
 1 

 
 
 
Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) 
 
Datum: 21 september 2016 
Locatie: wijkcentrum Stervoorde 
Aanvang: 19.30 uur 
 
1. Parkeerbeleid gemeente Rijswijk 
 
Een gemeentelijk medewerker licht toe dat het bestaande parkeerbeleid voor vergunningen, de blauwe 
zones en betaald parkeren wordt vervangen door een nieuw, fiscaal regiem.  Reden: het bestaande 
beleid was te bewerkelijk, lastig handhaafbaar, niet effectief qua verdeling van de schaarse ruimtes en 
bracht te weinig op in verhouding tot de kosten.  Door de fiscalisering zullen de boeteopbrengsten bij 
de gemeente belanden en niet langer bij het CJIB.   
In de Kadernota parkeren is uiteengezet hoe vanaf 1 januari 2017 de zaken zullen gaan verlopen (te 
downloaden via www.rijswijk.nl/sites/default/files/concept_kadernota_ 
parkeren.pdf. 
Er zullen verschillende tarieven worden gehanteerd. De kosten bij de winkelcentra zullen € 2,50 per 
uur bedragen, maar in de omgeving van de Irenelaan en Margrietsingel zal het neerkomen op ongeveer 
30 ct per uur.  
Mensen met een Europese invalidenparkeerkaart kunnen een jaarvergunning aanvragen, die € 15 zal 
gaan kosten. Daarmee kan men op betaald parkeren gaan staan.  
Bewoners kunnen op dezelfde voorwaarden als vroeger een vergunning aanvragen, de kosten daarvoor 
blijven hetzelfde.  
Voor vragen over het nieuwe parkeerbeleid is een emailadres geopend: parkeren@rijswijk.nl . 
Gevraagd wordt hoe e.e.a. bij zorgcomplexen zoals Florence geregeld zal gaan worden. Geantwoord 
wordt dat het parkeerterrein eigendom is van Florence, en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. 
Wel is de gemeente uiteraard bereid tot overleg als zou blijken dat er een overloop ontstaat door de 
nieuwe regels.  
Gebleken is dat er aandacht is voor doelgroepenbeleid, waarin o.a. de mantelzorgers worden genoemd. 
Men is blij dat de gemeente hiervoor aandacht heeft en complimenteert de gemeente daarmee. 
 
2. Bestuurszaken 
 
De voorzitter heeft zijn functie neergelegd en ook de secretaris zal vanwege zijn slechte gezondheid 
aan het eind van het jaar terugtreden als secretaris. Wel zal hij de website en het Buurtnieuws blijven 
verzorgen. Omdat ook de penningmeester haar functie neerlegt zal geworven worden voor een nieuwe 
voorzitter, penningmeester en secretaris.  
Naar aanleiding van een vraag vanuit de vergadering naar de rol van de voorzitter wordt toegelicht dat 
deze het aanspreekpunt voor de gemeente is, de vergaderingen voorzit, in samenspraak met de andere 
bestuursleden en de leden beleid uitstippelt en implementeert. 
 
3. Mededelingen uit de buurt 
 
Een BSN-er vertelt over de voortgang in het project De Voorde. Nu hij er dieper op is ingedoken vindt 
hij een aantal zaken verontrustend. Zo is de ‘Wintertuin’ een glasconstructie die bijna zo hoog is als 
het landhuis zelf, moeten er 42 parkeerplaatsen gerealiseerd worden en worden er 3 woningen voor 
hulpbehoevenden bijgebouwd in het Koetshuis. De projectontwikkelaar is een zorgverlener, en niet 
iemand met een horeca achtergrond. Hij vraagt zich dan ook af of de BSN hierop geen actie moet 
ondernemen. De voorzitter legt de vraag aan de vergadering voor.  
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Een deel van de vergadering is het met de betrokkene eens, het lijkt erop dat de aantasting van het 
park en omgeving groter is dan op de voorlichtingsbijeenkomst van 5 maart jl. is geschetst.  
Een groter deel van de vergadering is van mening dat – zolang er nog overleg gaande is tussen de 
koper van het geheel en de gemeente – het nog te vroeg is om al tot deze conclusie te komen. 
Bovendien zal de principiële vraag beantwoord moeten worden of dit een aangelegenheid is waarin de 
BSN een rol kan of moet spelen.  
 
