Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN)
Datum: 20 april 2016
Locatie: wijkcentrum Stervoorde
Aanvang: 19.30 uur
1. Voortgang buurtpreventie
Sommige aanwezigen vinden buurtpreventie wel een aanwinst maar er blijven vragen. De voorzitter heeft het
Gemeentehuis bezocht in zijn speurtocht naar de wettelijke basis van buurtpreventie. Hij is bij het OM en op
het ministerie wezen praten en op basis daarvan verwijst hij naar een publicatie van het Wetenschappelijk
Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie waarin grote vraagtekens
worden gezet bij dit fenomeen en waarin verwezen wordt naar de Wet op de Weerkorpsen, die activiteiten als
buurtpreventie strafbaar stelt tenzij er een Algemene Maatregel van Bestuur is die voor een specifieke situatie
de zaken ordelijk regelt.
2. Voortgang Speeltuin
In de vergadering wordt geconstateerd dat de speeltuin wél open is maar nog niet officieel is geopend. Dit
laatste komt door een nog niet adequate drainage waaraan nog gewerkt moet worden. Er wordt al wel veel
gebruik gemaakt van de speeltuin die als leuk en fraai wordt betiteld. Wensen uit de vergadering zijn: meer
bankjes, ook in de schaduw en 'fiets-nietjes' of andere voorzieningen voor het wegzetten van fietsen.
Opnieuw wordt melding gemaakt van te kort schietende communicatie vanuit de Gemeente. De
wijkcoördinator reageert hierop met het noemen van de zaken die wel zijn gecommuniceerd over de speeltuin
maar er blijven inderdaad zaken onbenoemd, die voor de buurt wel wezenlijk zijn.
3. Activiteiten
Op 11 mei a.s. wordt op het terrein van Florence een 'Groenmarkt' georganiseerd met onder andere het thema
'Steenbreek' waar behalve planten ook honing, vogel- en vlinderhuisjes en moestuinzaken zullen worden
verkocht. In onze wijkblad Buurtnieuws is een bon afgedrukt, die als 'steen' in te leveren is en een gratis plant
oplevert, uiteraard zolang de voorraad strekt.
Op 31 augustus a.s. wordt er door de BSN weer een Prinsessenbraderie georganiseerd, uitgebreide informatie
daarover volgt nog.
De Weggeefwinkel heeft haar handen vol aan de kledingweggeefactie. Gewerkt wordt met een soort pop-up
store. Er komt erg veel kleding binnen en soms zelfs ook winkelinventaris. Er is een gebrek aan opslag en
verzocht wordt dan ook dat diegene die ruimte beschikbaar heeft, met de Weggeefwinkel contact opneemt.
Ook het aantal gebruikers van deze gratis voorziening neemt toe en ligt nu al een stuk boven de 300
personen.
4. Wijkbijeenkomst 8 juni in plaats van de reguliere bijeenkomst van 15 juni
Op 8 juni a.s. is er ’s avonds een bijeenkomst in Stervoorde waar iedereen uit de wijk welkom is. De BSN wil
die avond inventariseren welke behoefte er onder bewoners in de wijk leeft ten aanzien van te organiseren
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activiteiten. Voor de bijeenkomst zijn organisaties uitgenodigd die iets voor de wijk kunnen betekenen, zodat
er voor de bewoners ook iets te kiezen valt. Zegt het voort en komt allen.
5. Voortgang Huize De Voorde
Enkele aanwezigen zijn naar de informatiebijeenkomst van 5 maart jl. over Huize De Voorde geweest. De
leden doen verslag over de opgedane informatie. Het lijkt een verzorgde aanpak te worden waarbij een
hotel/restaurant ontstaat, bestaande uit het oude huis met enige nieuwbouw en voldoende parkeergelegenheid.
Ook is de constatering dat het erop lijkt dat de bestaande natuur voldoende gerespecteerd wordt.
6. Voortgang HBG-complex
Enige aanwezigen zijn naar de twee door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten geweest. Opviel dat de
eerste bijeenkomst weinig belangstellenden trok en de tweede bijeenkomst min of meer vergeten werd. In de
vergadering wordt naast waardering voor de ontwikkeling van het gebied, de nodige zorg geuit over de
omvang van de voorgenomen bebouwing. Er is discussie over de wijze waarop deze vergadering stelling kan
nemen in de kwestie, waarbij consensus bestaat over het feit dat de vergadering zijn zorg wil laten horen over
de voorgenomen bestemmings-planwijziging, waarbij tevredenheid is over de huidige bestemming (kantoor)
en de huidige hoogte. De in de pers genoemde dertig verdiepingen wordt als onwenselijk gezien, waarbij men
duidelijke voorkeur heeft voor een aanzienlijk geringer aantal verdiepingen. Ook zijn er zorgen over de te
verwachten parkeerproblemen indien tot woningbouw wordt overgegaan, omdat de gehanteerde normen voor
de te verwachten behoefte aan parkeerruimte als niet-realistisch wordt gezien.
7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
- Een lid meldt loszittende stoeptegels en te ver uitgroeiende bomen: de wijkcoördinator wijst haar op het
meldpunt bij de Gemeente.
- Geklaagd wordt opnieuw over de langs de weg te koop staande auto’s. De wijkagent vertelt haar dat dit is
toegestaan. Ook een kampeerwagen mag langs de weg geparkeerd worden.
- Een lid meldt een tekort aan afvalbakken voor hondenpoepzakjes. Zij krijgt het advies die afvalbakken bij
het Gemeentelijk meldpunt aan te vragen.
- Verteld wordt over het project 'Drempelmaatjes' waarbij vrijwilligers eenzame buurtgenoten kunnen
bezoeken. Gevraagd wordt aan de aanwezigen mogelijke eenzamen én mogelijke vrijwilligers bij Welzijn
Rijswijk te melden. Het project gaat ditmaal niet over eenzame ouderen maar over de leeftijdsgroep van 30tot 50-jarigen.
- Gemeld wordt, dat de GGD op zoek is naar burgerhulpverleners die zich - al voor een ambulance ter plekke
is - kunnen bekommeren over mensen met acute hartproblemen. Er wordt aan deelnemers een cursus
gegeven. Op de wijkbijeenkomst van 8 juni a.s. zal de GGD acte de préséance zal geven over dit onderwerp.
- Nogmaals wordt aandacht van de Gemeente gevraagd voor het kruispunt Schaapweg/Generaal Spoorlaan.
Ditmaal is de niet kloppende voetgangers-oversteek een punt van zorg.
- Gemeld wordt dat de wijk-coördinatoren van de gemeente met een busje spontaan in de wijk opduiken om
het contact van de gemeente met de bewoners te intensiveren. Gevraagd wordt in dit kader om de aandacht
minder te versnipperen en meer te combineren: dat wil zeggen dat gemeente, Welzijn Rijswijk en de BSN die nu elk afzonderlijk in de wijk contacten leggen met bewoners - meer samen op zouden kunnen trekken.
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