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Open dag Rotterdamsebaan op zaterdag 13 januari vanaf 12:30 uur
De Rotterdamsebaan is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland van
dit moment. Vlak voordat de Victory Boogie Woogietunnel geboord gaat worden, kan je de
werkzaamheden van dichtbij bekijken.
Nieuwsgierig naar wat er gebeurt op de bouwplaatsen van de Rotterdamsebaan? Dan is
dit je kans! Wandel in de Vlietzone de toerit van de tunnel in en sta naast de enorme
tunnelboormachine van maar liefst 80 meter lang en 11 meter hoog. Ook kun je de
scheidingsinstallatie, silo’s en de opslag met honderden betonnen segmenten en de
portaalkraan zien op het werkterrein.
Ook aan de kant waar de tunnelboormachine weer boven de grond komt, is een groot
werkterrein ingericht waar veel te zien is. Op dit werkterrein in de Binckhorst kun je het
werk aan de toerit zien: een aaneenschakeling van bouwkuipen met als diepste punt de 16
meter diepe ontvangstschacht. Dit is de plek waar de boormachine na ongeveer 4
maanden boren weer boven de grond komt.
Kom tijdens de open dag ook alles te weten over het archeologisch onderzoek en loop met
een speciale 3D-bril op door een museum met alle vondsten die de Haagse archeologen
gedaan hebben.
Voor kinderen zijn er op beide werkterreinen leuke activiteiten.
Kom je naar de open dag? Je bent van harte welkom op zaterdag 13 januari 2018 tussen
12.30 en 16.30 uur op de bouwplaatsen in de Vlietzone en de Binckhorst. Ook in het
Trefpunt Rotterdamsebaan zijn er deze middag extra activiteiten.
Kijk voor meer informatie op: http://bit.ly/2kaUzOK.
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Nieuwjaarsborrel op zondag de 21e januari om 16.0019.00 uur
De jaarlijkse nieuwjaarsborrel in het lyceum Ypenburg zal
op zondag de 21e januari zijn, vanaf 4 uur tot 7 uur 's
middags. Er zullen weer oliebollen en lekkere hapjes zijn,
champagne en natuurlijk ook andere dranken. We hopen
jullie allemaal weer te zien! De contributie van 20 euro
kan bij de nieuwjaarsborrel contant betaald worden.

WhatsApp
Er zijn 3 WhatsApp alert groepen in Bosweide:
•
•
•

de Guirlande groep met José Schut als beheerster:
de Boswinde groep met Céline Kanters als beheerster:
de Wingerd groep met Walter Guljé als beheerder :

0653683071
0643278141
0654701604.

Mocht u uit Bosweide verhuizen, vergeet dan niet u af te melden bij de WhatsApp alert
groep! Indien u iets verdachts signaleert, zoals mogelijke inbrekers of dieven, bel eerst
altijd 112 en stuur daarna een WhatsApp bericht.

Autoinbrekers gepakt
Onlangs zijn er auto-inbrekers op heterdaad betrapt in Bosweide. Een attente bewoner
had de politie gebeld, toen hij verdachte personen een geparkeerde Mercedes zag openen. De auto had geen breekschade, de inbrekers hebben dus waarschijnlijk het signaal
van de auto onderschept.

