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BSN en het jaar 2017
Het jaar 2017 was voor de BSN een feestelijk jaar. De bewonersorganisatie is in 2002
opgericht en bestond dus in 2017 15 jaar. Een kristallen jubileum, goed voor een feestje! Dat
feestje vond als receptie plaats op 14 oktober in de Bernadettekerk. Er was de nodige
belangstelling en inloop en de sfeer was prima. Met de vrolijke muzikale begeleiding van The
Arrows werd het glas geheven op het verleden en op de toekomst.
Verder speelde er 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 item dat tot veel ophef leidde in de wijk waren de plannen van de
gemeente met de HBG-locatie. Dit leidde in de novembervergadering tot een stevige
discussie. Bewoners voelden zich ‘beduveld’ door de gemeente, met name door de indruk dat
de gemeenteambtenaren hun zorg over de parkeerproblemen en de dreigende
verkeerscongestie ‘wegwuifden’. Ook de ‘artistieke’ wijze waarop de 4 hoge torens rondom
de Bogaard waren weergegeven riepen vragen op. Het beeld strookte niet met de
werkelijkheid en gaf naar de mening van de bewoners onvoldoende zicht op de
schaduwwerking, de beperking van het uitzicht en andere negatieve effecten van een
dergelijke hoge bebouwing. Een en ander leidde op initiatief van Björn Lugthart tot een
bijeenkomst op het stadhuis eind december 2017 met de verantwoordelijke wethouder Van
der Meij en de interne projectleider van het geheel. Van deze bijeenkomst is een verslag
gemaakt en de toezegging is gegeven dat de opmerkingen vanuit de bewoners en vanuit de
ingediende zienswijzen in het volgende projectplan zullen worden besproken.
Activiteiten
Paas- en kerstattentie
Met Pasen en Kerstmis is aan oudere alleenstaanden in de wijk een attentie uitgereikt,
georganiseerd door Marjolijn Peters. Dit gebeurt met een groeiende groep vrijwilligers en
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blijkt steeds een groot succes te zijn. De bewoners die dit ontvangen zijn blij verrast, en voor
de vrijwilligers versterkt dit de contacten met die groep en dat maakt het mogelijk om deze
bewoners ook bij andere activiteiten van de BSN of de VBS te betrekken.
What’s app
Er is al in 2016 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. In de novembervergadering zijn de activiteiten van de What’s App groep onder
leiding van Gregor Serban onder één noemer gebracht, en vinden er inmiddels in de wijk
regelmatige controles door buurtpreventiegroepen plaats. Vooral de oudere bewoners vinden
dat de leefbaarheid van Steenvoorde Noord hiermee wordt vergroot.
Poepzakjes voor honden
Op verschillende plaatsen in de wijk zijn poepzakjes voor honden opgehangen, samen met
een foto van een hond op krukken. Zie de bijgaande foto. Bedoeling is mensen erop te
attenderen dat de APV voorschrijft dat hondenpoep moet worden opgeruimd. Deze actie heeft
in ieder geval tot veel aandacht voor dit probleem geleid, omdat de leefbaarheid in de wijk
wordt aangetast als er overal hondenpoep ligt.
Prinsessebraderie
Er is in september wederom een Prinssessebraderie georganiseerd onder leiding van Marjolijn
Peters, die mede door het prachtige weer een mooi succes geworden is. Een groeiend aantal
kramen sinds de start 3 jaar geleden met een groeiende variatie in het aanbod maakt de
braderie steeds aantrekkelijker. Er was een kinderkussen en er waren grote, plastic
waterballonen waarmee de kinderen onder begeleiding op het water aan de Margrietsingel
konden rollen. Het optreden van de band The East & West Rockers droeg veel bij aan de
sfeer.
Communicatie naar de bewoners
Het wijkblad Buurtnieuws is in 2017 éénmaal uitgegeven en verspreid onder alle bewoners.
Daarnaast is het neergelegd in Zorgcentra, bibliotheek e.d.
De website wordt bijgehouden met elke maand een overzicht van de activiteiten in
Steenvoorde Noord. Ook de verkorte en geanonimiseerde versie van de vergaderverslagen
worden op de website gepubliceerd.
