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Bewonersvereniging Bosweide heeft zienswijze over de uitbreiding van de A4
ingediend
Tot 18 juni konden er zienswijze betreffende de uitbreiding van de A4 ingediend
worden. De bewonersvereniging Bosweide heeft een zienswijze ingediend waarop
gefocusseerd wordt op de geluidsoverlast en het gebrek aan bescherming daartegen.
Tevens wordt ingegaan op de effecten op de luchtkwaliteit. De gemeente Den Haag
heeft een zeer uitgebreide zienswijze ingediend, net zoals de gemeente Voorschoten.
Den Haag stelt zeer veel kanttekeningen bij de uitbreidingsplannen van Rijkswaterstaat.
We zijn zeer blij dat de gemeente Den Haag bereid was hun zienswijze met ons te
delen. Er is ook nog minstens 1 zienswijze door een bewoner van Bosweide ingediend,
waarin meer op de luchtkwaliteit gefocusseerd wordt. Al deze zienswijzen dragen er
hopelijk toe bij dat Rijkswaterstaat betere bescherming tegen de overlast van de A4
gaat bieden. Een bewoner van Bosweide, die direct bij de geluidswal woont, meldde
onlangs geregeld buiten 90db te meten, wat ver boven de toegestane norm is.

Vergroening winkelcentrum Ypenburg
Afgelopen woensdag stonden vrijwilligers van 13:00 tot 17:00 in het winkelcentrum
Ypenburg om met bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de vergroening
van het winkelcentrum.
Bewoners die graag hun mening willen geven kunnen online onderstaande enquête
invullen. De enquête bestaat uit drie vragen. Aan de hand van alle ideeën wordt een
ontwerp gemaakt. Zodra er een voorlopig ontwerp is, zal dit ook aan de bewoners
gepresenteerd worden.
Klik op deze link om de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/RWXND6Z
Als mensen vragen hebben of zich willen aansluiten bij de werkgroep rondom de
vergroening van het winkelcentrum Ypenburg kunnen ze een mail sturen
naar nina.ruijer@denhaag.nl.
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Gemeente haalt graffiti weg
Op onderstaande foto’s is te zien dat de gemeente graffiti bij de Postenkade
weggehaald heeft. Een attente bewoner heeft waarschijnlijk de gemeente gebeld of
geschreven, die een schoonmaakbedrijf langs gestuurd hebben. De snelste manier om
de gemeente op de hoogte te brengen van zulke zaken is 14-070 te bellen.
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Algemene Ledenvergadering Bosweide was op 24 juni via Zoom
De ALV werd op 24 juni via zoom gehouden. Dit was een nieuwe ervaring voor de
bestuursleden en deelnemende leden. Het werkte allemaal prima. De presentaties
werden met slides gehouden en waren goed te volgen. Bij stemmingen kon er met
duimpjes gestemd worden. Er was veel interesse in de presentaties van de Stichting
Hernieuwbare Warmte Ypenburg. De notulen van de ALV zijn bijgevoegd.
Buurt BBQ op 5 september
Aangezien het grote lustrumfeest naar volgend jaar zomer is doorgeschoven, zullen dit
jaar de jaarlijkse lokale buurtBBQ’s gehouden worden, en wel op zaterdag 5 september.
In tegenstelling tot vorige jaren zal er vanuit de bewonersvereniging geen
ondersteuning voor het evenement komen. Er zullen dus geen tafels en stoelen ter
beschikking gesteld worden, en er zal ook geen rondreizende clown of muziekeend zijn.
De bewoners zullen dit jaar, o.g.v. de corona-situatie, alles zelf moeten regelen. Stoelen
en tafels kunnen bijvoorbeeld bij Rozema gehuurd worden. Door in ieder geval een
datum voor te stellen hopen we de kans te vergroten, dat mensen toch doorgaan met
de jaarlijkse BBQ.
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Afpaling wadi’s
In de vorige nieuwsbrief werd bericht dat de gemeente aangeboden heeft om paaltjes
ter beschikking te stellen aan bewoners van Bosweide om de wadi’s mee af te palen.
