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Stand van de vuilcontainers in Bosweide
Zoals bekend heeft de gemeente op verzoek van de bewonersvereniging containers
voor PMD-afval en glas geplaatst op het kruispunt van Guirlande, Boswinde en
Wingerd, vlak bij de uitgang van de wijk. De bewoners hadden de container snel
ontdekt: de PMD-container was al na 2 dagen vol, waarna een extra PMD container is
bijgeplaatst. Ook heeft de gemeente een textielcontainer geplaatst.
Nadeel is wel dat een parkeerplek verloren is gegaan en (volgens sommigen) het
uitzicht op het kruispunt minder is.
De gemeente gaat na 3 maanden de balans opmaken. Bekeken wordt of de containers
vaak genoeg gebruikt worden om een investering in ondergrondse containers te
rechtvaardigen. Het is dus mogelijk dat een van de bovengrondse containers dan
weggaat omdat deze te weinig gebruikt wordt.
Het formele traject om te komen tot ondergrondse containers is een proces dat meer
tijd nodig heeft. Begin volgend jaar gaat de gemeente al wel proefsleuven graven om te
zien of de ondergrond geschikt is. De verwachting is dat de ondergrondse containers in
de tweede helft van 2020 geplaatst kunnen worden. Daarmee is het probleem van het
uitzicht ook weer opgelost.
Nieuwe BPT’ers gezocht
Het aantal leden van het Buurt Preventie Team is het afgelopen jaar wat gedaald.
Daarom is men op zoek naar nieuwe leden, die af en toe in Bosweide willen surveilleren. Dat hoeft niet zo vaak te zijn, 1 keer per maand is al genoeg. De BPT-leden worden
uitgerust met een herkenbare, witte jas en schijnwerper. Men gaat altijd met zijn
tweeën of drieën op patrouille. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij machelnl@gmail.com.
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Lantaarns in het groen
Lantaarns in het groen
Het groen in de tuinen in Bosweide begint
op sommige plekken flink te groeien. Dat
is fijn: het draagt bij aan het zijn van
BOSweide. Op sommige plekken heeft het
groen uit particuliere tuinen ook de
aanwezige lantaarns geheel omgeven
waardoor donkere plekken ontstaan. Maar
ook bomen van de gemeente dragen op
sommige plekken bij aan de duisternis. Zie
bijgaande foto van de Bosrank.
Aan de groenbeheerder van de gemeente
is gevraagd om zorg te dragen voor het
snoeien van de bomen en struiken uit de
bosschages die het licht wegnemen. De
reactie was dat de gemeente de
lichtmasten die langs de bosvakken staan,
en in hun beheergebied staan, zal nalopen
en laten snoeien.
Het aanspreken van de bewoners over het groen rondom de lichtmast is een taak voor
de handhaving en de beheerders van de lichtmasten. Bewoners kunnen meldingen
maken over lichtmasten, de groenbeheerder zal ook een berichtje door sturen.
Maar wilt u zelf ook eens kijken of uw eigen groen het licht wegneemt van een
lantaarn, en daar dan iets aan doen? Uw medebewoners zullen u dankbaar zijn.

Bosweide in cijfers
Op de volgende site kan men niet alleen van Bosweide, maar van alle wijken in Nederland interessant data vinden:
https://allecijfers.nl/buurt/bosweide-den-haag/#adressen
Op de lijst met duurste buurten van Zuid-Holland staat Bosweide op plek 27.Plek 1-7
zijn, niet verassend, voor Wassenaar.
https://allecijfers.nl/ranglijst/hoogste-woningwaarde-van-buurten-in-zuid-holland/
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Levendig Gesprek in de Toevlucht: ‘Zorg voor de schepping’, maandag 18 november.
In de Toevlucht, de kerk tegenover Bosweide, naast tramlijn 15, zullen er op 18 november lezingen zijn over het thema duurzaamheid. Sprekers deze avond zijn:
Hans Bouman over ‘Antropoceen’: ‘De mens, de kroon van de schepping?’.
De mens laat een onuitwisbare voetafdruk achter op de aarde met grote gevolgen
voor natuur en klimaat. In de aardlagen zijn de sporen van onze aanwezigheid als mensen onmiskenbaar en schadelijk. Dit tijdperk noemen we het ‘Antropoceen’.
Pieter Lugtigheid over zijn reis naar Spitsbergen:
Als kleine jongen maakte ik me zorgen over het vergaan van de wereld, over zure regen, kernwapens, over armoede en ongelijkheid. Inmiddels heb ik daar mijn werk van
gemaakt. Dagelijks werk ik aan verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dat heeft mij
in 2018 op de Noordpool gebracht, op een expeditie samen met de bekende poolreiziger en avonturier Bernice Notenboom. Aan de hand van mijn eerste film neem ik jullie
mee in mijn wereld. Van Ypenburg naar de Noordpool terug naar het politieke centrum
in Den Haag. Centraal daarin staat het redden van de wereld en hoe we daar met elkaar (politiek, bedrijven, burgers, NGO’s) meters in kunnen maken.
Karel van den Boogaard:
“Duurzaamheid is eigenlijk hetzelfde als het tegengaan van verspilling. Daarom kost
het ook geen geld maar levert het op. Wat kunt u doen om die verspilling tegen te
gaan, wat heeft de kerk en heb ook ikzelf hier al aan gedaan. U gaat naar huis met
praktische ideeën, zoals uitgewerkt door de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY).” Na
hun inleiding gaan we met elkaar hierover in gesprek.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur voor
koffie/thee.
Na afloop is er een collecte voor de onkosten
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Halloween op zaterdag 2 november: precies tussen de buien in
Er waren ook dit jaar weer honderden bezoekers, aan wie maar liefst 650 suikerspinnen uitgedeeld. Dit alles werd mogelijk gemaakt door 55 vrijwilligers, en ook niet te
vergeten het Buurt Preventie Team. In totaal 12 vaste acts waren verspreid over Bosweide, zoals Sneeuwwitje en de 7 dwergen, Casa de Papel, Alice in Wonderland, Monniken en Nonnen, Piraten, Cruealla de Ville en anderen. Verder liepen er heksen, monniken, horrorclowns, roodkapje en de boze wolf en nog velen anderen los rond door
de wijk. Om de mensen warm te houden werd er glühwein aangeboden door lakeien.
Op de Serpentine was er dit jaar voor het eerst iets specifieks voor de jongere kinderen, tot 8 jaar, georganiseerd. Er werd daar veel snoep uitgedeeld. Als gevolg was de
speelplaats op de Serpentine helemaal vol. Precies om 7 uur hield het op met regenen,
en tegen 9 begonnen de buien weer, zodat de Halloween gespaard werd.
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