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Verslag

Op 25 april 2013 nam Bewonersorganisatie De Strijp en Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord het 

College van Burgemeester en Wethouders, ambtenaren, raadsleden en andere geïnteresseerden mee 

op de fiets de wijk in. Vooraf praatten bewonersorganisaties en het College samen. Dit alles in het 

teken van elkaar informeren, verbinden en elkaar leren kennen.

In gesprek

Het programma begon om 17.30 uur in wijkcentrum Stervoorde met een gesprek tussen College en de 

bewonersorganisaties, beide onderdeel van de koepelorganisatie Vereniging Buurtraad Steenvoorde. 

Namens het College waren burgemeester Klitsie en wethouders Jense en Bolte afgevaardigd. Als 

toehoorders waren deelnemers aan het leefbaarheidoverleg uitgenodigd. Bij het verslag is een lijst 

gevoegd met alle namen.

 

Gesprek over Ministerbuurt – Presidentenbuurt – Overvoorde

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) zet zich in voor de buurten Overvoorde, 

Presidentenbuurt en Ministerbuurt. Allereerst vertelde de BSN over de opbouw van haar gebied en het 

ontstaan van de bewonersorganisatie. Ook het belang van de bewonersorganisatie voor de wijk, de 

acties en activiteiten werden naar voren gebracht. De bewonersorganisatie is te vinden op 

www.steenvoordenoord.nl en op Facebook www.facebook.com/bsn.steenvoordenoord. Twee keer per 

jaar brengt ze een wijkblad uit met daarin informatie over de wijk en de activiteiten in de diverse 

wijkcentra.

Het College stelde daarna vragen. Hierbij ging het met name om hoe de bewonersorganisatie te werk 

gaat. Hoeveel mensen erbij betrokken zijn als vrijwilliger. Steenvoorde Noord is een kleine organisatie 

met drie bestuursleden en vier vaste leden. Maar bij elke activiteit heeft ze bewoners die komen 

helpen. Daarnaast heeft ze bij de Buitenspeeldag extra hulp van stagiaires van het Mondriaan College 

die toezicht houden en helpen bij de activiteiten.

Het College geeft aan dat de nieuwe nota ‘Bewonersparticipatie’ er aan komt waarbij het welzijnswerk 

door de wijken zelf moet worden opgepakt. Lukt dit wel in deze wijk, om daar mensen voor te vinden? 

De BSN zegt dat het vaak wel op de vaste kern aankomt, maar regelmatig wel voldoende hulp kan 

vinden bij activiteiten. Het betrekken van vrijwilligers gaat moeizaam en de BSN heeft hard mensen 

nodig die mee willen helpen.

Er is ook vergrijzing in de wijk. Zijn er nog andere maatschappelijke problemen waar jullie last van 

hebben? De BSN geeft aan dat er behoorlijk wat doorstroming is van bewoners, die geen binding 

hebben met de wijk. Ook wordt er meer burenoverlast (geluidsoverlast) ervaren, omdat jonge 

gezinnen komen wonen in een leefomgeving met veel ouderen, die deze levendigheid als overlast 

kunnen ervaren. 

De Presidentenbuurt heeft veel bewoners van buitenlandse afkomst (expats). De kinderen hebben 

weinig binding met de wijk omdat zij vaak op een internationale school zitten. Toch doen ze wel mee 

met activiteiten in de buurt.
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Om de wijk ‘sociaal’ te houden is een gezonde mix van bewoners nodig. Hierbij is ook een rol voor de 

woningcorporaties weggelegd.

Bewoners ervaren overlast van hondenuitlaatdiensten, die op commerciële basis grote aantallen 

honden in park Overvoorde los laten lopen. Dit soort problematiek is, tenzij rigoureuze maatregelen 

getroffen worden – altijd lastig in te kaderen en moeilijk tegen te gaan. 

Na een dank van de voorzitter draagt zij het stokje over aan Bewonersorganisatie De Strijp (BO De 

Strijp). 

