JAARVERSLAG 2018
Bestuur BSN
Voorzitter/secretaris
Penningmeester
Voorzitter werkgroep Activiteiten

Zusan Titulaer-Meddens
Frans Kalse
Marjolijn Peters

BSN en het jaar 2018
De plannen van de gemeente met de HBG-locatie hebben eind 2017 tot de zodanige ophef
geleid dat de uitstraling daarvan tot ver in 2018 doorwerkte. Omdat er sprake is van grote
ongerustheid is er op initiatief van wijkwethouder Björn Lugthart eind december 2017 een
gesprek gepland op het stadhuis met de verantwoordelijke wethouder Van der Meij en de
interne projectleider. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt en de toezegging is
gegeven dat de opmerkingen vanuit de bewoners en de ingediende zienswijzen in het
volgende projectplan dat medio 2018 zou uitkomen zullen worden besproken. Inmiddels zijn
de plannen gewijzigd en is er opnieuw een plan ingediend waartegen de burger zijn of haar
zienswijze in kon dienen als men het er niet mee eens. Ook zijn er plannen voorgelegd over
de verhoging van de 3 ‘torens’ aan de Churchilllaan en tenslotte is een wijziging van het
bestemmingsplan aangekondigd. Er zijn 2 actiegroepen die zich intensief met deze materie
bezighouden. De BSN houdt de vinger aan de pols.
De wilde plannen die men had met het landhuis De Voorde zijn door het weigeren van de
bouwvergunning aan de betrokkene in de la terecht gekomen. Afwachten wat nu de plannen
zijn. Wel is duidelijk dat er iets moet gebeuren, het landhuis raakt meer en meer in verval, en
dat kan toch niet de bedoeling zijn van een dergelijke mooie locatie.
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.
Het bestuur van de BSN is blij met de aangesloten vrijwilligers die zich voor allerlei zaken
inzetten en die regelmatig de vergaderingen bijwonen. Door deze vrijwilligers is het mogelijk
dat de taken die via de subsidieverordening aan de BSN zijn opgelegd, vervuld kunnen
worden.
Activiteiten
Paas- en kerstattentie
Met Pasen en Kerstmis is aan oudere alleenstaanden in de wijk wederom een attentie
uitgereikt, georganiseerd door Marjolijn Peters. Dit gebeurt met een groeiende groep
vrijwilligers en 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
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mogelijk om deze bewoners ook bij andere activiteiten van de BSN of de VBS te betrekken.
Wel blijkt ook uit deze bezoekjes dat er een groeiende groep mensen in de wijk woont die te
kampen heeft met een klein netwerk. Enerzijds omdat men geen familie (meer) heeft,
anderzijds omdat men een leeftijd heeft bereikt waarop mensen uit de omgeving wegvallen.
Dit zijn niet alleen oudere alleenstaanden, maar bijvoorbeeld ook mensen die nog aan het
arbeidsproces deelnemen, of mensen die in verband met de gezondheid verhuisd zijn naar een
kleinere of gelijkvloerse woning.
Buurtpreventie
Regelmatig vinden er in de wijk controles plaats door de buurtpreventiegroep o.l.v. de
projectleider Gregor Serban. De politie en met name de wijkagent is daar erg blij mee omdat
de groepsleden veel zaken al oplossen voordat de politie dit doet. In de vergaderingen van de
BSN geeft de projectleider regelmatig een kort verslag over de werkzaamheden van de groep
en over de bereikte resultaten. De bewoners vinden dat de leefbaarheid van Steenvoorde
Noord hiermee wordt vergroot.
Pasen
In de week voor Pasen is samen met andere bewonersorganisatie een knutselmiddag
georganiseerd waar men Palmpasentakken kon maken. Hoewel de opkomst niet heel erg groot
was zijn er mooie takken gemaakt. Deze zijn aan het eind van de middag samen met een
chocolade Paashaas aangeboden aan de bewoners van een gesloten afdeling in Florence
Verzorgingshuis Steenvoorde. De bewoners reageerden blij verrast op deze attentie.
Koningsdag
Samen met 2 andere bewonersorganisaties is er – mede op verzoek van AH – een
Koningsdagfeest georganiseerd in de Bogaard. In de morgen konden de kinderen deelnemen
aan oudhollandse spelletjes en was er voor de kinderen een vrijmarkt, in de middag vond er
een ‘levend’ voetbalspel plaats, waaraan de toenmalige wijkwethouder en de burgemeester
deelnamen.
Het feest kreeg veel lovende reacties van de deelnemers en hun ouders, en het is de bedoeling
dat dit in 2019 wordt herhaald.
Prinsessebraderie
Er is op 5 september 2018 voor het 4e jaar een Prinssessebraderie georganiseerd op de Prinses
Margrietsingel en de Prinses Irenelaan. Een groeiend aantal kramen (bijna 40) nam hieraan
deel. Door de groeiende variatie in het aanbod wordt de braderie steeds aantrekkelijker.
Voor de kinderen was er een springkussen en er waren grote, plastic waterballonnen waarmee
de kinderen onder begeleiding op het water aan de Margrietsingel konden rollen.
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Nieuw was dit keer een poffertjeskraam waar de bewoners en met name de kinderen gratis
poffertjes konden ophalen.
Het optreden van de band The East & West Rockers droeg wederom veel bij aan de sfeer.
De voorbereiding van de braderie geschiedde dit keer door een werkgroep o.l.v. Marjolijn
Peters, en dat is goed bevallen. Ondanks de het regenachtige weer is de braderie succesvol
verlopen – en is dus voor herhaling vatbaar. Voor 2019 staat de braderie voorlopig gepland op
4 september a.s.

