Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord
De BSN is onderdeel van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS).
a. Bestuur BSN
Voorzitter
Secretaris (langdurig ziek)
Penningmeester/Interim Secretaris

Marjolijn Peters
Chris Verhagen
Frans Kalse

b. Deelnemers BSN
Sjoerd Aalbers, Fredo Bokhorst, Ron Fitz, Ron Haak, Norma de Jong, Andy Kooy,
Frans en Bep Kalse, André Pattenier, Marjolijn Peters, Ineke van Vliet, Wil Vossenaar
en Ed van Amstel.
c. Vergaderingen
Er wordt één keer per maand vergaderd met een vaste groep wijkbewoners. De
vergaderingen zijn openbaar, wijkbewoners van Steenvoorde Noord kunnen
vrijblijvend deelnemen aan de vergaderingen. Op 21 december groot
bewonersoverleg.
Soms zijn ook aanwezig: de wijkagent (Martien de Brabander), wethouders
ofgemeenteraadsleden.
d. BSN Beleidsplan
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) heeft in 2008 een beleidsplan
opgesteld. Hierin staat hoe de BSN is georganiseerd, hoe zij werkt en wat globaal
de aandachtsgebieden zijn. Het plan is voor iedereen op te vragen met een mail
aan steenvoordenoord@hotmail.com
e. Website
In 2009 heeft de BSN een eigen website ontwikkeld: www.steenvoordenoord.nl
Hierop zijn o.a. te vinden: laatste nieuws, een beschrijving van de BSN, zaken die
momenteel de aandacht van de BSN hebben, verslagen, een beschrijving van de
wijk Steenvoorde Noord, foto’s van de wijk.
f. Openbare inrichting en verkeerssituaties
De BSN heeft ongeveer eens per half jaar overleg met Frank de Jong van de
Gemeente Rijswijk. Tijdens dit overleg wordt de openbare inrichting besproken en
verkeerssituaties. Door zaken te bespreken ontstaat wederzijds inzicht. Er zijn al
verbeteringen behaald.

g. Overlast speelveld dr. Poelslaan.
Op het speelveld van de dr. Poelslaan is overlast ervaren. Dit is besproken op BSN
vergaderingen. Hierbij waren ook bewoners van de directe omgeving aanwezig. Er
is een werkgroep ingesteld bestaande uit: José Koster (SWR),
Karin Frankenhuyzen(SWR Jongerenwerk), Martien de Brabander (wijkagent), Petra
van der Burg (Gemeente Rijswijk), Priscilla Stikkolorum (Gemeente Rijswijk),
Marjolijn Peters (BSN). Zij inventariseren mogelijk verbeterpunten aan het speelveld.
Na wijkoverleg in de Benedictus- en Bernadette kerk hebben bewoners gekozen
voor beste oplossing.
Overleg is afgerond, verbeterpunten zijn in uitvoering.
h. Herinrichting winkelgebied Prinses Irenelaan / Prinses Margrietsingel
Vanwege een aantal inrichtingsproblemen in het winkelgebied Prinses Irenelaan /
Prinses Margrietsingel heeft de Gemeente Rijswijk budget vrijgemaakt om dit gebied
anders in te richten. De herinrichting is in 2010 uitgevoerd. Officieel geopend in
voorjaar 2011.
i. Herontwikkeling Prinses Beatrixlaan en het HBG terrein
De herontwikkeling van het HBG terrein door de projectontwikkelaar Modulus is
sterk afhankelijk van de structuurvisie op de Prinses Beatrixlaan (herontwikkeling /
ondertunneling). De BSN is uitgenodigd voor brainstorm- avonden van het
‘omgevingsteam’. De BSN heeft criteria opgesteld waarvan zij vindt dat de
herontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan aan zou moeten voldoen. Overleg ligt
momenteel stil.
j. Reclamezuilen in Steenvoorde Noord
De Gemeente Rijswijk heeft aangekondigd een aantal billboards te willen plaatsen
langs onze wijk. De Gemeente Rijswijk heeft namelijk extra inkomsten nodig. De
BSN begrijpt de noodzaak tot inkomsten maar vindt de voorgenomen billboards op
de Schaapweg een slechte locatie. De BSN heeft
contact gehad met de gemeente en heeft eigen criteria opgesteld waarvan zij vindt
dat de locatie van een billboard aan zou moeten voldoen. Zijn inmiddels geplaatst
op verschillende locaties.
k. Wijkblad
Er is twee keer een wijkblad uitgegeven.
l. Buitenspeeldag
De BSN heeft een Buitenspeelmiddag georganiseerd aan het winkelgedeelte van de
Prinses Margrietsingel. Dit straatdeel was afgesloten voor verkeer.