Enkele bestuursleden hebben op 23 september deelgenomen aan de Seniorenbeurs in
Stervoorde. Doel daarvan was het vergroten van de naamsbekendheid en kennis over de
activiteiten van de VBS. Deze beurs werd goed bezocht door bewoners en andere organisaties
op het terrein van welzijn in Rijswijk.
Vergaderingen
Het bestuur van de BSN heeft in 2017 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.
Van deze 5 vergaderingen waren er 4 bewonersvergaderingen, plus één bijeenkomst in
november die kan worden beschouwd als een wijkbijeenkomst.
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 ruim 20 extra
buurtbewoners aanwezig
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Naast de ‘vaste’ vrijwilligersgroep die de vergaderingen bijwoont kent de BSN een groeiende
groep ‘losse’ vrijwilligers.
Mensen die graag wat willen doen, maar niet vast willen zitten aan vergaderingen ‘s avonds
maar liever zelf willen bepalen wanneer zij bij het werk van de BSN betrokken willen
worden. Deze groep vrijwilligers is bijvoorbeeld betrokken bij het ronddelen van de Paas- en
Kerstattenties en bij het organiseren van de Prinsessebraderie.
Aan de orde zijn geweest – naast de hierboven al genoemde zaken - de onverwachte wijziging
van het papierophaalsysteem van Avalex, het plaatsen van meer prullenbakken voor het
deponeren van zakjes hondenpoep en de overlast van drones en van motoren die de Generaal
Spoorlaan als racecircuit gebruiken.
Voor de wijziging van het papierophaalsysteem – dat voor ouderen tot problemen leidt omdat
de afstand tot de papierbakken voor hen te groot is – is er contact gelegd met de wethouder en
de ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is. Er heeft inmiddels een inventarisatie van
klachten plaatsgevonden, waarover met de wethouder en de ambtenaar zal worden overlegd.
Het overleg over het plaatsen van meer prullenbakken voor hondenpoepzakjes heeft nog niet
geleid tot het plaatsen van meer prullenbakken.
De overlast van drones in de parken en van de motoren is besproken met de wijkagent.
Nagedacht wordt over een actie met het steekproefsgewijs controleren van de snelheden.
In de novembervergadering werd naast de HBG-locatie ook gesproken over het combineren
van de verschillende What’s App buurtpreventiegroepen in de wijk. In Steenvoorde Zuid
worden door buurtwachten al wat langer controlerondes gelopen, en het is de bedoeling dat
dit wordt uitgebreid naar andere wijken, e.e.a. met medewerking van de gemeente.
Samenwerking met andere bewonersorganisaties
Begin 2017 is op initiatief van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid een bijeenkomst
geweest van alle 4 de bewonersorganisaties. De bedoeling was om een gezamenlijk project op
te starten, namelijk een timmerclub in de zomervakantie voor jongeren tussen de 6 en 16 jaar.
Uiteindelijk lukte dit niet omdat de uitvoerder er niet in slaagde een goede offerteaanvraag in
te dienen.
De samenwerking beviel echter goed en die leidde er onder meer toe, dat er afspraken zijn
gemaakt om samen verder te gaan. Ook is er een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige
materialen bij de bewonersorganisaties, zodat men elkaars materialen over en weer kan
gebruiken.
Eind november is er een gezamenlijk Sinterklaasfeest gevierd in Stervoorde, dat mede door de
professionele medewerking van Jovel Entertainment een succes was. Bijna 100 kinderen met
hun ouders namen hieraan deel en na het feest kwamen via Facebook en Nextdoor hierover de
nodige complimenten binnen.
Tenslotte
Ondanks de (nog) niet zo grote groep vrijwilligers heeft de BSN, al dan niet in samenwerking
met de andere Bewonersorganisaties, in 2017 de nodige activiteiten ontplooid op het terrein
van het sociaal en cultureel welzijn van haar bewoners, alsmede op het terrein van het
vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Vol goede moed gaat de BSN 2018 in.
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