4. Mededelingen wijkagent 
 
Omdat de wijkagent op vakantie is zijn er geen verdere mededelingen.  
Een BSN-lid deelt mee dat in Overvoorde scholieren die op weg zijn naar school bij het landgoed 
vandaalstreken uithalen, zo worden er bijvoorbeeld ruiten ingegooid etc.  Ook worden op de 
Lincolnlaan op vrijdag alle bakken die zijn buitengezet omgetrapt.  
Voorgesteld wordt dit te melden via het Meldpunt openbare ruimte gemeente Rijswijk. Men klaagt dat 
er geen reactie op komt als men dit doet en vraagt zich af waarom de BSN zich hiervoor niet inzet.  
Als er iets gemeld wordt, krijgt men als het goed is een antwoordmail met een nummer. Men kan de 
gemeente opnieuw benaderen met dit nummer en vragen welke acties er zijn ondernomen na de 
melding. Als de BSN zich tot de gemeente zou richten met dit verhaal, zou de gemeente overigens 
hetzelfde antwoord geven, namelijk dit melden bij het Meldpunt. 
De wijkcoördinator wijst op het telefoonnummer 14070 dat gebeld kan worden indien men een 
probleem heeft ondervonden.  
 
5. Mededelingen van de wijkcoördinator 
 
Op 8 oktober - van 13 tot 17 uur op het Boogaardplein een Stadsvisie zal worden gepresenteerd door 
de gemeente. Iedereen is van harte welkom.  
Op 26 oktober a.s. zijn alle inwoners van Rijswijk van harte welkom op het stadhuis om hun ideeën 
over de toekomst van Rijswijk kenbaar te maken. Zie daarvoor de aankondigingen in Groot Rijswijk.  
 
Cecile legt desgevraagd uit dat haar rol als wijkcoördinator gericht is op de leefbaarheid van de wijk. 
Zij kan niet als doorgeefluik fungeren voor collega’s van haar die problemen zoals net bij het vorige 
agendapunt genoemd, dienen op te lossen. Daarvoor is nu juist het Meldpunt ingericht.  
Naar aanleiding van een vraag van Fredo over het ‘busje’ om de stemming te peilen in de wijk 
antwoordt Cecile dat dit busje bij de Plus heeft gestaan. Er is informatie verstrekt over o.a. de 
ideecheque en andere zaken waarvoor de burger belangstelling heeft.  
 
6. Activiteiten 
- Ook dit jaar zal weer aan eenzame ouderen in de wijk een kleine kerstattentie worden uitgereikt. 
Men heeft een lijst van ongeveer 90 mensen. Mocht iemand geïnteresseerd zijn om mee te helpen, dan 
graag even melden bij secretariaat of het bestuur. Mochten er mensen zijn waarvan men weet dat deze 
een dergelijke attentie op prijs zouden stellen, dan ook graag even melden. Op de website van BSN en 
in Groot Rijswijk zal een oproep geplaatst worden.  
- Gevraagd wordt wat er vorig jaar met de kerstcheque werd gedaan. Geantwoord wordt dat deze vorig 
jaar deels gebruikt is voor deze actie, maar dat het resterende bedrag dat niet gebruikt werd aan de 
gemeente is teruggeven. 
- Coördinator Weggeefwinkel aan de P. van Vlietlaan nr 2: de winkel loopt als een trein. Men werkt 
momenteel met 40 tot 45 vrijwilligers. Het aanbod van kleding e.d. is zo groot dat kleding waaraan 
iets mankeert meteen wordt weggedaan. De Broodfabriek heeft opslagruimte ter beschikking gesteld 
en mede daarom is er gestart met bedden, meubels, witgoed e.d.  Ook dat loopt als een trein. Men 
heeft van de Weggeefwinkel Den Haag een bus te leen gekregen om zaken te kunnen ophalen.  
De winkel is 3 dagen per week geopend en dan kunnen ook zaken worden ingebracht.   
Geprobeerd wordt om volgend jaar een ‘huiskamer’ te hebben waar men een kopje koffie kan komen 
drinken en op 22 oktober a.s. wordt er een Halloweenoptocht voor kinderen georganiseerd door de 
Weggeefwinkel. 
De vergadering is onder de indruk van het succes van de weggeefwinkel en complimenteert de 
coördinator ermee.  
 


