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Voetpaden op de geluidswal

Een bewoner van Bosweide, Raymond Janssen, heeft onlangs een plan bij ons
ingediend om nieuwe voetpaden op de geluidswal naast Bosweide aan te laten leggen,
aangezien niet alle voetpaden op elkaar aangesloten zijn en er na de opening van de
fietsbrug meer fietsverkeer op de fietspaden op de geluidswal te verwachten valt. Dit
plan werd door het bestuur van de bewonersvereniging Bosweide enthousiast omarmd
en daarom ingediend bij de gemeente Den Haag. Op het plaatje zijn 2 van de 3 nieuw
voorgestelde voetpaden te zien.

De gemeente gaf de volgende reactie: “We hebben al met projectbureau
Rotterdamsebaan (opdrachtgever Trekvlietbrug) het volgende afgesproken:
Het voetpad vanaf het nieuwe viaduct wordt vanuit het project tot voorbij de doorgang
in de schanskorf aangelegd. Aansluitend zal het stadsdeel langs de Ringelwikke het
verbindende voetpad tot aan de voetpaden aan de onderzijde van de geluidswal
aanleggen. Echter er komt geen zebra en/of snelheidremmende maatregel in het
fietspad. Er is hier geen sprake van een aanmerkelijke voetgangersstroom.”
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Wandeling langs bomen op 2 juli om 4 uur ‘s middags
De aangekondigde wandeling langs de bomen van Bosweide, en dan vooral degene die
gekapt gaan worden, samen met de voor het groenbeheer verantwoordelijke
ambtenaar van de gemeente zal plaatsvinden op dinsdag 2 juli om 16:00 uur. De
verzamelplaats is bij de voordeur van de Boswinde 79, van de groenbeheer specialist
van de bewonersvereniging Bosweide, Karel van den Boogaard.

Jurist gezocht voor stichting Hernieuwbare Warmte

De Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg streeft ernaar om de stadsverwarming in
2025 CO2 neutraal te krijgen met behoud van comfort en tegen liefst lagere kosten. In
dat kader is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Den Haag en
Eneco, en wordt samengewerkt met de provincie Zuid-Holland.
We komen nu in een stadium dat het kan zijn dat juridisch advies zinvol zou zijn. De
vraag aan bewoners met een juridische achtergrond is:



Om de stichting te adviseren wanneer inwinnen juridisch advies wenselijk of
noodzakelijk is
Om de stichting te adviseren over welke juridische adviseur (welk specialisme) in
dat geval de voorkeur heeft

Bent u jurist en draagt u de stichting een warm hart toe dan zouden wij het prettig
vinden als u contact met ons opneemt: stichtinghwy@gmail.com
Bestuur Stichting HWY
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Opruimactie uitgevoerd op 26 mei

Zondag 26 mei was het fijn om te zien dat bewoners en hun kinderen zich inzetten om
de openbare ruimte schoon te houden. Met handschoenen aan en knijpers en vuilniszakken in de hand, is er heel wat zwerfvuil opgeruimd. Speeltuintjes zijn weer schoon.
Grasranden, die het beeld van de wijk bepalen, zijn ook weer schoon. Na afloop was er
voor de kinderen een ijsje en ander lekkers. Bewoners bleven nog even gezellig napraten met een drankje. Deze actie is ook mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag
en Supporter van Schoon.
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Gesprek met de overheid over geluidsoverlast A4
Op 14 mei was er een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente en Rijkswaterstaat over de geluidsoverlast van de A4. Dit gesprek was het gevolg van een initiatief
van een bewoonster, Ellen Verolme, die bij het stadsdeelkantoor aan de bel had getrokken, en was doorverwezen naar het Spui. We probeerden de ambtenaren ervan te
overtuigen dat een geluidsscherm langs de snelweg bij de onderdoorgang van de Laan
van Hoornwijk de geluidsoverlast zou kunnen verminderen. Volgens de ambtenaar van
de gemeente Den Haag was het geluidsniveau van boven de 60 decibel, gemeten bij de
voordeur van huizen in Bosweide, binnen de norm en geen reden tot actie van de kant
van de gemeente. De ambtenaar van Rijkswaterstaat berichtte van de plannen om de
A4 naast Bosweide van 8 naar 10 rijbanen uit te breiden. Het ontwerp voor deze uitbreiding is al gemaakt. Dit project zit nu in de MER-fase, de fase waarin de milieuaspecten onderzocht worden. Naar aanleiding van deze uitbreiding zal de wegbeheerder opnieuw toetsen of de geluidsniveaus nog binnen de normen liggen. Alhoewel het gesprek veel nieuwe informatie opleverde, werden er geen concrete resultaten vanuit onze kant geboekt. Het verzoek een lijst met meer dan 50 handtekeningen van Bosweide
bewoners tegen de geluidsoverlast, al anderhalf jaar geleden verzameld, te mogen
overhandigen werd ook afgewezen. Wel werd afgesproken dat nadat het MER-rapport
klaar zal zijn, ergens in november, er verder gepraat zal worden.
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PMD-afval verzamelen
Uit de onlangs in Bosweide gehouden enquête over het ophalen van PMD-afval (plastic, metaalblikken en drankpakken) in Bosweide kwam naar voren dat ondergrondse
containers het meest gewenst worden als verzamelmethode, kort gevolgd door de optie van huis-aan-huis bakken. De gemeente had in een eerder stadium laten weten dat
zijn de ondergrondse containers de minst goede optie vonden, maar naar aanleiding
van de resultaten van de enquête heeft de gemeente nu laten weten, toch een proef
met een ondergrondse container voor PMD-afval in Bosweide uit te willen voeren, namelijk op de kruising van de Guirlande met de Wingerd.
Bestuursleden gezocht
De bewonersvereniging Bosweide zoekt versterking van het bestuur. Er wordt gezocht
naar een nieuwe penningmeester, maar ook nieuwe algemene leden zijn welkom.
Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het dan weten via nieuws.bosweide@gmail.com.
Bosborrel op 7 september
Zaterdag 7 september 2019 is de Bosborrel/bbq weer! Geef je op voor je straat of met
je buurtjes voor 10 juli as. op bosweide2018@gmail.com. We maken er weer een mooi
einde van de zomervakantie van. Save the date: Volgend jaar lustrum 20 jaar Bosweide:
zaterdag 29 augustus 2020!

