Notulen ALV #20, 20 maart 2019
1. Opening 20:04
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Bezoek aan TNO is gepland op vrijdag 12 april, 9 uur ’s ochtends, voor maximaal 8 personen.
Er zal een mailtje gestuurd worden aan de leden.
3. Ontwikkelingen in en rondom de wijk
Albert Zwijnenberg ontvouwt de plannen van de gemeente betreffende het groenbeheer.
Wilgen en populieren zijn de afgelopen jaren weggehaald. Er staan veel bomen op kleine
oppervlakken. Er is essentaksterfte in de wijk. Is een schimmelziekte. Is op verschillende
plekken in Europa en Nederland. Doel is een gezond en gesloten bos. Firma Borgman heeft
onderzoek gedaan. Is zomer vorig jaar gedaan. Conclusies hieruit: essentaksterfte was nog
niet sterk, maar groeiende. Esdoorns zorgen voor veel schaduw. Er zijn veel esdoorns in de
wijk. Dit lijdt tot verarming van de ondergroei. Er zijn ook veel oude populieren. Deze zijn
gevaarlijk, er kunnen takken afbreken.
Plan: de gemeente wil diversiteit in stand houden. Als men niet ingrijpt bij de essentaksterfte,
dan zullen er daardoor ook takken afbreken. In het najaar zijn er bomen geblest in Bosweide.
Bomen die niet vitaal zijn, of veel schaduw geven. Er zijn 320 bomen geblest in Bosweide. In
de bosvakken zijn er in totaal 3000 bomen. Aan de straten in Bosweide 580. Na de dunning
laat de gemeente het bos bij voorkeur 1 jaar met rust. Op het TNO terrein zijn er onlangs veel
bomen omgewaaid, de gemeente wil niet dat dit in Bosweide ook gebeurt. De gemeente gaat
in 2019 de robinia’s, die aan de weg staan, snoeien. Men gaat ook de populieren aanpakken.
De gemeente moet voor alle bomen een kapvergunning aanvragen. De dunning zal dan in het
najaar 2019 zijn.
De bomen op de geluidswal vallen niet onder dit plan. De gemeente wil daar een
vlinderbiotoop van maken. De bewoners willen daar meer struiken hebben.
De gemeente wacht het liefst een seizoen tot na de dunning met heraanplanten, om het effect
op de lichtval te zien. Men plant normaliter tussen 15 juli en 15 maart. De gemeente is bereid
om met bewoners door de wijk te lopen, samen met de blesser, om individuele bomen te
bespreken, en te kijken of bepaalde bomen toch niet gekapt zullen worden. Als bewoners
goede redenen kunnen geven, waarom bepaalde bomen moeten blijven staan, kan daar gehoor
aan gegeven worden.
Wat kan men doen aan de scheuten van de robinia’s die in tuinen van de bewoners verschijnen,
vraagt een bewoonster? De gemeente zegt: niets. De Nederlandse wet zegt, dat je wortels op
je eigen terrein mag verwijderen, maar niet daarbuiten. De gemeente gaat niets hieraan doen.
Een andere bewoner vraagt naar de plannen voor d wilgen. De wilgen aan de laan van
Hoornwijck gaan waarschijnlijk in april geplant worden, antwoordt Albert. De gemeente gaat
35 wilgen planten, 2 verschillende soorten, zodat ze op verschillende momenten bloeien.
