ALV #22, 24 maart 2021

1. Opening 20:08
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Theo Barenbrug heeft gesuggereerd de helft van de ondergrondse afvalcontainers te reserveren voor PMD-afval. Deze suggestie is doorgegeven
aan de gemeente. Dit idee was nieuw voor de gemeente. Er is ook gesuggereerd een PMD-bak bij het Lyceum Ypenburg te plaatsen, o.a. door Pieter van Gelder. Deze suggestie heeft de gemeente afgewezen. De gemeente
stelt dat er te weinig ruimte daar is. Thelma Bachet suggereert in het midden van de wijk, bij de kruising van de Postenkade en de Boswinde containers te plaatsen.
Raymond Zijlstra: Laan van Hoornwijck geeft meer geluidsoverlast dan
vroeger, ook bij de Ypenburgse Boslaan is dit het geval. Bewoners aan de
achterkant van de Laan van Hoornwijck, aan de Boswinde, hebben hier
last van. Snelheidsovertredingen worden nu niet aangepakt- wijkagent
geeft aan; melden bij de gemeente. Idem geluidsoverlast melden bij de
gemeente. Dit probleem bemoeilijkt zelfs de verkoop van huizen op deze
locatie. Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Wellicht kunnen
flitspalen geplaatst worden? Wie kan het beste gecontacteerd worden? De
politiek of de wegbeheerder? Allebei wellicht?
3. Ontwikkelingen in en rondom de wijk
Aanpassing fietspaden
Rolf van Kouwen, de voorzitter, legt de geplande wijzigingen uit. Die zijn
gepland voor het voorjaar. Fietspad wordt verschoven naar het midden.
Lantaarnpalen blijven tussen fiets- en voetpad staan. Voetpad wordt niet
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aangepast. Paaltjes op de overgangen gaan weg. Men heeft de gemeente
verzocht tijdens de werkzaamheden de gehele wijk bereikbaar te houden.
Iedereen moet met de auto het eigen huis kunnen bereiken.
Ontwikkeling aanpassing A4
Er is een zienswijze vanuit Bosweide ingediend over de uitbreiding van de A4.
De geluidswal is niet zo effectief. Het gat bij de fietsbrug helpt ook niet. Uitspraak van de Raad van State over de A15 kan relevant zijn voor de A4, dit moet
nog verder uitgezocht worden. Gemeente Den Haag heeft ook een zienswijze ingediend, met andere punten dan de punten die vanuit Bosweide zijn ingediend.
Tramremise op het GAVI-kavel
Er zullen 30 trams komen, via lijn 15 en 19 zullen deze naar de remise rijden.
Vooral ’s ochtends vanaf 5:30 tot 7:30 en ’s avonds tot 1 uur ’s nachts. Dit zijn
vervelende tijden voor bewoners en kan overlast veroorzaken.
Postcode roos initiatief
400 Zonnepanelen worden geplaatst op het dak van het Lyceum Ypenburg. Bewoners kunnen hieraan meedoen. Dit wordt door Hernieuwbare Warmte Ypenburg georganiseerd. Op hun website kan je je aanmelden. De gemeente is akkoord. Er is een contract met een looptijd van 15 jaar. Heel Ypenburg en zelfs
verder kan meedoen. Het werkt ongeveer hetzelfde als wanneer je de zonnepanelen op het eigen dak zou hebben.
Vergroening wadi’s
Kunnen we de wadi’s leuker maken? Daar wordt over gesproken met de gemeente. De afvoer van hemelwater moet wel goed blijven lopen, aangezien dat
een belangrijke functie van de wadi’s is. Veel bewoners plaatsen zelf paaltjes in
de wadi’s, om te voorkomen dat auto’s er parkeren. De gemeente wil uniforme
paaltjes plaatsen en is bereid paaltjes aan de bewoners te leveren, als men de eigen paaltjes weghaalt. Van de aanwezigen in de bijeenkomst heeft niemand zich
nog aangemeld voor het in beheer nemen van de wadi. De gemeente heeft als eis
dat minstens 3 huishoudens een convenant tekenen, als men een stuk van de
wadi’s in beheer wil nemen. Dit is voor veel mensen een flinke hinderpaal. De
gemeente wil alleen het stuk vanaf het eigen erf tot aan het voetpad in beheer
geven, niet het stuk vanaf het voetpad tot aan de weg. Als er geen voetpad is, zoals in de kleinere straatjes, dan tot aan de weg. Hans Visser stelt voor de oude
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paaltjes, die in het begin, toen Bosweide gebouwd werd, geplaatst werden, terug
in te voeren. Deze waren na ongeveer 10 jaar weggerot. Het feit dat ze weggerot
zijn, is echter ook een reden om te zeggen, dat deze beter niet gebruikt kunnen
worden. Hanneke Lambeck heeft als idee om plantjes in de cirkel rondom de bomen te plaatsen. Dit kan ook meegenomen worden in de gesprekken met de gemeente. Hanneke vindt de wandelpaden er niet uitzien. Kan hier iets aan gedaan
worden? De split is te laat door de gemeente geplaatst, toen er onderhoud gepleegd werd. Daarom is het op verschillende plekken fout gegaan.