De afgebakende wadi zou vanaf plaatsing door de bewoner die de paaltjes geplaatst
heeft onderhouden moeten worden. Er kwamen na dat bericht verschillend e-mailtjes
binnen, waarin gevraagd werd om die paaltjes, dan wel kanttekeningen geplaatst
werden, bijvoorbeeld over de vraag wie verantwoordelijk zou zijn als iemand met zo’n
paaltje zou botsen en schade op zou lopen. Bij navraag bij de gemeente liet men weten
nog bezig te zijn met het uitkiezen van de juiste paaltjes, wat betekent dat het nog wel
een tijdje kan duren, totdat de paaltjes beschikbaar zullen zijn. De voorkeur leek uit te
gaan naar flexibele paaltjes gemaakt van plastic. Dat zou natuurlijk meteen het
probleem van botsingen op lossen, althans in ieder geval het probleem dat een botsing
tot schade zou kunnen leiden. Als er paaltjes beschikbaar zijn laten we het weten, maar
voorlopig moeten we nog even door met onze eigen paaltjes.

Vochtplekken door constructiefout van de kilgoot
Onderstaand bericht van een Bosweide bewoner kwam deze week binnen:
Een aantal weken geleden na de storm ontdekte ik een grote vochtplek op zolder. Ik had
toen de verzekeraar gebeld voor een onderzoek.
Hun bevinding is dat de vochtplek niet direct een
gevolg is van de storm, maar mogelijk dat er sprake
is van een constructiefout van de kilgoot.
Daardoor sluiten de dakpannen niet goed aan bij de
kilgoot en komt er water binnen als bij een bepaalde
windrichting het hard regent.
De verzekeraar heeft aangegeven deze reparatie niet
te vergoeden.
Heeft iemand wel eens van dit probleem gehoord?
Als iemand hier iets van af weet, mail het door aan
het secretariaat alstublieft.
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Fietsbrug geopend
Afgelopen donderdag is eindelijk de langverwachte fietsbrug van Bosweide naar de
Vliet geopend. De nieuwe fietsroute wordt vanaf het begin druk gebruikt. Er is een
afslag bij Drievliet om naar Drievliet of het begin van de Rotterdamsebaan te gaan. De
aansluiting op de Westvlietweg valt wel wat tegen. Hier staat een stoplicht dat de
fietser relatief lang laat wachten op het oversteken naar het fietspad langs de
Westvlietweg. De rotonde op het talud bij Bosweide roept veel vragen op. De rotonde
wekt de indruk, dat er nog een 4e aansluiting op deze rotonde zal komen, wat alleen
maar een fietspad over de geluidswal langs TNO naar het Valutapad zou kunnen zijn.
Een fietspad langs dit traject is een langgekoesterde wens van veel Bosweide bewoners
en zou een mooie en ook handige route zijn. Deze fietsroute werd onlangs ook
geopperd in een plan van de gemeente Den Haag. Bij navraag bij de Stadsdeeldirectrice
van Ypenburg-Leidschenveen, Petra Sevinga, bleek zij echter niet bekend te zijn met
een plan tot aanleg van een nieuw fietspad langs TNO.
De bijgevoegde link toont de nieuwe brug, maar laat ook horen hoe het lawaai
Bosweide via de opening bij de fietsbrug binnendringt:
https://www.verkeersnet.nl/fiets/33344/dit-is-het-idee-achter-de-nieuwe-snelfietsroutein-de-regio-den-haag/?gdpr=accept
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BuurtPreventieTeam zoekt nieuwe leden
Het BPT zoekt versterking om weer wat vaker te kunnen surveilleren. Het BPT heeft de
laatste tijd veel succes gehad. De jongeren die ’s avonds en ’s nachts op de
parkeerplaats van het Lyceum Ypenburg rondhingen en van wie vermoed werd dat ze
daar drugs dealden zijn zo vaak door het BPT-team aangesproken, dat ze eieren voor
hun geld lijken te hebben gekozen en zich de laatste tijd niet meer hebben laten zien.
Zo levert het BPT een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Bosweide. Alle BPT’ers
krijgen een eigen jas en schijnwerper. Men mag zelf uitkiezen met welke frequentie
men surveilleert. Zelfs 1X per maand is mogelijk, maar vaker kan natuurlijk ook. De
surveillances zijn normaliter overdag. Aanmelding via bpt.bosweide@ypenburg.nu.

