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Vergaderingen
Er wordt één keer per maand vergaderd met een vaste groep
wijkbewoners. De vergaderingen zijn openbaar, wijkbewoners van
Steenvoorde Noord kunnen hieraan vrijblijvend deelnemen. Bijna altijd
aanwezig is wijkagent Martien de Brabander, regelmatig is wijkcoördinator Petra van der Burg aanwezig en soms zijn wethouders en/of
gemeenteraadsleden aanwezig. Op 21 november 2012 was er een
bewonersbijeenkomst met als hoofdonderwerp inbraak-preventie.
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 via een mail aan steenvoordenoord@hotmail.com
Website
In 2009 heeft de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) een eigen
website opgezet: www.steenvoordenoord.nl
Hierop is het laatste nieuws te vinden alsmede een beschrijving van de
bewonersorganisatie, de zaken die momenteel de aandacht van de BSN
hebben, de diverse verslagen en een beschrijving van de wijk Steenvoorde
Noord compleet met foto’s.

Wijkblad
In 2012 werd twee keer het wijkblad 'Buurtnieuws' bij ongeveer 2400
woningen bezorgd.
Activiteiten
De BSN heeft in 2012 drie activiteiten georganiseerd:
Woensdag 14 maart 2012 werd in het kader van 'Nederland Schoon' op
ludieke wijze in de J.C. van Markenlaan aandacht gevraagd voor het
bekende probleem 'poep op de stoep'.
Onder de stimulerende leiding van voorzitter Marjolijn Peters gaven
kinderen uit de buurt door middel van tekeningen en teksten heel duidelijk
aan dat ze op een schone stoep willen spelen !
Woensdag 13 juni 2012 werd voor de zesde keer 'Buitenspeeldag' (heette
eerder 'Straatspeeldag'…) georganiseerd. Op het voor alle verkeer
afgesloten gedeelte van de Marijkesingel - tussen de Margrietsingel en de
Irenelaan - konden kinderen de hele middag onbezorgd op straat spelen.
Het team van de BSN werd de gehele dag geholpen door enthousiaste
buurtbewoners.
Zaterdag 22 september 2012 organiseerde de BSN in het kader van de
'Nationale Burendag' de door de 12-jarige Kyra Looijestijn aangedragen
variant 'Burendag in de Ministerbuurt'. Mede dankzij de medewerking van
het bestuur van de Benedictus- en Bernadettekerk en Petanquevereniging
ABA, werd het een geslaagde middag.
Ontwikkelingen rond de Prinses Beatrixlaan en het HBG terrein
Veel leden van de BSN waren op woensdag 6 juni 2012 aanwezig op de
inloopbijeenkomst in Stervoorde in het kader van de terinzagelegging van
de ontwerp-rijksstructuurvisie MIRT Haaglanden. Sommig leden van de
BSN maakten gebruik van de gelegenheid om ter plekke een zienswijze te
laten noteren. De herontwikkeling van het HBG terrein door projectontwikkelaar Modulus is sterk afhankelijk van de komende besluiten over
de Prinses Beatrixlaan en ligt daarom momenteel stil.

Overleg met de Gemeente Rijswijk
Leden van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord voerden in 2012
vier maal overleg met de Gemeente Rijswijk.
Op deze bijeenkomsten werd uitgebreid en constructief gesproken over
aandachtpunten voor onze wijk, over de veiligheid rond de Plussupermarkt, over de verkeers- en parkeerproblematiek in de wijk
Steenvoorde Noord en over een in 2013 geplande wijkrondgang door het
college van B&W samen met leden van de BSN met als motto 'het College
de Wijk in'
Themabijeenkomsten
Leden van de BSN waren aanwezig bij de twee door de SWR
georganiseerde themabijeenkomsten: over het vinden en behouden van
vrijwilligers alsmede over bereikte resultaten door samenwerking met
andere organisaties en over de nog komende inspraakavond in het kader
van de Burgerparticipatie.
Gemeentelijke discussieavond
Leden van de BSN waren op 5 september 2012 aanwezig bij de door de
Gemeente Rijswijk in Stervoorde georganiseerde discussieavond over het
onderwerp 'herijking subsidies Rijswijk'.
Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de werkgroepen
en de bewonersorganisaties
Leden van de BSN waren aanwezig op de in 2012 viermaal door de VBS
georganiseerde vergaderingen.
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) is onderdeel van de
Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS).
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