Nieuwe aanplant in de bosvakken van Bosweide wordt door de gemeente gezocht in de groep
van de heesters. Van de 25 vakken zijn er 20 waarin de essentak dominant is. Nu worden nog
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lang niet alle essentakken weggehaald. Albert hoopt dat de grote kaalslag Bosweide bespaard
gaat blijven. In andere gebieden is dat al wel gebeurd. Albert zal met Karel een wandeling in
mei/juni plannen. Geïnteresseerden kunnen zich bij het secretariaat aanmelden. Het hout van
de bomen, die gekapt worden, wordt hergebruikt, door een aannemer. De takken worden
versnipperd.
Michiel van Esch: projectleider huishoudelijk afval.
Er is 200 miljoen kilo afval in den Haag per jaar. Er is op dit moment geen inzameling van
PMD in Bosweide. Men moet voor PMD-afval naar het winkelcentrum of naar het Hofbad.
PMD kan qua volume 60% innemen. De gemeente kan een container bij ieder huis plaatsen,
of grote containers in de wijk. Containers kunnen sensoren hebben, die aangeven of de bak
vol is. Dit is niet 100% betrouwbaar, maar helpt bij het op tijd legen. Den Haag geeft de
voorkeur aan bronscheiding. Er is echter ook een proef met na-scheiding. Den Haag zal later
bepalen, welke van deze twee het beste werkt. Men wil in Den Haag geen afvalzakken op
straat.
Michiel vraagt wat de bewoners van Bosweide willen. Bakken aan huis of bakken in de wijk?
Kan men de nu bestaande afvalbakken in tweeën splitsen, wordt door een bewoner gevraagd?
Dat gaat niet, volgens Michiel. In Den Haag zijn op 6 locaties ondergrondse PMD containers
naast gewone afvalcontainers geplaatst. Op 5 locaties is dit experiment mislukt, was het PMD
afval te vervuild met ander afval.
De ondergrondse restafval-containers van Bosweide hebben een volume van 5 kuub, de GFTcontainers 3 kuub. De restafval-containers in Bosweide worden 1x per week geleegd, de GFTcontainers 1x per 2 weken. In Leidschenveen zijn er huis-aan-huis plastic afvalbakken voor
PMD uitgedeeld, die door de gemeente geleegd worden. Dit werkt prima. Ypenburg is het
enige stadsdeel met ondergrondse GFT-containers. In alle andere delen van Ypenburg gaat
men stoppen met het ophalen van GFT-afval, alleen in Bosweide gaat men door als het
rendabel is en logistiek haalbaar.
Michiel vraagt wat het draagvlak is voor buurtcomposteren? Buurtcomposteren betekent met
een groep van bijvoorbeeld 60 buren het GFT-afval samen composteren. Er wordt weinig
enthousiast gereageerd. Stickers op de containers kunnen helpen bij het verhogen van de
kwaliteit van het GFT-afval. De takkenroute blijkt niet bij iedereen bekend te zijn, er zou
meer bekendheid aan gegeven moeten worden, ook door de bewonersvereniging Bosweide.
Een bewoonster merkt op, dat als men PMD-containers in de wijk zou plaatsen, dat men dan
ook glasbakken zou moeten plaatsen.

