige informatie volgt via het email na aanmelding.
Helikoptervluchten
De oproep van een week geleden om te laten weten in hoeverre de vele helikoptervluchten van zaterdag 26 augustus vanaf Ypenburg tot overlast in Bosweide geleid hadden leverde veel reacties op. De meesten personen lieten duidelijk weten dat ze last hadden
gehad van het geluid. Er was ook een minderheid die meldde weliswaar de vluchten opgemerkt te hebben, maar daar geen overlast van ervaren te hebben. Indien overlast ervaren wordt van een lager dan 300 meter boven de woonwijk vliegende helikopter, kan je 24
uur per dag een klacht indienen bij de meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond op
telefoonnummer 0888-333555.
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De vluchten van 26 augustus waren vluchten van Uber-helikopters die met de Uber-app
besteld konden worden. Het waren of vluchten naar het festival Mysteryland of rondvluchten boven de omgeving. Vlak voor dit weekend had de rechter de stichting Heliniet
(www.heliniet.nl) in het gelijk gesteld met haar bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning. Heliniet strijd vanaf het begin tegen de helihaven en heeft hiermee een belangrijke
overwinning behaald. De vergunninghouder had volgens de rechtbank expliciet in de aanvraag moeten verzoeken om de GAVI-kavel voor vijf jaar ten behoeve van een helihaven
te gebruiken. Dat heeft de vergunninghouder echter niet gedaan. In de aanvraag staat dat
het slechts zou gaan om werkzaamheden voor een toegangshek. De gemeente Den Haag
kan tegen deze uitspraak nog in beroep gaan. Met de vluchten die tijdens dit weekend zijn
uitgevoerd lijkt de helihaven het toegestane maximum van 48 vliegbewegingen (24 keer
landen en 24 keer opstijgen) gedurende maximaal 12 dagen per jaar bereikt te hebben.
Dat zou betekenen dat we voorlopig geen verdere vluchten hoeven te verwachten. Bij het
vaststellen van de luchthavenregeling voor de GAVI-kavel werden rondvluchten expliciet
uitgesloten. Daar heeft de helihaven zich niet aan gehouden. De provincie Zuid-Holland en
milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar aanleiding van de tientallen klachten
betreffende het grote aantal helikoptervluchten op helihaven Ypenburg. U kunt, al u wilt lid
worden van Heliniet, om Heliniet te steunen in de strijd tegen de helihaven. Al met al lijkt
het erop dat de helihaven zich in de nesten gewerkt heeft.
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Biggenruggen bij parkeerplaatsen
Er liggen, zoals de meeste van u wel weten, sinds begin dit jaar bij 6 parkeerplaatsen in
Bosweide zogenaamde biggenruggen. Dit zijn stenen, ronde balken die tot doel hebben te
voorkomen dat in parkeerders over het gras rijden bij het inparkeren op de parkeerplaatsen aan de weg. Bij veel parkeerplaatsen gaat het gras aan de zijkanten dood doordat de
auto’s erover heen rijden, waardoor de gemeente steeds opnieuw gras moet inzaaien.
Daarom heeft de gemeente de proef met de biggenruggen bedacht. Begin 2018 loopt de
proef af en zal de gemeente een besluit nemen over hoe verder te gaan. Er is ook door
bewoners al veel over dit onderwerp gediscussieerd en geschreven. Sommige bewoners
hebben contact met de gemeente opgenomen om een bijdrage aan de discussie te leveren. Het lijkt er op dat iedereen het over eens is, dat er iets gedaan moet worden, maar de
meningen over de beste oplossing lopen nogal uiteen. De oplossing die vanuit de bewonersvereniging de voorkeur heeft is het veranderen van de vorm van het parkeervak van
een rechthoek naar een trapezium. Deze oplossing is in het verleden al meerdere malen
bij de gemeente aangedragen, maar is door de gemeente tot nu toe weggewoven, omdat
ze het oppervlak van de parkeervlakken niet willen vergroten. Nu het proefjaar haar einde
nadert, zullen we nogmaals contact opnemen met de gemeente, in een poging deze oplossing te promoten.

Contributie
Er worden deze week herinneringen rondgestuurd aan leden die de contributie van 2017
nog niet betaald hebben. Indien nog contributie betaald dient te worden, graag naar NL08
ABNA 0565 6646 46 ten name van Bewonersvereniging Bosweide te Den Haag onder
vermelding van het factuurnummer inclusief huisadres.

