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Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 

 
 

 
Bestuur Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN). 
Marjolijn Peters (voorzitter), Ron Fitz (secretaris), Frans Kalse 
(penningmeester) en Andy Kooy (algemeen bestuurslid). 
Deelnemers BSN 
In alfabetische volgorde op achternaam: Fredo Bokhorst, Ron Fitz, Bep Kalse, Frans 
Kalse, Andy Kooy, André Pattenier, Marjolijn Peters, Ineke van Vliet en Wil 
Vossenaar. Regelmatig ook aanwezig: Bert van Hoek en Chris Verhagen. 
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 is wijkagent Martien de Brabander aanwezig en 
regelmatig wijk-coördinator Petra van der Burg; soms schuiven wethouders en/of 
gemeenteraadsleden aan. Op 16 oktober 2013 werd -samen met de gemeente- een 
bewonersbijeenkomst gehouden met als onderwerp de parkeersituatie in de Dr. 
Wibautlaan en omgeving. 
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.comWebsite 
In 2009 heeft de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) een eigen website 
opgezet: www.steenvoordenoord.nl 
Hierop zijn de maandelijkse activiteiten binnen en rond de wijk alsmede het laatste 
nieuws over de wijk te vinden, samen met 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 2013 werd twee keer het 
wijkblad 'Buurtnieuws' bij 
ongeveer 2400 woningen 
bezorgd. Ook werden meeneem-
exemplaren neergelegd in de 
publieksruimten van het 
Stadhuis, de Bibliotheek en 
Wijkcentrum Stervoorde. 
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Activiteiten van de BSN in 2013 
Het college de wijk in. 
Donderdag 25 april 2013 fietsten Marjolijn Peters, Frans Kalse en Andy Kooy samen 
met leden van het college van B&W, raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers 
van samenwerkende organisaties, eerst door onze wijk Steenvoorde Noord en 

aansluitend door wijk De Strijp. Tijdens 
deze fietstocht liet de BSN de deelnemers 
zien hoe mooi de wijk Steenvoorde Noord 
is met zijn breed-opgezette aanleg en het 
vele fraaie groen, dat zowel door de 
gemeente als door de bewoners heel goed 
onderhouden wordt. Ook de in constructief 
overleg met de gemeente, soms daarbij 
samen met Welzijn Rijswijk, bereikte 
resultaten werden getoond, net zoals nog 
te realiseren verbeteringen op het gebied 

van de verkeersveiligheid. Deze fietstocht werd voorafgegaan door een uitgebreide 
presentatie in Wijkcentrum Stervoorde over beide wijken; bij deze presentatie was 
ook Ron Fitz aanwezig. 
Buitenspeeldag 

Woensdag 12 juni 2013 opende 
wethouder Jos Bolte deze, door de 
BSN voor de zevende keer 
georganiseerde, Buitenspeeldag. Op 
het voor alle verkeer afgesloten 
gedeelte van de Pr. Margrietsingel, 
tussen de Pr. Marijkesingel en de Pr. 
Irenelaan, konden kinderen de hele 
middag onbezorgd buitenspelen. Dit 
jaar werd de 'show gestolen' door een 
aantal grote, op het water drijvende 
ballen, waardoor kinderen als het ware 
'in het water konden lopen' zonder nat 
te worden. Het BSN-Buitenspeeldag-
kernteam, bestaande uit Marjolijn 
Peters, Bep Kalse, Frans Kalse en 
Ronald Opdam, werd de hele dag 

geholpen door een aantal enthousiaste wijkbewoners. 
BSN-boekenkast 
Donderdagmiddag 13 juni 2013 gaf Marjolijn Peters in 
Wijkcentrum Stervoorde, onder het motto 'boek eruit is 
boek erin', het startschot voor de 'BSN-boekenkast voor 
iedereen'. Tijdens een familiebezoek aan Australië werd 
Marjolijn geïnspireerd door deze mogelijkheid om 'samen 
boeken te ruilen' en weer terug in Rijswijk realiseerde ze 
met haar gebruikelijke enthousiasme dit idee, zodat vanaf 
bovengenoemde datum de 'BSN-boekenkast voor 
iedereen' in de centrale ontmoetingsruimte van 
Wijkcentrum Stervoorde staat. 
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Vier-seizoenen bankjes 
Op zondag 6 oktober 2013 
werden de vier bankjes, die op 
het verlaagde plateau aan de 
Prinses Margrietsingel staan, 
met een feestelijk samenzijn 
met 'koffie, thee en een 
taartje' als het ware 'opnieuw 
in gebruik genomen'. Op 
initiatief van Marjolijn Peters 
werden deze bankjes - na 
schoonmaken, schuren en in 
de grondverf zetten - van een 
fris kleurtje voorzien en 
verfraaid met afbeeldingen, 
die de vier seizoenen 