In de chat geven veel bewoners aan, dat ze het geen goed idee vinden, dat bewoners het onderhoud van de wadi’s in eigen beheer nemen. Er is een gerede kans,
dat dit tot een rommelig beeld leidt. Veel bewoners vinden de uniformiteit van
de groene wadi’s mooier.
4. Verslagen:
• Notulen ALV 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
• Jaarverslag 2020.
Spookleden zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe leden bijgekomen.
Het aantal leden is redelijk stabiel. Bosweide is lid van het BPY en is daar
actief. Er is een nieuw kunstwerk in Ypenburg geplaatst, de helikopters
van Lin Zhi. Er is vorige week een politiek overleg van het BPY geweest,
via internet. Dit was een interessante bijeenkomst, waar lokale politici
spraken met bewoners van Ypenburg. Er zal van de zomer een fietstocht
met politici door Ypenburg komen, om de verkeersknelpunten te bekijken.
Verrotte vlonders bij de Blauwe Loper zullen aangepakt worden. De
Blauwe Loper is de plas achter het winkelcentrum. Het lustrumfeest is
helaas niet doorgegaan. Het BPT functioneert nog goed. Er komt een
geothermische centrale in Ypenburg, a.g.v. de inspanningen van HWY.
“Voorkom een airco” is een ander project van HWY. Deze zomer wordt
daar onderzoek naar gedaan. HWY is ook bezig met onderzoek naar
verlaging van de ingangstemperatuur van de stadsverwarming en met de
mechanische ventilatie.
• Financieel jaarverslag 2020:
Alleen de nieuwjaarsreceptie is doorgegaan. Ledenbijdrage en subsidie
zijn gelijk gebleven. Kascommissie heeft het rapport in detail bekeken.
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Men heeft een redelijk riante financiële positie. Theo Barenbrug en Jeroen
Rimmelzwaan vormen de kascommissie en hebben de boeken
gecontroleerd en alles goed bevonden. De penningmeester wordt decharge
verleend.
5. Bestuurszaken:
• Verkiezing bestuursleden:
Tomas Raming wordt herkozen als secretaris.
• Verkiezing leden kascommissie:
Theo Barenbrug en Jaap van Bokhoven staan op de rol. Jaap is er niet, hij
zal geconsulteerd worden. Raymond Zijlstra meldt zich aan. Als Jaap kan,
zal Raymond reserve zijn, kan Jaap niet, dan neemt hij de plaats van Jaap
in. Tomas zal Jaap contacteren.
• Begroting 2021: Er zijn minder kosten voor de evenementencommissie,
door corona. BPT maakt jaarlijks de subsidie redelijk op. Er zal dit jaar
minder subsidie komen voor het BPT, omdat het BPT minder leden heeft.
Algemene bestuurskosten zijn lager. Veel van de ledenbijdrage van 2021
is al binnen.
• Bepaling contributie: voorstel is om de contributie op 20 euro te houden.
Theo Barenbrug vraagt waarom de hoeveelheid subsidie voor de
bewonersvereniging Bosweide afneemt. Dat staat niet in verband met het
ledenaantal, legt de penningmeester uit. De gemeente draait langzaam de
subsidiekraan dicht en heeft een plafond gesteld. Dit plafond wordt ieder
jaar lager.
6. Rondvraag:
Hans en Sonja: Is de bomenkap afgerond? Ja, legt Björn Hakansson, de
contactpersoon voor groenbeheer, uit. De herplant moet echter nog beginnen
en het is nog niet bekend, wanneer dit zal plaatsvinden. Björn zal bij de
gemeente informeren.
Raymond: Karel is weg als groenbeheerder. Wie volgt hem op? Dat is Björn
Hakansson.
Raymond vraagt wanneer hij kan aanschuiven bij het overleg met de
gemeente over de geluidsoverlast bij de Laan van Hoornwijck. Er moet nog
bepaald worden, wie we hierop aanspreken, maar we zullen hem ook
uitnodigen.
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Hans Visser: wanneer gaan de bovengronds afvalcontainers ondergronds? En
kunnen de lelijke posters, die daarop zitten, verdwijnen? Waarom gaat dit zo
langzaam? Tomas meldt dat er een nieuw contactpersoon voor het afvalbeleid
bij de gemeente is, en dat de wisseling van personen tot vertragingen leidt. Er
zal binnenkort verder gesproken worden met de gemeente, maar er is nog
steeds niet bekend, wanneer de containers ondergronds gaan.
Theo Barenbrug: hoeveel mensen doe mee aan het PMD-afval verzamelen?
Kan de gemeente zeggen, hoeveel mensen hieraan deelnemen? Rolf meldt dat
de hoeveelheid afval gemeten kan worden. Verder is Theo blij dat HWY ook
bezig is met de veiligheid van de stadsverwarming. Rolf vertelt dat er een
pilot is geweest via HWY over de inregeling van de stadsverwarming. Rolf en
Theo bespreken de problemen met roestvorming en veiligheid bij de
stadsverwarming.
Hans en Sonja: hoe zit het met een warmtepomp, werkt dat ook goed? Er zijn
mensen die overgeschakeld zijn naar een warmtepomp en zijn afgekoppeld
van de stadsverwarming.
21:31

7. Sluiting: 21.45
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