Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN)
Datum: 23 november 2016
Locatie: wijkcentrum Stervoorde
Aanvang: 19.30 uur.
1. Mededelingen uit de buurt
Een bewoonster van Steenvoorde Noord brengt de vergadering op de hoogte van de laatste plannen
met het landhuis De Voorde. De Bewonersgroep waarvan zij coördinator is maakt zich ongerust, met
name over de plannen voor de aanbouw van het landhuis, een groot glazen rechthoekig gebouw van 2
verdiepingen en ruim 7 meter hoog. Tevens vraagt de groep zich af hoe het moet gaan met het
parkeren. Daarnaast, als het hotel of het geplande restaurant niet goed blijkt te lopen en de eigenaar
vraagt om uitbreiding van de (horeca)vergunning om bijvoorbeeld activiteiten als feesten e.d. te
kunnen organiseren, hoe zal dat gaan verlopen? Wat betekent dit voor de bewoners van de wijk? Denk
aan privacyaantasting, geluid- en lichtoverlast. Benadrukt wordt dat de Bewonersgroep op zich blij is
met de plannen voor De Voorde, en positief staat tegenover het creëren van een hotel en een
restaurant, maar dat de plannen zoals die er nu liggen naar de mening van de Bewonersgroep te ver
gaan en bovendien in strijd zijn met diverse bepalingen op het terrein van de ruimtelijke ordening, de
Monumentenwet e.d.
Naar aanleiding van deze toelichting ontstaat een discussie, waaruit vooral naar voren komt dat het
probleem van het landhuis niet leeft in grote delen van Steenvoorde Noord. In de Presidentenbuurt
wellicht iets meer, omdat deze buurt direct grenst aan de parken Steenvoorde, Stervoorde en
Overvoorde.
Afgevraagd wordt of het wellicht mogelijk is een werkgroep o.i.d. op te richten die zich hiermee zou
kunnen bezighouden. Geantwoord wordt dat de Bewonersgroep als die werkgroep zou kunnen worden
beschouwd.
Besloten wordt dat bezien zal worden of belangstellenden lid willen worden van de Bewonersgroep.
2. Bestuurszaken en overige mededelingen
- Vrijwilligersacademie: er is een Vrijwilligersacademie in Rijswijk, die regelmatig workshops of
cursussen verzorgt, waarvan sommige wellicht interessant zijn voor de vrijwilligers van de BSN.
Besloten wordt dat het secretariaat berichten doorstuurt als deze voor de BSN-ers interessant kunnen
zijn. Aangegeven wordt dat men zelf ook op de website van de Vrijwilligersacademie zullen gaan
kijken (www.vrijwilligersacademierijswijk.nl).
- Kerstbijeenkomst. Naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag wordt meegedeeld dat er dit
jaar geen kerstbijeenkomst georganiseerd wordt vanwege het ontbreken van vrijwilligers.
- Whats app-alertgroep: gewezen wordt op de mail van de wijkcoördinator, die aan de leden op 23
november is toegezonden. Uit tot nu toe opgedane ervaring is bekend, dat men bij voorkeur per straat
of per wooncomplex een dergelijke groep opzet. Punt is namelijk dat de groep niet te groot mag
worden, anders verliest deze zijn werking (namelijk die van waarschuwer). Wel is het wenselijk dat de
beheerders met elkaar contact houden.
- BSN-Kerstactie:
a. De wijkcoördinator wijst op haar mail van 23 november waarin zij is ingegaan op de ‘kerststafette’
die de gemeente Rijswijk door en voor de bewoners wil laten organiseren. Plannen daarvoor moeten
op korte termijn worden ingediend, namelijk voor 5 december a.s.
b. De kerstactie waarbij aan oudere en eenzame bewoners een kerstattentie zal worden uitgereikt, zal
doorgaan. Vrijwilligers die betrokken zijn bij de weggeefwinkel hebben zich gemeld, zodat er nu
voldoende menskracht is om dit te kunnen doen.
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- Penningmeesterschap: er was een kandidaat gevonden voor het penningmeesterschap. In verband
met persoonlijke omstandigheden heeft deze zich teruggetrokken. De voorzitter vraagt of er onder de
aanwezigen iemand is die zich geroepen voelt deze functie op zich te nemen. Een lid meldt zich. Hij
licht toe dat hij deze functie een aantal jaren geleden ook al heeft vervuld, zodat hij zich als redelijk
ingewerkt beschouwd. Gevraagd wordt of de vergadering kan instemmen met zijn benoeming. De
vergadering gaat met vreugde hiermee akkoord.
3. Mededelingen wijkagent
- De wijkagent deelt mee dat hij geen melding heeft ontvangen over de overlast die de jeugd de wijk
bezorgt, maar het probleem is bekend. Op het moment dat de jeugd niet meer in de open lucht sport,
maar naar de Schilp moet, ontstaan de klachten. De jeugd wordt gewaarschuwd en er wordt contact
opgenomen met de scholen om hen erop te wijzen dat ook zij medeverantwoordelijk zijn voor de
opvoeding van hun scholieren.
- De klachten over de jeugd in het Prinsessepark (achter de Plus)zijn nu opgelost, er zijn geen verdere
klachten binnengekomen. De jeugd achter het HBG-gebouw is weggestuurd en deze zijn tot nu toe
niet meer daar gezien.
- Ook straatverlichting is een bron van zorg omdat vandalen het hier nogal eens op begrepen hebben.
Naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag over het rijden van brommers op het fietspad van de
Van Vredenburchweg (het laatste stukje voor de afsluiting bij de Prinses Beatrixlaan) erkent de
wijkagent dat brommers op dat stukje fietspad inderdaad niet mogen rijden – gezien het blauwe
fietsbord. Er is een mail naar de gemeente gestuurd met verzoek om de borden aan te passen.
- Het parkeerterrein bij het HBG-gebouw is afgesloten met een slagboom, maar deze was al met een
dag of drie weer open. Vervolgens is er een zwaarder slot op gezet, dat wederom na 3 dagen buiten
gebruik was. Ook de derde poging lukte niet, zodat de slagboom nu weer open staat en iedereen er kan
parkeren.
- Inbraak in woningen heeft prioriteit en is sterk afhankelijk van meldingen van de bewoners.
- Klachten over de drones in Overvoorde: mensen erop aangesproken, het is een professionele club die
zorgvuldig te werk gaat.
- Fiscalisering parkeren: de invoering ervan zal nog wel enige tijd vergen.
4. Activiteiten voor het komende jaar
- Ook dit jaar zullen er enkele Pilateslessen worden gegeven in Stervoorde. Het zijn introductielessen
waarop iedereen welkom is. Graag wel even aanmelden; informatie hierover zal op de BSN-site
worden geplaatst. Data: 28 en 30 november, 12 en 14 december. Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur; prijs € 2,50 per persoon, per les.
- De voorzitter van de werkgroep Activiteiten vestigt de aandacht op de succesvolle braderie in
september, maar zij twijfelt eraan of het nog een keer zal lukken. De groenmarkt die zij in het voorjaar
heeft georganiseerd, had te weinig belangstelling om dit nog eens te herhalen.
- Voor een buitenspeeldag is op dit moment het aantal vrijwilligers te klein.
- De Weggeefwinkel denkt aan het organiseren van koffieochtenden in 2017.
- Meegedeeld wordt dat de BSN volgend jaar september 15 jaar bestaat. Tijd voor een feestje!
Voor 2017 zijn de volgende vergaderdata voor de BSN gepland:
15 februari
19 april
21 juni
20 september en
15 november.
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