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BSN en het jaar 2019
Waar in 2018 nog sprake was van een groeiend aantal vrijwilligers en deelnemers aan de
bijeenkomsten, vertoonde 2019 een dalende lijn.
Een aantal initiatieven dat het bestuur ontplooide kreeg vanuit de gemeente noch vanuit de
wijk respons. Reden voor het bestuur om medio 2019 de bestuurstaak neer te leggen en zich
verder alleen nog te richten op de uitvoering van die activiteiten die succesvol genoemd
kunnen worden en waarover de bewoners tevreden zijn.
Wellicht is de huidige opzet van een bewonersorganisatie niet meer passend in deze tijd en
moeten nieuwe ontwikkelingen ontplooid worden.
Activiteiten
Overleg met de gemeente over veiligheid
Het kruispunt Schaapweg/Generaal Spoorlaan is voor wandelaars en fietsers die willen
oversteken levensgevaarlijk, met name van de kant van de flats van de Thomas Jeffersonlaan.
Enerzijds vanwege de ondoorzichtigheid van het kruispunt voor de overstekende wandelaar of
fietser, anderzijds omdat deze verkeersdeelnemers door het autoverkeer op de laan bijna niet
op te merken zijn. Daarbij is de snelheid van het verkeer ook een doorn in het oog van de
bewoners, snelheden van 70 km worden regelmatig geconstateerd. Vreemd dat de gemeente
of de politie daar niet regelmatig snelheidscontroles uitvoert, zelfs niet nadat het bestuur van
de BSN daarom regelmatig gevraagd heeft in de vergaderingen.
Op verzoek van het bestuur is er herhaalde malen overleg gevoerd met een medewerker van
de afdeling Verkeersveiligheid, waarbij aan de gemeente is gevraagd een zebra of
bijvoorbeeld een (betere) rotonde aan te leggen. Volgens de medewerker Verkeersveiligheid
was dit in strijd met de richtlijnen van het CROW1, omdat de Generaal Spoorlaan een
doorgaande weg is. Een zebra of rotonde zou ambulance- en ander noodverkeer nodeloos
vertragen. Voor het BSN-bestuur een wat vreemde argumentatie omdat er bij de kruising
Minister Aalberselaan/Generaal Spoorlaan wèl een zebra is aangelegd. Bovendien zit
bijvoorbeeld de Noordweg vol met rotondes en drempels. Na een aantal keren overleg is
uiteindelijk begin van 2020 een aantal voorstellen aan het bestuur voorgelegd om de situatie
wat vriendelijker te maken voor fietsers en wandelaars die willen oversteken.
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Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.
Inmiddels dekt deze naam de lading niet meer, daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.
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Kruispunt Generaal Spoorlaan met links (nauwelijks zichtbaar) de Schaapweg.
Naast dit punt zijn er bij de besprekingen op het stadhuis de fiets- en
wandelaarsonvriendelijke oversteeklichten bij de Prinses Beatrixlaan besproken. Het bestuur
heeft de gemeente erop geattendeerd dat
a. veel van de drukknoppen bij de verkeerslichten niet of niet meer werken, en
b. de wandelaar en fietser die wil oversteken onevenredig lang moet wachten in
verhouding tot het autoverkeer. Het komt zelfs voor – bijvoorbeeld bij de kruising
Prinses Beatrixlaan/Churchilllaan richting A4 dat het autoverkeer 2x voorgaat voor de
fietser of wandelaar die staat te wachten. Fijn als het regent…..
Tenslotte is de verkeersdruk en verkeersoverlast besproken op de wegen achter de
Beatrixlaan, met name bij de JC van Markenlaan. Het laden en lossen geeft heel veel overlast.
Daarnaast is de parkeerdruk zo toegenomen dat bewoners in bijvoorbeeld de C.T. van
Storklaan hun auto overdag niet meer in hun eigen wijk kwijt kunnen vanwege het aantal
auto’s van o.a. medewerkers van Middin of andere kantoren op de Prinses Beatrixlaan. De
gemeente heeft tot verbazing van het bestuur een onevenredig aantal vergunningen verstrekt
aan Middin zonder rekening te houden met de verhoging van de parkeerdruk. Bij navraag
bleek dat er geen beleid is op dit gebied, wie vraagt krijgt een vergunning.
Begin januari van het nieuwe jaar is een aantal voorstellen gedaan om bovenstaande situaties
te verbeteren.
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Overleg met de gemeente over ophalen oud papier
Nadat Avalex plotseling en zonder enige waarschuwing is gestopt met het ophalen van oud
papier in de wijk en de bewoners per brief door de gemeente op de papiercontainers werden
gewezen, heeft het bestuur van de BSN regelmatig het stadhuis benaderd om een oplossing te
vinden voor de oudere, niet meer zo mobiele bewoner in de wijk voor wie de container én te
ver weg staat én het versjouwen van oud papier te zwaar is. De BSN ontving namelijk veel
klachten hierover.
Na een eerste gesprek bij wethouder Van der Meij viel het contact met de gemeente stil.
Uiteindelijk heeft wethouder Van de Laar gereageerd op een rechtstreeks verzoek van de
voorzitter om de voortzetting van het overleg. Uit dit gesprek bleek dat men bij het ophalen
van afval ‘geen doelgroepenbeleid’ voert. Wellicht is het verstandig als de gemeente dit wel
doet – of althans beter nadenkt over de problemen bij het moeten wegbrengen van afval – in
welke vorm dan ook.
In het gesprek bij wethouder Van de Laar kwam het voorstel naar voren om medewerkers van
Middin papier te laten ophalen als een vorm van dagbesteding. Na nog enig overleg met de
gemeente en Middin is begin januari 2020 deze pilot van start gegaan, vooralsnog voor een
periode van 2 maanden. Daarna zal het e.e.a. worden geëvalueerd.