Gesprek over de Strijp

De voorzitter van BO De Strijp vertelt eerst over het ontstaan van de organisatie. BO De Strijp is, 

ondanks de beperkte grootte, een actieve club. Ze heeft een Buurtnieuws en een website 

(www.destrijp.net) waarop gecommuniceerd wordt met de bewoners. In november 2012 is een 

bewonersbijeenkomst gehouden waar ongeveer 80 bewoners naar toe kwamen. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn vier thema’s: Verkeersveiligheid, Parkeerproblematiek, Jeugdoverlast en Eigen 

speerpunten uitgewerkt en zo konden de bewoners laten weten wat er leeft in de wijk. 

De buurt Endezant behoort ook tot het werkgebied van BO De Strijp. Er is een kopersvereniging in die 

buurt. De bewonersorganisatie wil graag samenwerken.

De relatie met de gemeente om mee te denken en knelpunten op te lossen is goed. Zo neemt een 

ambtenaar bijvoorbeeld deel aan de Werkgroep Parkeerproblematiek en Verkeersveiligheid. .

De voorzitter geeft aan dat er vroeger meer bestuursleden waren. Nu zijn dat er nog twee. Daarbij 

moet hij tot zijn spijt aangeven dat hij zich terug gaat trekken uit de bewonersorganisatie. In de 

werkgroepen zijn wél meer mensen actief. Er is inmiddels een oproep gedaan voor nieuwe 

bestuursleden. Het ligt overigens niet aan ‘vergrijzing’ dat het moeizaam is om mensen te werven. De 

wijk heeft relatief veel jonge mensen dus aan de leeftijd ligt het niet. Mensen willen zich niet 

permanent binden aan een bestuursfunctie omdat dit veel tijd kost. 

Het Oranje comité  kampt ook met een tekort aan vrijwilligers. Op 29 april 2013 is er ‘s avonds een 

feest en op 30 april 2013 zijn er workshops, kinderactiviteiten en afsluitend een barbecue.

De organisatie draait deels op oude vrijwilligers uit de wijk, deels door nieuwe en Scouting Hoeve 

Ypenburg.

Het is jammer dat er bijna geen voorzieningen meer zijn in de wijk, waar men elkaar ‘ontmoet’. Zeker 

in de winter zie je elkaar bijna niet. Helaas is de Cirkelmarkt ook al weer gesloten. Dit zijn toch de 

locaties waar men elkaar treft voor een praatje.

Het College vraagt of de bewonersorganisatie ook ABA wel eens kan gebruiken? De 

bewonersorganisatie bevestigt dit. Het is dichterbij dan Wijkcentrum Stervoorde. PleXat kan ook 

worden gebruikt. Alleen biedt deze locatie niet alle faciliteiten. 

Het College vraagt of er verder nog veel problemen zijn in de wijk? Misschien fysiek of jeugdoverlast? 

De bewonersorganisatie geeft aan dat er wel veel parkeeroverlast is. Het uitbreiden van het aantal 

parkeerplaatsen betekent opoffering van groen, wat veel bewoners liever niet hebben. Nu zijn de 

meeste kinderen in de leeftijd dat ze een eigen auto gaan bezitten. Straks zal dit mogelijk weer dalen. 
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Na deze informatie van de bewonersorganisaties over wat er speelt in de wijken is er gelegenheid tot 

het nemen van een kop soep en een broodje. Zo wordt het eerste deel van het programma beëindigd. 

Het tweede deel van het programma is de fietstocht door de wijk. Om 19.00 uur stapten we met z’n 

allen op de fiets. De bewonersorganisaties toonden het College, geïnteresseerde raadsleden, 

bewoners en ambtenaren wat hun wijk maakt, wat er allemaal bereikt is de afgelopen tijd en welke 

knelpunten er spelen.

Op de fiets door de Ministerbuurt

De tocht begon bij Wijkcentrum Stervoorde, op de hoek van de H.J. van Mooklaan en de Sir Winston 

Churchilllaan. 

