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Deelnemers BSN
In alfabetische volgorde op achternaam, dames eerst: Nel Panneman, Marjolijn
Peters, Ineke van Vliet, Wil Vossenaar, Fredo Bokhorst, Ron Fitz, Frans Kalse, Andy
Kooy en André Pattenier.
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. Soms staan er onderwerpen op agenda, waarbij meerdere
wijkbewoners zijn betrokken, waardoor er een open discussie ontstaat. Bijna altijd
zijn wijkcoördinator Cecile van Toledo en wijkagent Martien de Brabander aanwezig.
Website
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. Ook staan er
zaken op, die momenteel de aandacht van de BSN hebben alsmede de diverse
verslagen en is een beschrijving van de wijk Steenvoorde Noord opgenomen,
compleet  met  foto’s.
Wijkblad
In 2014 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. Net zoals voorgaande jaren
was Ron Fitz ook in 2014 verantwoordelijk voor vorm en inhoud van het wijkblad.
Activiteiten van de BSN in 2014
Koningsdag 2014
Zaterdag 26 april 2014 organiseerde de BSN van 12.00 tot 16.00 uur op het
schoolplein aan de P. van Vlietlaan festiviteiten in het kader van Koningsdag 2014.
Het werd een 'aangeklede kleedjesmarkt': niet alleen kleedjes waar jong en (wat)
oud(er) hun spulletjes konden verkopen.
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René Marquard van Omroep Rijswijk,
interviewt Yvonne Kooy.

Er waren twee springkussens en er was muziek. Die muziek werd verzorgd door een
enthousiast team van Omroep Rijswijk. Gezellige muziek werd vol elan afgewisseld
met korte en langere interviews, onder ander met burgemeester Michel Bezuijen, die
samen met wethouder René van Hemert de BSN-kleedjesmarkt kwam bezoeken.
Het BSN-activiteitenteam bestond uit Marjolijn Peters, Nel Panneman en Wil
Vossenaar waarbij Andy Kooy de coördinator was. Na afloop konden alle
deelnemers een koele traktatie gaan halen bij de snackbar om de hoek.
Buitenspeeldag 2014
Woensdag 18 juni 2014 opende burgemeester Michel Bezuijen deze -door de BSN
voor de achtste (!) 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.

Ook dit jaar werd de 'show weer gestolen' door een aantal grote, op het water
drijvende ballen, waardoor kinderen als het ware 'in het water konden lopen' zonder
nat te worden.
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Het BSN-Buitenspeeldag-kernteam, bestaande uit Marjolijn Peters,, Frans Kalse en
Ronald Opdam, werd de hele dag ondersteund door een aantal enthousiaste
wijkbewoners.
Burgemeester de wijk in
Donderdagmiddag 10 juli 2014 kwam een klein gezelschap bestaande uit
burgemeester Michel Bezuijen, bestuursadviseur Greetje Born, wijkcoördinator
Cecile van Toledo alsmede vier leden van de BSN, t.w. Marjolijn Peters, Wil
Vossenaar, Frans Kalse en Ron Fitz, rond 15.00 uur samen op het buitenterras van
Woonzorgcentrum Steenvoorde, waar zij gastvrij werden ontvangen.