Formele opening eerste papierophaalronde door wethouder Van de Laar.
Paas- en kerstattentie
Met Pasen en Kerstmis is aan oudere alleenstaanden in de wijk wederom een attentie
uitgereikt, georganiseerd door de voorzitter van de Werkgroep Activiteiten, Marjolijn Peters.
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Dit gebeurt met een vaste 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 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.

Buurtpreventie
Regelmatig vonden 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. Inmiddels is de Buurtpreventiegroep helaas gestopt met de
werkzaamheden.
Prinsessebraderie
Er is op 4 september 2019 voor het 5e jaar een Prinssessebraderie georganiseerd op de Prinses
Margrietsingel en de Prinses Irenelaan, helaas ook deze keer weer een regenachtige dag.
Vanwege het slechte weer ging het springkussen voor de kinderen en de grote, plastic
waterballonnen niet door. Wel stond er weer de poffertjeskraam waar de bewoners en met
name de kinderen gratis poffertjes konden ophalen.
Het optreden van de band Stardust Express droeg veel bij aan de sfeer, ondanks de regen.
De voorbereiding van de braderie geschiedde door een werkgroep o.l.v. Marjolijn Peters en
een aantal vrijwilligers.
Omdat de braderie voor de derde achtereenvolgende keer te maken had met heel veel slecht
weer, waardoor het aantal bezoekers minimaal was en al vroeg in de middag de kramen
werden opgebroken, is besloten dit initiatief niet meer in zijn huidige vorm door te zetten.
Vrijwilligers die dit voor het komende jaar op zich willen nemen kunnen zich melden bij de
voorzitter van de werkgroep activiteiten via bestuur@steenvoordenoord.nl.

Sinterklaasfeest
Eind november is er door de 4 bewonersorganisaties wederom een gezamenlijk
Sinterklaasfeest georganiseerd in Stervoorde, dat mede door de professionele medewerking
van Jovel Entertainment een succes was. Ruim 100 kinderen met hun ouders namen hieraan
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deel en na het feest kwamen via Facebook en Nextdoor hierover de nodige complimenten
binnen. Wederom voor herhaling vatbaar dus.