We fietsten de Prinses Margrietsingel op. De weg heeft een gedeelte dat rood gemarkeerd is en op 

een fietsstrook lijkt, toch mag je daarop parkeren. Dit is verwarrend. Het parkeren op de fietsstrook 

werkt niet. De gemeente gaat parkeren hier niet langer toestaan. 

De schuine oversteek naar het fietspad (kruising Prinses Margrietsingel-Prinses Marijkesingel) is 

onoverzichtelijk voor kinderen. De bewonersorganisatie wil graag de oversteek verbeteren in overleg 

met de gemeente. 

Om de hoek fietsten we de Ds. Heldringlaan in om de speelplek aan de Dr. Poelslaan te bekijken. Hier 

was eerder overlast van voetballende jongeren. Mede in samenwerking met welzijnswerk en de 

gemeente zijn er geluidsarme hekken gekomen en is er een afscheiding tussen het voetbalveld en de 

speelplek voor de kleinere kinderen gemaakt. De garage op de speelplek, eigendom van de 

gemeente, zal worden afgestoten.

Aan het eind van de Dr. Poelslaan fietsten we linksaf de C.T. Storklaan in: hier zijn grote 

moerascypressen weggehaald en sierperen teruggeplaatst. Na uitvoering en op advies van de 

bewoners is een deel van de nieuwe blauwe zone omgezet naar vergunningparkeren. Dit is een 

verbetering geweest. Toch blijven medewerkers van omliggende bedrijven er parkeren. Bedrijven 

vragen of ze elders willen parkeren, is nog een actie die de bewonersorganisatie wil uitvoeren. De 

gemeente zet in op handhaving.

Via de J.C. van Markenlaan komen we bij de Prinses Irenelaan. Op het trottoir waar laden en lossen is 

voor de Plus supermarkt, wordt soms een auto geparkeerd. Dit punt is nog niet eerder naar voren 

gekomen en wordt meegenomen in de gebruikelijke handhaving. 

Via de Minister Aalberselaan komen we uit bij de kruising met de Generaal Spoorlaan en John F. 

Kennedylaan: Deze kruising wordt gezien als een gevaarlijke kruising waar regelmatig ongelukken 

gebeuren. Het zebrapad wordt soms over het hoofd gezien. De gemeente heeft in het verleden 

maatregelen genomen en meegedacht over oplossingen voor deze oversteek. Dick Jense geeft aan 

dat de versmalling niet bedoeld is om de weg verkeersluw te maken, maar minder gevaarlijk. Het is 

een combinatie van meerdere factoren die uiteindelijk hier tot de problemen leiden. Het verzoek van 

de bewonersorganisatie is om samen met de afdeling verkeer naar een oplossing te zoeken en 

hiervoor geld beschikbaar te stellen. De gemeente kijkt nogmaals naar de kruising of we met beperkte 

middelen toch iets kunnen doen. 
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Op de fiets door Overvoorde / Presidentenbuurt

Paardenweide aan de John F. Kennedylaan: Dit is een sociale ontmoetingsplek. De geruchten dat de 

paardenweide weg moet, om daar waterberging aan te leggen, is niet waar. Het is onbekend waar 

deze informatie vandaan komt.

Op het bruggetje bij de Warande stond het Buurtbakkie (bakfiets, te leen bij Welzijn Rijswijk voor 

buurtactiviteiten) klaar met een versnapering. Dit was door de bewonersorganisaties georganiseerd, 

ze zorgden ook voor een vrijwilliger bij de bakfiets. Deze stop werd zeer gewaardeerd. Bij de bakfiets 

sloten meer mensen zich aan voor de ronde door De Strijp. 

Op de fiets door De Strijp

De tocht werd vervolgd, nu door De Strijp. Waar bij een aantal punten gestopt werd en even stil 

gestaan werd bij hetgeen er bereikt is, of nog zou kunnen worden.

Anemoondreef: Speelplek is gezamenlijk met de bewoners ontworpen. Speeltoestellen moesten 

worden vervangen en overlast van jeugd verminderd. Gezamenlijk is er een nieuwe opzet gemaakt 

voor de speelplek en met succes.