Lidmaatschap betalen
Vele leden hebben hun lidmaatschapsbijdrage van 2017 nog niet betaald. Er zijn reeds
herinneringsbrieven rondgestuurd. Maak AUB de lidmaatschapsbijdrage van 20 euro per
adres zo spoedig mogelijk over, indien dat nog niet gebeurd is, of beter nog, kom op 21
januari naar de nieuwjaarsborrel en betaal de contributie daar contant.
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Politiek debat
Op 14 november was er een politiek overleg in het Piet Vink centrum met gemeenteraadsleden van politieke partijen die in de Haagse gemeenteraad zitten. Bewoners en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties gingen met hen het gesprek aan over alle problemen die er in Ypenburg spelen. Naar aanleiding van dit gesprek is er een lijst met vragen gemaakt, die in de gemeenteraad gesteld zullen worden. De volgende vragen zijn de
vragen die voor Bosweide relevant zijn:
1.
Bent u bereid met het bewonersplatform een buurtschouw te houden op het
gebied van verkeersveiligheid en gezamenlijk een top 5 te benoemen van situaties
die op relatief korte termijn kunnen worden verbeterd?
In Bosweide is het mooi groen wonen. Het is echter zo groen, dat het soms wat lastig
wordt. Zo zijn er parkeerplaatsen waar bewoners niet in kunnen rijden zonder het gras
kapot te rijden.
2.
Bent u bereid de hoekjes bij de parkeerplaatsen ook (tenminste) half te
verharden zodat automobilisten die willen inparkeren het gras niet elke keer kapot
rijden?
3.
De wandelpaden in Bosweide zijn erg smal. Het is lastig daar naast elkaar te
wandelen of met een rolstoel of kinderwagen de paden te gebruiken. Ziet u
mogelijkheden de paden te verbreden?
In Bosweide staan ondergrondse containers voor groenafval. Hier willen de bewoners
graag gebruik van maken, maar de opening is zo klein dat ze vaak toch groenafval apart
moeten laten ophalen. Dat terwijl de gewone vuilcontainers ernaast een bredere opening
hebben en de vuilcontainers en groencontainers een gelijke inhoud hebben.
4.
Zijn er mogelijkheden om hier op termijn bredere openingen op de containers
te plaatsen zodat bewoners er beter gebruik van kunnen maken?
Het aantal auto’s op de snelwegen rondom Ypenburg neemt toe. Om geluidsoverlast te
beperken zijn er geluidswallen en geluidsschermen geplaatst. Er zijn echter ook plekken
waar geen geluidsscherm staat, zoals bij de kruising van de A4 met de Laan van
Hoornwijck. Door het toegenomen verkeer op de A4 is de geluidsoverlast bij deze niet
afgeschermde plek flink toegenomen.
5.
Wie is er verantwoordelijk voor de geluidsschermen langs de snelwegen?
Bent u bereid te kijken of de geluidschermen kunnen worden uitgebreid?
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Geluidsoverlast van de A4
Het laatste punt op de vragenlijst is afkomstig van een groep bewoners van Bosweide, die
ook een handtekeningenactie is gestart om handtekeningen te verzamelen tegen de toegenomen geluidsoverlast van de A4. Sinds het doortrekken van de A4 is de hoeveelheid
verkeer op de A4 flink toegenomen. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot meer geluidsoverlast en luchtvervuiling in Bosweide. Op de bijgevoegde kaart is de geluidsoverlast die
in 2016 is gemeten weergegeven. Deze metingen zijn nog van voor het doortrekken van
de A4. In het verleden is al geprobeerd om meer geluidswerende voorzieningen voor Bosweide te krijgen, maar dat is indertijd niet gelukt. Op de kaart valt te zien, dat er veel geluidsoverlast afkomstig is van de plek waar de laan van Ypenburg onder de snelweg doorgaat. Dit is niet verassend, aangezien hier nauwelijks geluidswering is. Met name op deze
plek zou veel verbeterd kunnen worden.
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Vandalisme in Bosweide
Met oud- en nieuw zijn er een aantal gevallen van vandalisme in Bosweide geweest. Op
het talud bij de snelweg is een prullenbak opgeblazen en bij de Boswinde 84 is de brievenbus opgeblazen. Mocht iemand iets gezien hebben, geef het dan AUB aan ons of de
politie door. Het is wellicht raadzaam om volgend jaar de brievenbus voor oud- en nieuw
helemaal open te zetten, dan kan hij niet opgeblazen worden. Mocht de voordeur minder
dan 10 meter van de straat zijn, dan kan je ook gewoon de hele brievenbus weghalen en
de post bij de voordeur laten bezorgen. Mocht iemand weten wat het merk van de brievenbussen in Bosweide is en/of waar deze gekocht kunnen worden, geef dan AUB deze
informatie aan ons door.