Impressie van het Sinterklaasfeest in Stervoorde

Wijkschouw
Medio 2019 heeft een wijkschouw plaatsgevonden naar aanleiding van het aantreden van
Dennis Bodano als nieuwe wijkcoördinator. Bezocht zijn o.a.:
a. de Tempellaan. Als de plannen voor de nieuwe woningbouw allemaal doorgaan, zal deze
laan maar ook de buurt erachter te maken krijgen met een flinke toename van de
verkeersstroom. Op de Beatrixlaan waarop het verkeer al regelmatig vaststaat, zal dit nog
vaker gebeuren. Ook zal de parkeerdruk toenemen, terwijl het parkeren nu al onder druk staat.
b. Het wegdek van de C.T. Storklaan wordt ernstig beschadigd door het aan- en afrijden van
het bouwverkeer en van vrachtwagens die de afvalcontainers van kantoren komen legen.
c. de Presidentenwijk. Daar rijden er continue lesauto’s door de straat, met af en toe bijna
aanrijdingen. Door de gemeente is aan de examinatoren gevraagd niet door de wijk te rijden,
maar het blijft lastig. Ook andere buurten hebben er last van.
d. de gevaarlijke kruispunten aan de Generaal Spoorlaan.
e. het veldje naast de autowasserij op de Prinses Beatrixlaan. Gevraagd is (al meer dan een
jaar geleden) wat de gemeente van plan is ermee te doen. Tot nu toe is daar geen antwoord op
gekomen. Inmiddels is gebleken dat dit stukje eigendom is van Q-park. Onduidelijk is wat er
na het opzeggen van het contract met Q-park gebeurt met dit braakliggend stukje land.
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Communicatie naar de bewoners
De vergaderingen van de BSN zijn openbaar. 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 2019 eenmaal uitgegeven en verspreid onder alle bewoners.
Daarnaast is het neergelegd in Zorgcentra, bibliotheek e.d. In dit – voorlopig laatste –
Buurtnieuws is aangegeven dat het bestuur zijn bestuurlijke taken heeft neergelegd en
voorlopig a.i. doorgaat, totdat er een nieuw bestuur zich aandient. Er is een oproep geplaatst
en voorlopig hebben wel enkele belangstellenden informatie ingewonnen, maar heeft nog
niemand zich aangemeld als nieuw bestuurslid.
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 2019 in totaal 3 maal vergaderd in Stervoorde.
Vaste deelnemers waren de gemeentelijke wijkcoördinator Dennis Bodano en de wijkagent.
Wethouder Björn Lugthart woont als verantwoordelijke wijkwethouder sinds april 2018 de
vergaderingen zoveel mogelijk bij.
Aan de orde zijn o.a. geweest
- de overvloed aan lesauto’s in de presidentenwijk, waarover overleg is gevoerd tussen de
gemeente en het CBR;
- de bouwplannen rondom de Bogaard;
- de overlast van het slechte groenonderhoud in de gemeente;
- de overlast van de Berenklauw;
- de problemen om in contact te komen met de gemeente en tot zaken te komen
Omdat het bestuur van de BSN regelmatig contact heeft met kwetsbare mensen met een klein
sociaal netwerk en het ontbreken van sociale cohesie in de wijk 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 daar hebben
aangemeld om deel te nemen aan de activiteiten. Inmiddels is jammer genoeg gebleken dat de
ambtenaren van de gemeente van mening zijn dat hun werkzaamheden voldoende zijn voor
deze doelgroep.
Tenslotte
Jammer genoeg heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien de bestuurstaken neer te leggen.
Wel blijft het bestuur een aantal activiteiten uitvoeren, in afwachting van een nieuw bestuur.
Belangstellenden daarvoor kunnen zich melden bij bestuur@steenvoordenoord.nl.
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