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Geluidsoverlast A4
Er is door bewoners van Bosweide en door de bewonersvereniging Bosweide bij Verkeerswaterstaat geklaagd over de geluidsoverlast van de A4, die naar de mening van
bewoners de laatste jaren is toegenomen. De hoop was dat men bereid zou zijn een
geluidsscherm bij de onderdoorgang bij de laan van Hoornwijck te plaatsen, aangezien
hier geen enkele geluidsbescherming is en via deze witte vlek veel geluid Bosweide
binnenlekt. Helaas hebben deze klachten weinig effect gesorteerd. De reactie van Verkeerswaterstaat op de deze klachten was tamelijk formeel. Er werd verwezen naar een
rapport uit 2016, waarin gesteld wordt dat in Bosweide het geluid onder de norm ligt.
Bij telefonische navraag werd gezegd dat alleen op de A4 vanaf Delft de overlast is toegenomen, sinds de A4 is opengesteld en niet bij Ypenburg. Er zal dus voorlopig niets
door Rijkswaterstaat ondernomen worden om de geluidsoverlast te verminderen. De
onderstaande geluidscontourenkaart
(https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidcontouren.aspx) is uit 2016.
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Evaluatie stootbanden bij parkeerplaatsen
Het proefjaar met de stootbanden, die ook wel biggenruggen genoemd worden, bij 6
parkeerplaatsen in Bosweide is
voorbij. De bewonersvereniging Bosweide is door de gemeente uitgenodigd om samen
dit experiment te evalueren,
wat begin juli zal gebeuren.
Daarom worden de bewoners
van Bosweide bij deze opgeroepen hun ervaringen en meningen over deze biggenruggen
door te geven, zodat dit bij de
evaluatie meegenomen kan
worden. Met name de input
van bewoners die vlakbij deze biggenruggen wonen is erg waardevol. Zoals al eerder
bericht, zijn wij voorstander van het aanleggen van driehoekjes aan de kop en het einde van de parkeervakken, zodat het parkeervak groter wordt en er minder over het
gras gereden zal worden.
Plaatsing AED aan de Boswinde 65, 2496WE
Er is een nieuwe AED beschikbaar in de wijk. Een Automatische Externe Defibrillator
(AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De AED is er gekomen door een initiatief van Bianca Verheij, ondersteund door
het Buurt Preventie Team (BPT) en gefinancierd door de Bewonersvereniging Bosweide, gebruik makende van een actie van de Hartstichting waarbij een hoge korting op de
aanschaf werd gegeven. Deze AED moet goed bereikbaar zijn voor de bewoners en
mag niet in de zon hangen. Een schaduwrijke buitengevel is daarom het meest geschikt. Daarom is deze bij de Boswinde 65 opgehangen ( zie
https://goo.gl/maps/BqeseTRXBRo). De AED is aangemeld bij de Hartstichting en bij
het Rode Kruis. Dat laatste betekent dat deze in de EHBO-app en op de website van het
Rode Kruis te vinden is. De AED is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
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Een Fast Response Kit is ook beschikbaar. Meer informatie over de AED is beschikbaar
op https://www.hartstichting.nl/wat-is-een-aed.
Bewoners die reanimatie kennis hebben kunnen zich registreren bij de Hartstichting:
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener.
Op het moment dat er bij de ambulance een oproep binnenkomt worden meerdere
vrijwilligers die zich in een bepaalde straal van het slachtoffer bevinden opgeroepen.
Geeft niemand van die opgeroepenen gehoor dan wordt de straal uitgebreid en gaat
er nogmaals een verzoek uit. Er zijn twee berichten: 1 voor de reanimatie en een aparte oproep voor het halen van de AED. In principe doe je als vrijwilliger dus 1 ding. Kom
je langs de AED, dan is het logisch dat je hem meeneemt. De opgeroepen vrijwilliger
laat via een bericht aan de hulpverlenende instantie weten of hij gaat reanimeren. Het
doen van een reanimatiecursus kost gemiddeld € 35 inclusief lesboekje. Een herhalingscursus kost gemiddeld € 15. Diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Meestal vind je deze vergoeding onder het kopje ‘preventieve zorg' of 'preventieve cursus'. Je kunt via de Hartstichting een gratis
training krijgen (reanimeren en AED gebruik) van één avond.
Er is overigens al een andere AED in Bosweide aanwezig, namelijk in het Lyceum
Ypenburg. Deze AED is echter als de school gesloten is niet bereikbaar, dus het was erg
wenselijk een AED in de wijk te hebben die altijd te gebruiken is
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Hoe info te beperken bij Nextdoor Bosweide
Steeds meer Bosweide bewoners zijn aangemeld bij Nextdoor Bosweide. Iedere Bosweide bewoner kan zich via de website van Nextdoor Bosweide
opgeven. Volgens de laatste statistiek zijn 323 van de 801 adressen van Bosweide lid van Nextdoor Bosweide, 29%. Via Nextdoor Bosweide kunnen berichten gedeeld worden. De standaardinstelling is dat je ook berichten van omliggende buurten
ontvangt, wat voor veel mensen niet nodig is. Deze instelling kan aangepast worden,
door op de grijze knop met een T te klikken en dan instellingen uit het menu te kiezen.
Vervolgens moet: “Buurten in de omgeving gekozen” .