Sinterklaasfeest
Eind november is er een gezamenlijk Sinterklaasfeest gevierd in Stervoorde, dat mede door de
professionele medewerking van Jovel Entertainment een succes was. Ruim 100 kinderen met
hun ouders namen hieraan deel en na het feest kwamen via Facebook en Nextdoor hierover de
nodige complimenten binnen. Ook deze gezamenlijke opzet is dus voor herhaling vatbaar.
Communicatie naar de bewoners
De vergaderingen van de BSN zijn openbaar en er is inmiddels sprake van een groeiend
aantal deelnemers. Regelmatig worden er bewoners uitgenodigd als er een specifiek
onderwerp aan bod komt, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen m.b.t. de bebouwing rondom
de Bogaard, de inrichting van het Bogaardplein of bijvoorbeeld het probleem van de overlast
door lesauto’s die oefenen in de presidentenwijk.
Het wijkblad Buurtnieuws is in 2018 tweemaal 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.
Op de Facebooksite van de BSN worden de laatste nieuwtjes en activiteiten geplaatst, zodat
men ook via die weg de activiteiten kan volgen.
Vergaderingen
Het bestuur van de BSN heeft in 2018 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.
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Van deze 5 vergaderingen waren er 4 bewonersvergaderingen, plus één bijeenkomst in juni
die kan worden beschouwd als een wijkbijeenkomst.
Het aantal bezoekers varieerde van 12 tot 16 deelnemers. Vaste deelnemers waren de
gemeentelijke wijkcoördinator Cecile van Toledo en Martien den Brabander, de wijkagent.
Wethouder Jorke van der Pol woont als verantwoordelijke wijkwethouder sinds april 2018 de
vergaderingen zoveel mogelijk bij. Op de wijkbijeenkomst in juni waren er naast de vaste
deelnemers 17 extra buurtbewoners aanwezig.
Aan de orde zijn geweest – naast de hierboven al genoemde zaken – wederom het probleem
van de papierbakken, die voor een aantal bewoners te ver weg zijn, het plaatsen van meer
prullenbakken voor het deponeren van zakjes hondenpoep, de overlast van drones en de
overlast veroorzaakt door motoren die de Generaal Spoorlaan als racecircuit gebruiken.
Het gevaar van de oversteek op de Generaal Spoorlaan vanaf de J.F. Kennedylaan naar de
Minister Aalberselaan en omgekeerd is regelmatig aan de orde in de vergaderingen.
De plaatsing van auto’s voor verkoop op de Abraham Lincolnlaan roept bij een aantal
bewoners irritatie op, net als het voortdurend manoeuvreren van lesauto’s in de wijk.
Probleem is dat de gemeente heeft toegestaan dat er auto’s voor de verkoop worden
neergezet. Over de lesauto’s is overleg gevoerd tussen de gemeente en het CBR
In aanwezigheid van 2 gemeentelijk vertegenwoordigers zijn de parkeerproblemen in de J.C.
van Markenlaan en de C.T. Storklaan besproken. De bewoners hebben hun hart kunnen
luchten over de overlast van medewerkers en bezoekers van de Bogaard die in hun wijk
parkeren omdat daarvoor niet betaald hoeft te worden. Gewezen is op het terrein naast de
autowasinstallatie op de Beatrixlaan en verzocht is te bezien of daar een mogelijkheid tot
parkeren geschapen kan worden. Op het moment van het schrijven van dit jaarveerslag is daar
door de gemeente nog geen antwoord op gegeven.
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 op de
Generaal Spoorlaan.
Deelgenomen is aan de evaluatie van het omheinde hondenlosloopgebied aan de Warande in
Rijswijk. Na deze evaluatie is door de gemeente besloten de inrichting van dit gebied in stand
te laten en meerdere van dergelijke hondenlosloopgebieden in te richten.
Omdat het bestuur van de BSN regelmatig contact heeft met kwetsbare mensen met een klein
sociaal netwerk is door de voorzitter contact gelegd met de organisatie ‘Open je hart’. Deze
organisatie werkt in Den Haag in 8 wijken aan het samenbrengen van bewoners in de wijk om
de sociale cohesie te bevorderen. Anders dan de organisaties die vanuit de aanbodzijde zaken
aanbieden, werkt deze organisatie vanuit de vraagzijde van bewoners. Wat wil men, waar
heeft men behoefte aan? In Den Haag blijkt deze aanpak een zodanig succes te zijn dat zelfs
bewoners van Rijswijk zich hebben aangemeld om deel te nemen aan de activiteiten aldaar.
Geprobeerd wordt nu om deze organisatie in Rijswijk binnen te halen om te bezien of in
samenwerking met Welzijn Rijswijk e.e.a. bereikt kan worden.
Samenwerking met andere bewonersorganisaties
De samenwerking tussen de 4 bewonersorganisaties die in 2017 is gestart is zo goed bevallen
dat deze in 2018 onverminderd is doorgezet.
In april is zoals hiervoor aangegeven een gezamenlijk koningsfeest gevierd in de Bogaard,
een Palmpasenmiddag is georganiseerd, het Sinterklaasfeest is gevierd in Stervoorde etc.
In 2019 zal opnieuw e.e.a. gezamenlijk worden georganiseerd.
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Tenslotte
Ondanks de (nog) niet zo grote groep vrijwilligers heeft de BSN, al dan niet in samenwerking
met de andere Bewonersorganisaties, in 2018 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 2019 in.
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