weergeven. Behalve Marjolijn deden hieraan de BSN-leden Wil Vossenaar en Frans 
Kalse mee, zij werden enthousiast geholpen door de wijkbewoners Nel Panneman, 
Conny Poppelier en Ellen van Rossum. 
Een dag zonder inbraak 11-12-13 
Op woensdagmiddag 11 december 2013 gaven BSN-leden Marjolijn Peters en Wil 
Vossenaar bij een aantal woningen in Steenvoorde Noord persoonlijk het 
decembernummer van wijkblad 'Buurtnieuws' af. Natuurlijk om op deze wijze onze 
bewonersorganisatie even 'in het 'zonnetje te zetten' maar ook om het onderwerp 
'inbraakpreventie' extra aandacht te geven. Zij werden daarbij vanuit Politie 
Haaglanden ondersteund door de wijkagenten Sabine Bentvelzen en Klaar Toet. 
Overleg met de Gemeente Rijswijk 
In 2013 hadden bestuursleden van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 
(BSN) drie keer een ontmoeting met medewerkers van de Gemeente Rijswijk. 
Tijdens deze ontmoetingen werd uitgebreid en constructief gesproken over een 
aantal onderwerpen. 
Andy Kooy organiseerde een extra fietstocht door de wijk met de gemeentelijke 
beleidsmedewerkers Niek Uwland en Ronald de Jong van de afdeling verkeer. 
Tijdens deze fietstocht werden niet alleen de aandachtspunten uit de rondrit in het 
kader van 'het college de wijk in' nog eens extra 'aangedaan', ook veel andere 
verkeerszaken kwamen uitgebreid aan de orde. In de loop van 2013 volgden een 
aantal terugkoppelingen. Ook in 2014 worden diverse aanpassingen en 
terugkoppelingen verwacht. 
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren op uitnodiging bij de gemeente aanwezig, waar 
uitgebreid met projectleider Mark Kraakman werd gesproken over de lopende en 
komende activiteiten in de wijk om tot de brede school 'Steenvoorde' te komen. 
Afgesproken werd dat de BSN hierover een introducerend artikel in het 
decembernummer van ons wijkblad 'Buurtnieuws' zou gaan schrijven. Ook zal Mark 
Kraakman in de loop van 2014 tijdens een BSN-vergadering toelichting komen geven 
over de brede school 'Steenvoorde'. 
Andy Kooy en Ron Fitz deden mee aan de door de gemeentelijke 
beleidsmedewerkers Annemarie Bakker en Niek Uwland van de afdeling verkeer 
georganiseerde schouw in en rond de Dr. Wibautlaan, waarbij uitgebreid werd 
stilgestaan bij de gevolgen van het wijzigen van een tweetal verkeerssituaties. 
Aansluitend werd meegedaan aan een evaluerend gesprek in Wijkcentrum 
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Stervoorde. Tijdens dit gesprek, waarbij ook wethouder Dick Jense aanwezig was, 
schoof Marjolijn Peters aan. 
Themabijeenkomst Welzijn Rijswijk 
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren op 16 mei 2013 aanwezig bij de door Welzijn 
Rijswijk georganiseerde themabijeenkomst met het motto 'De buurt bestuurt'. Nieuwe 
mogelijkheden voor bewonersorganisaties, in combinatie met de gemeente en 
samenwerkende partners, werden uitgebreid besproken.  
Gemeentelijke inspraakavond 
Marjolijn Peters, Andy Kooy, Frans Kalse en Ron Fitz waren op 23 januari 2013 
aanwezig bij de door de Gemeente Rijswijk in Wijkcentrum Stervoorde 
georganiseerde inspraakavond over de conceptnota 'Bevorderen van de 
bewonersparticipatie'. Ron Fitz had de gemeente om een qua tekst verduidelijkende 
extra 'hand-out' verzocht; aan dit verzoek werd alle medewerking verleend. 
Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de werkgroepen en de 
bewonersorganisaties 
Andy Kooy, Frans Kalse en Ron Fitz waren afwisselend aanwezig op de in 2013 
viermaal door de VBS georganiseerde gecombineerde vergaderingen met 
werkgroepen en bewonersorganisaties terwijl Marjolijn Peters zich in de loop van de 
vergaderingen daarbij aansloot. 
 
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) is onderdeel van de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde (VBS). 
Ron Fitz, secretaris. 