Daarna moet je kiezen voor: “Personaliseer je lijst met buurten in de omgeving”.
Dan kom je in een scherm, waar je de buurten, waarvan je berichten wilt ontvangen,
kan aan- en uitklikken. Zo kan je de hoeveelheid berichten die je ontvangt beperken,
eventueel alleen tot Bosweide. Er is ook de mogelijkheid om via Nextdoor Bosweide
dringende waarschuwingen te sturen naar de mobiele nummers van leden die zich
daar voor hebben opgegeven. Dit is vergelijkbaar met de WhatsApp alert groepen, die
er al in Bosweide zijn. Voor een evaluatie van Nextdoor door de Consumentenbond, zie
de volgende link: https://www.consumentenbond.nl/smartphone/nextdoor-buurtapp
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VVE-Balie
In de gemeente Den Haag zijn zo’n 21.500 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze
VvE’s tellen samen ongeveer 110.000 appartementen. VvE’s bestaan voor een groot
deel uit 3 appartementen (vooral in wijken met Haagse portieken) maar er zijn ook
VvE’s met meer dan 200 appartementen. Zeker in het laatste geval is professioneel bestuur aan te bevelen. Om de VvE’s te informeren over hun rechten en plichten heeft de
gemeente Den Haag de VvE-balie opgericht. De VvE’s kunnen hier gratis advies krijgen.
U vindt de VvE-balie in het stadhuis; een afspraak kunt u maken via 070 – 353 3281.
Ook via de website van de gemeente Den Haag kunt u de VvE-balie vinden. De VvEbalie heeft zeer recent een maandelijkse digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Hierin worden alle veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van het appartementsrecht
en verduurzaming vermeld. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de
VvE-balie van de gemeente Den Haag door een mail te sturen naar vvebalie@denhaag.nl onder vermelding van “aanmelding nieuwsbrief”.

Gemeente gaat afvalscheiding anders regelen in Ypenburg
Onlangs kwam de gemeente Den Haag naar buiten met het nieuws, dat het groenafval
van Ypenburg teveel vervuiling bevat om als groenafval verwerkt te worden. Om te
voorkomen dat mensen in heel Ypenburg gaan afhaken bij het afval scheiden heeft de
gemeente besloten het groenafval van Bosweide,
de Bras en de Singels, de 3 deelwijken waar het
groenafval schoon genoeg is, nu apart op te gaan
halen, althans van deze 3 deelwijken samen, zodat
dit groen afval toch als groen afval gebruikt kan
worden. Dus we kunnen gewoon doorgaan met het
scheiden van groen afval in Bosweide. In de andere
3 deelwijken (Waterwijk, Morgenweide en de
Kaden) gaat de gemeente een informatiecampagne
starten in de hoop de bewoners beter te leren hun
afval te scheiden, bijvoorbeeld door er op te wijzen
dat grote stukken hout, zoals houten stronken en
dikke takken, zand, houtskool, haren en

kattenbakkorrels niet in de GFT-bak horen.
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Nieuw bestuurslid gezocht
Bestuurslid Hanneke Lambeck, verantwoordelijk voor wijk en groen, treedt binnenkort
terug. Er wordt daarom gezocht naar iemand, die deze post wil bekleden. Deze persoon
zal verantwoordelijk zijn voor het contact met de gemeente en voor alle zaken omtrent
groenbeheer. Laat het ons weten als u deze taak op u wilt nemen!
Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg tekent overeenkomst
Donderdag 31 mei is de samenwerkingsovereenkomst opwekking duurzame energie op
Ypenburg tussen drie partijen getekend. Namens de Stichting Hernieuwbare Warmte
Ypenburg (HWY) tekende de voorzitter van de Stichting Karel van den Boogaard,
namens Eneco directeur warmte-koude Michel van de Berg en namens de gemeente
Den Haag de scheidende wethouder Joris Wijsmuller. Met deze ondertekening is een
CO2 neutrale verwarming voor Ypenburg weer een stap dichterbij gekomen. Na een
voorbereiding van bijna 1 jaar waarin al heel veel mooie activiteiten zijn ondernomen.
Het is niet alleen het tekenmoment, maar ook de formele ‘opening’ van de
‘warmteterugleverset’. Deze testset is één van de projecten die het afgelopen jaar
gestart zijn. Het is de eerste in zijn soort in Nederland. De aanwezigen kregen ter
plekke een bezichtiging en een heldere uitleg over de werking daarvan. Deze
‘warmteterugleverset’ staat opgesteld in het warmteverdeelstation die staat aan de
Wollegras op Ypenburg. In dit warmteverdeelstation wordt er gelet of het mogelijk is
deze warmte terug te leveren aan het warmtenetwerk. Bij de testopstelling wordt de
warmte opgewekt met zonneboilers die op het dak liggen. Wanneer blijkt dat dit
systeem werkt, wordt het interessanter voor bewoners om duurzame warmtebronnen
te installeren. De warmte die je niet
in je eigen huis verbruikt, kan je
straks gaan leveren aan je buren!
Stichting Hernieuwbare Warmte
Ypenburg is een initiatief van
BewonersPlatform Ypenburg( BPY)
Het doel is om voor 2025 een
wijkverwarming te hebben die
gevoed wordt met duurzame
energie en die toch betaalbaar is
voor de bewoners.