Vanuit die locatie werd per fiets maar heel vaak ook lopend, een rondgang door de
wijk Steenvoorde Noord gemaakt. Via de wijk de Mare en het fietspad door het op
dat moment uitbundig-groene park Steenvoorde, werd de Presidentenbuurt
aangedaan. Na het oversteken van de Generaal Spoorlaan bij de John F.
Kennedylaan, kwam het gezelschap vervolgens in de Ministerbuurt en het daarin
gelegen winkelcentrum de Prinsessengalerij. Hierna werd het verlaagde plateau aan
de Ds. Heldringlaan/Prinses Margrietsingel in verband met het zo geslaagde '4bankjes-project van de BSN' bezocht, werden de succesvolle verbeteringen bij de
speellocatie aan de Dr. Poelslaan bekeken en werd via voetpaden door het openbare
groen de eindlocatie Wijkcentrum Stervoorde bereikt, waar werd nagepraat en de
geslaagde rondgang werd geëvalueerd.
Tijdens die rondgang door de wijk werd spontaan en vol aandacht met wijkbewoners
en winkeliers gesproken en kwamen, door de gecombineerde fiets-/wandeltocht
maar ook door de gevolgde route, een aantal groen- en verkeerszaken -veelal
positief maar soms aandachtvragend- ter sprake.
Beursvloer 2014
Vrijdagmiddag 12 september 2014 waren Marjolijn Peters en Ron Fitz aanwezig bij
de voor de eerste keer in Rijswijk georganiseerde Beursvloer. De opzet is dat twee
organisaties - vrijwilligers en/of commercieel - elkaar vinden (een zogenoemde
'match' hebben) waarbij met gesloten beurs diensten, ervaringen etc. worden
uitgewisseld. In totaal had de BSN zes 'matches' waarvan er twee tijdens onze
Kerstactie in één keer konden worden 'verzilverd'.
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BSN Kerstactie 2014
De dubbel-'match', zoals tijdens de Rijswijkse beursvloer werd overeengekomen
tussen enerzijds de BSN en anderzijds 't Kookpunt én Albert Heijn, kreeg tijdens de
BSN Kerstactie 2014 zijn finale.
Maandag 29 december stonden de vrijwilligers oliebollen en appelflappen te bakken
in de keuken van 't Kookpunt met ingrediënten die door Albert Heijn beschikbaar
waren gesteld. Het enthousiaste team bestond uit Conny Poppelier, Ineke van Vliet,
Nel Panneman, Marjolijn Peters, Rina van der Vliet (van de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Zuid), John Vlaardingerbroek en zijn kompaan Frans en Frans Kalse.
Een groot aantal wijkbewoners kreeg ‘s-middags al de nog warme oliebollen en
appelflappen aangeboden.
Voor degenen die op maandagmiddag niet thuis
waren, liepen Conny, Ineke, Marjolijn, Nel, Wil en
John nog een keer alles na op dinsdag 30
december 2014. De tegenprestatie van deze
dubbel-match was, dat de BSN door middel van
een flyer bekendheid zou geven aan 't Kookpunt én
dat een elkaar afwisselend team van BSNvrijwilligers op 31 december de hele dag zou
assisteren in de oliebollenkraam van Albert Heijn.
Om het geheel nog wat meer te promoten, droeg het BSN-team een T-shirt met
daarop de logo's van de deelnemers aan deze geslaagde actie. Anders dan
waarschijnlijk verwacht, waren de oliebollen van Albert Heijn al heel vroeg
uitverkocht.
Themabijeenkomsten Welzijn Rijswijk
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren dinsdagavond 15 april 2014 aanwezig bij de door
Welzijn Rijswijk georganiseerde themabijeenkomst met het motto 'Rijswijk bruist'.
'Bruisende' ideeën voor bewonersorganisaties, in combinatie met de gemeente en
samenwerkende partners, kwamen uitgebreid ter sprake: eerst door de spreekster,
later tijdens de zogenoemde 'ronde tafeltjes'-sessie. Ook werd een filmopname
vertoond, waarin Marjolijn Peters en Wil Vossenaar heel enthousiast vertellen over
de achtergrond, de uitvoering én het vervolg van het '4 bankjes-project van de BSN'.
Vrijdagmiddag 3 oktober 2014 was Ron Fitz aanwezig bij de door Welzijn Rijswijk
georganiseerde bijeenkomst met als thema 'Eenzaamheid, nader beschouwd'. Er
werd een inspirerende presentatie gegeven door Humanitas-voorzitter Marijke van
Eck, waarna er een zogenoemde 'ronde tafeltjes'-sessie werd gehouden.
Het geheel werd afgesloten door Marijke van Eck.
Bijeenkomsten van de werkgroep Brede School Steenvoorde Noord
In 2014 waren er vier bijeenkomsten van de werkgroep Brede School Steenvoorde
Noord. Gesprekspartners waren onder andere de gemeente Rijswijk, de
Steenvoordeschool, SE-Haaglanden en de Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord. In wisselende samenstellingen waren namens de BSN Marjolijn Peters, Ineke
van Vliet en Andy Kooy aanwezig.
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Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de werkgroepen en de
bewonersorganisaties
Andy Kooy, Frans Kalse en Ron Fitz waren in een wisselende samenstelling
aanwezig op de in 2014 viermaal door de VBS georganiseerde gecombineerde
vergaderingen met werkgroepen en bewonersorganisaties, terwijl Marjolijn Peters
zich in de loop van de vergaderingen daarbij aansloot.
Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de bewonersorganisaties
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren zowel 26 februari 2014 als 2 juli 2014 aanwezig
op de gecombineerde vergaderingen van de VBS met de bewonersorganisaties,
waar in beide gevallen het concept-convenant tussen de gemeente en de
bewonersorganisaties uitgebreid besproken werd.
Gegevens Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) over 2014
Openbare vergaderingen: 8 keer waarvan 1 keer gecombineerd met een
bewonersbijeenkomst over het gevoel van onveiligheid bij wijkbewoners.
Bestuursvergaderingen: 9 keer
Bewonersbijeenkomst: 1 keer- zie boven
Openbare spreekuren voor wijkbewoners: 12 keer
Wijkblad 'Buurtnieuws': 2 keer
Buurt- en wijkactiviteiten:
Koningsdag
Burgemeester de wijk in
Buitenspeeldag
BSN-Kerstactie voor alleenstaande ouderen
VBS Gecombineerde vergaderingen met werkgroepen en BO's: 4 keer
VBS Gecombineerde vergaderingen met BO's: 2 keer
VBS ALV
Gemeente Rijswijk Inspraakavond Stadhuis over de Nota Sociaal Domein.
Gemeente Rijswijk Bijeenkomsten Brede School Steenvoorde Noord: 3 keer
Gemeente Rijswijk Beursvloer
Gemeente Rijswijk Beursvloer bezoeken, oa voor BSN-Kerstactie: 11 keer
Welzijn Rijswijk Themabijeenkomsten Buurt Bruist en Eenzaamheid: 2 keer
Welzijn Rijswijk Bijeenkomsten 'Rondgang': 2 keer
Welzijn Rijswijk Vergadering over ondersteuning
Groot Rijswijk Interview waarin onder andere een oproep aan wijkbewoners om mee
te doen met het organiseren van activiteiten.
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) is onderdeel van de Vereniging
Buurtraad Steenvoorde (VBS).
Ron Fitz, secretaris Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN).
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