4. Verslagen:

Notulen ALV 2018:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, behalve dat Hans Visser opmerkt, dat de afloop
van het huurcontract van de tennisvereniging Ypenburg niet per juni, maar per augustus 2018
is geweest.


Jaarverslag 2018:
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De voorzitter geeft uitleg. BPT en stichting hernieuwbare warmte Ypenburg zijn zeer actief
geweest. Geen vragen. Daarmee is het goedgekeurd.


Financieel jaarverslag 2018:
De penningmeester geeft uitleg. Er zijn 347 leden. Contributie wordt nu via Molly betaald.
Men heeft een pinautomaat aangeschaft. 10% van de leden heeft op dit moment een
betaalachterstand, dat is een heel mooi resultaat. De evenementencommissie wordt deels
gesubsidieerd. Het BPT wordt volledig gesubsidieerd. Er zijn 4 inkomstenbronnen. De
algemene subsidie is relatief gering voor Bosweide, in vergelijk met bijvoorbeeld een wijk als
Morgenweide. De ledenbijdrage is daarom essentieel. De BPT heeft moeite met het opmaken
van het geld. De kascommissie heeft aangegeven, dan het goed zou zijn te inventariseren, wat
het BPT als bezittingen heeft. De evenementen in 2019 zullen ongeveer hetzelfde zijn als in
2018. Er komt wellicht een seniorenactiviteit bij. De gemeente heeft vandaag de begroting
voor 2019 goedgekeurd. Er is nu veel geld in kas, bijna 30000 euro. Is dat niet te veel, wordt
door een lid gevraagd? Men moet na 2020, na het lustrumfeest, kijken hoeveel er nog is. Voor
het lustrumfeest in 2020 zal er veel geld nodig zijn. Kan het geld voor boomaanplant gebruikt
worden, vraag een ander lid? Of een 2e AED kopen, voor bij de appartementen aan de Bosplas?
De evenementencommissie krijgt 3000 extra voor extra evenementen. Kunnen zij dit uitgeven?
Ze willen substantieel meer gaan doen, bijvoorbeeld acteurs bij Halloween inhuren.

Verslag kascommissie 2018:
Jaap van Bokhoven en Robert Staal. Jaap geeft verslag, Robert is niet aanwezig. De
kascommissie heeft steekproefsgewijs bonnetjes gecontroleerd. Niet alleen de gemeente is
laat met betalen, ook de leden betaalden in 2018 pas in juni/juli. De kascommissie heeft het
verslag goedgekeurd.
5. Bestuurszaken:

Verkiezing bestuursleden:
Verkiezing voorzitter: wordt herkozen als voorzitter.
Penningmeester zou willen gaan stoppen. Is er iemand geïnteresseerd hem op te volgen? Het
kost ongeveer 40 uur per jaar, om alles te verwerken. Niemand meldt zich aan, dus de
penningmeester blijft vooralsnog aan.
Rob van Stuijvenberg treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Hanneke Lambeck ook. Hanneke
heeft wijk en groen gedaan. Dit wordt overgenomen door Karel van den Boogaard, doch niet
als bestuurslid, aangezien hij ’s avonds beperkte tijd heeft. Het bestuur blijft daardoor op dit
moment uit 4 leden bestaan, Rolf van Kouwen, de voorzitter, Frits Schut, de penningmeester,
Tomas Raming, de secretaris en Harm van Beek, de administrateur.


Verkiezing leden kascommissie:
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Jeroen Rimmelzwaan heeft zich via de mail aangemeld als lid. Jaap van Bokhoven is het 2e
lid.

Begroting 2019 & vaststelling ledenbijdrage 2020:
Besloten wordt de begroting 2019 goed te keuren en de ledenbijdrage voor 2020 te handhaven
op 20 euro.

6. Rondvraag:
Karel: nieuwe bewoners van Bosweide moeten beter geïnformeerd worden, ook in het Engels.
Vera Knaap geeft aan dat zij het welkomstboekje gekregen heeft. Hoe kunnen we consequent
nieuwe bewoners informeren?
Jaap: de BBQ is ideaal om nieuwe mensen te leren kennen, maar is niet overal in de wijk. Kan
men dan naar een andere BBQ stappen, als er geen in jouw deel van de wijk is? Men kan ook
in de eigen buurt iets initiëren, wordt door sommigen aangegeven. Men kan bij de
evenementencommissie navragen, waar er BBQ zijn.
Vera: er wordt veel door de bewoners in de parkeervakken voor bezoekers geparkeerd, terwijl
er vaak genoeg ruimte op de eigen oprit is. Dat is erg storend. Wat kunnen we hier aan doen?
En waar kunnen je gasten parkeren, als je een feestje geeft? Een paar bewoners verwijzen
naar de parkeerruimte bij het Lyceum Ypenburg, maar voor bewoners die aan de andere kant
van Bosweide wonen, zoals Vera, is dat geen optie. Een goede oplossing lijkt er niet te zijn, er
is simpelweg te weinig openbare parkeerruimte in Bosweide.
Vera vraagt ook informatie over de stichting hernieuwbare warmte Ypenburg.
7.

Sluiting 22:35
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