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Voorzitter werkgroep Activiteiten   Marjolijn Peters 
 
BSN en het jaar 2017 
 
In 2017 speelde wederom de ontwikkeling van de plannen met Landgoed De Voorde in park 
Overvoorde. Er is een koper gevonden die er een horecagelegenheid van wil maken (hotel en 
restaurant). Betrokkene heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een 
wintertuin van glas. Dit wordt een erg groot gebouw en er is een bewonersgroep opgericht die probeert 
invloed uit te oefenen om het gebouw te verkleinen en de dreigende overlast te beperken.  
Inmiddels is gebleken dat er geen bouwvergunning aan de koper wordt verstrekt, omdat hij 
onvoldoende documenten heeft aangeleverd die de gemeente zicht bieden op welke plannen hij precies 
heeft.  
 
Een tweede belangrijk discussiepunt werd gevormd door de plannen van de gemeente met de HBG-
locatie.  
 
Overige activiteiten 
 
- BSN organiseerde in het voorjaar een groenmarkt o.l.v. Marjolijn Peters met medewerking van leden 
van de werkgroep Groenmarkt en van Woonzorgcentrum Steenvoorde. Het bezoekersaantal viel 
helaas wat tegen.  
- Er is een what’s app groep in de Ministersbuurt opgericht als buurtpreventie. Met de overige buurten 
wordt met de overige beheerders van what’s appgroepen contact gehouden.  
- Er werd wederom een Prinssessebraderie georganiseerd onder leiding van Marjolijn Peters, die mede 
door het prachtige weer een mooi succes geworden is. Meer kramen van verschillende hoedanigheid, 
en  
- Met Pasen is aan oudere alleenstaanden een attentie uitgereikt. Dit gebeurt met een groeiende groep 
vrijwilligers en blijkt steeds een groot succes te zijn. De bewoners die dit ontvangen zijn bij verrast, en 
voor de vrijwilligers versterkt dit de contacten met die groep en dat maakt het mogelijk om hen ook bij 
andere activiteiten van de BSN of de VBS  te betrekken.  
- Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Kerstattentie: lak voor Kerstmis is er bij 100 ouderen ouderen en 
kerstattentie bezorgd door de vrijwilligers van de BSN, waarop enthousiast is gereageerd. Geprobeerd 
wordt de groep uit te breiden en nieuwe namen aan de lijst toe te voegen.  
- Het wijkblad Buurtnieuws is in 2017 eenmaal uitgegeven en verspreid onder de bewoners.  
- De website wordt bijgehouden met elke maand een overzicht van de activiteiten in Steenvoorde 
Noord.  
 
Vergaderingen 
 
Het bestuur van de BSN heeft in totaal 5 maal vergaderd in Stervoorde. Alle vergaderingen van de 
BSN zijn openbaar en de data worden in het wijkblad ‘Buurtnieuws’ en op de website gepubliceerd.   
Er hebben in 2017 in totaal 4 bewonersvergaderingen plaatsgevonden plus een bijeenkomst in 
november die kan worden beschouwd als een wijkbijeenkomst.  
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Het aantal bezoekers varieerde van 11 tot 16 deelnemers. Vaste deelnemers waren de gemeentelijke 
wijkcoördinator Cecile van Toledo en Martien den Brabander, de wijkagent.  
Björn Lugthart woont als verantwoordelijke wijkwethouder de vergaderingen zoveel mogelijk bij.  
Op de wijkbijeenkomst in november waren er naast de vaste deelnemers bijna 20 extra buurtbewoners 
aanwezig. Deels waren dit bewoners die problemen hadden met de plannen voor de HBG-locatie, en 
deels buurtbewoners die betrokken zijn bij de buurtpreventie.  
 
Onderwerpen op de vergaderingen waren onder andere: 
Nieuwbouwplannen voormalige HBG-locatie: twee keer. 
Nieuw- en verbouwplannen van en rond Huize de Voorde: drie keer - één keer met twee externe 
sprekers van de Bewonersgroep 'Voor een Stijlvolle Voorde'. 
Nieuw parkeerbeleid gemeente Rijswijk - met externe spreker dhr F. de Jong van de gemeente 
Rijswijk. 
 
 