Strijplaan: Er is een brug aangebracht die verbinding legt met onder meer de scholen in 

Wateringseveld. Ook zijn  in De Strijp de boomcirkels verwijderd waardoor het er beter en verzorgder 

uitziet.

De Werkgroep Parkeerproblematiek/Verkeersveiligheid van de bewonersorganisatie is nu bezig om te 

kijken of ze de parkeermogelijkheden bij de bootwoningen aan de Strijplaan te kunnen vergroten. 

Vanuit de werkgroep komt een voorstel over parkeren in de wijk. Dit is hier een onderdeel van.

Park Endezant: Er staat maar één afvalbak, te weten bij de speelplek. Bij mooi weer is deze vaak erg 

vol. Daarnaast worden er ook hondenpoepzakken gedeponeerd, die kunnen stinken. 

We brengen een bezoek aan de Schaapweg/PleXat: In het wijkcentrum PleXat is een 

jongereninloopcentrum. De jongerenwerker van Welzijn Rijswijk vertelt wat er aan activiteiten is voor 

en door de jeugd gedaan wordt.

Om 20.30 uur eindigen we de geslaagde fietstocht door de wijk met een drankje in De Schilp. 

Actiepunten

Ministerbuurt

1. Parkeren C.T. Storklaan

a. gemeente zet in op handhaving, er wordt ook regelmatig gecontroleerd en op heterdaad 

betrapt op het bijdraaien van parkeerschijven in de blauwe zone.

b. Bewonersorganisatie wil bedrijven wijzen op gevolgen van het parkeren in de wijk.

2. Kruising Generaal Spoorlaan en Minister Aalberselaan - John F. Kennedylaan. De gemeente kijkt 

nogmaals naar de kruising, of we met beperkte middelen toch iets kunnen doen. 
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3. De Prinses Margrietsingel heeft een fietsstrook, toch mag je daarop parkeren. Dit is verwarrend. 

Oversteek naar fietspad onoverzichtelijk voor kinderen. Bewonersorganisatie wil graag de kruising 

verbeteren in overleg met gemeente. Het parkeren op de fietsstrook werkt niet. De gemeente gaat 

parkeren hier niet langer toestaan. 

a. Tegengaan van parkeren op de fietssuggestiestrook door voor de zomer een 

verkeersbesluit te nemen. Aan een verkeersbesluit hangt een bezwaartermijn van zes 

weken. Daarna wordt een bord geplaatst.

b. Op dit moment heeft de kruising geen prioriteit ten op zichte van andere 

verkeersproblemen. Als in de toekomst de Marijkesingel moet worden opgeknapt, dan kan 

de kruising mogelijk worden meegenomen. 

De Strijp

4. De Werkgroep Parkeerproblematiek/Verkeersveiligheid komt met een voorstel over parkeren in de 

wijk.

Aanwezigen bij het gesprek

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN)

 Marjolijn Peters (voorzitter)

 Ron Fitz (secretaris)

 Frans Kalse (penningmeester)

 Andy Kooy

Bewonersorganisatie De Strijp

 Riko van der Stap (voorzitter)

 Jacob Schot (secretaris)

College van Burgemeester & Wethouders

 Herman Klitsie (Burgemeester)

 Dick Jense

 Jos Bolte

Toehoorders, vanuit Leefbaarheidsoverleg & betrokken ambtenaren

 Ineke van Vliet (Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS)) 

 Martien de Brabander (Wijkagent)

 Gertie Zwijnenburg (namens Vidomes)

 Jasper Voskuilen (Welzijn Rijswijk)

 Ronald de Jong (Verkeer)

 Aad Wubben (sectiehoofd Uitvoering Stadsbeheer)

 Remon Laghuwitz (sectiehoofd Zorg, Welzijn, Wonen & Wijkmanagement (ZWW))

Organisatie

 Petra van der Burg (wijkcoördinator)

 Carole Tefij (wijkcoördinator) (notulist)

 Kristel Boer (communicatieadviseur)

5


