Kort verslag Vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN)
Datum: 15 februari 2017
Locatie: wijkcentrum Stervoorde
Aanvang: 19.30 uur
1. Speeltuin
Men vraagt zich af of de speeltuin aan de Generaal Spoorlaan nog officieel wordt geopend. Tot op heden
is dat nog niet gebeurd en de vraag is of een dergelijke opening niet wat achterhaald is, nu de speeltuin al
ruim een jaar en zeer succesvol in bedrijf is. Misschien vindt de wijk het leuk om zelf een feest te
organiseren. De gemeente heeft daarvoor wellicht wat geld beschikbaar. E.e.a. zal worden nagevraagd bij
de gemeente.
2. Borden voor fietspaden Van Vredenburchweg
Over het aanpassen van de borden voor de fietspaden op de Van Vredenburchweg is nog geen reactie
ontvangen van de zijde van de gemeente. Op het eerste stuk van de Van Vredenburchweg, waarop de
auto’s nog mogen rijden, is geen fiets- of andere wegmarkering aangebracht, terwijl dat wel de bedoeling
was. Dit zal worden nagevraagd bij de gemeente.
3. Eiergooiers
In de Ministersbuurt is er sprake geweest van het gooien van eieren tegen ramen en gevels. Door
verschillende bewoners is er via de WhatsApp Buurtpreventiegroep over geklaagd. Gevraagd wordt of de
wijkagent hiervan op de hoogte is gesteld. Dat blijkt niet het geval te zijn.
4. Drones, hondenpoep en het aanlijngebod voor honden
Het (verbod op het) gebruik van drones, het niet aanlijnen van honden, het niet opruimen van hondenpoep
e.d., wordt volgens sommige bewoners niet gehandhaafd en het is dus volgens deze bewoners toegestaan.
Deze zaken zijn echter grotendeels geregeld in de APV en daarop wordt normaliter gehandhaafd.
Het gebruik van drones is geregeld in de Regeling Modelvliegen. Zolang er geen commercieel gebruik
van drones gemaakt wordt is het toegestaan – bijvoorbeeld op de speelweide in Park de Voorde.
5. Zebrapad
Het zebrapad dat is aangebracht op de Generaal Spoorlaan werkt niet best, er komen meldingen hierover
binnen bij de alarmkamer. Men rijdt er te hard en blijkbaar is de situatie vrij onoverzichtelijk. De
inrichting van de verkeerswegen behoort tot een taak voor de gemeente en dit zal aan de gemeente
worden gemeld.
6. Initiatievenloket
De gemeente is bezig met het opstellen van een initiatievenloket. De bedoeling is daarop initiatieven van
gemeenteleden op te nemen, en bijvoorbeeld ook de evenementenkalender van de gemeente, ideeën en
tips. Ook wordt overwogen om mensen, die een initiatief hebben genomen, te laten interviewen. Dat
interview wordt dan ook op de site geplaatst. Gevraagd wordt of er mensen zijn die bereid zijn zo’n
interview af te nemen.
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De vergadering vindt de site een goed idee. Gesuggereerd wordt om ook een draaiboek voor
vergunningaanvragen op te nemen, of een vrijwilligersbank, een klachtenkompas of een vacaturebank
voor vrijwilligers.
7. Overige activiteiten
a. Braderie
Gedacht wordt aan het organiseren van een braderie eind augustus. Er wordt overwogen op die dag een
springkussen in het Prinsessepark neer te zetten en waterloopballen op de Margrietsingel. Probleempunt
is het parkeren: nu het nieuwe systeem is ingevoerd wordt het lastig om mensen zo ver te krijgen een
kraam te huren. Zij moeten dan immers voor een hele dag betalen. Met de gemeente wordt contact
opgenomen om hiervoor een oplossing te vinden. In de gemeente Noordwijk bijvoorbeeld wordt de dag
dat er een evenement is, niet op het parkeren gecontroleerd.
b. Feestje
- Op 5 oktober bestaat de BSN 15 jaar, reden voor een feestje. Onderzocht zal worden of er een receptie
kan worden gehouden in het atrium boven de Plusmarkt. De catering zou door BSN zelf geregeld kunnen
worden.
c. Paaseieren
Naar aanleiding van een feestje in de speeltuin (zie hiervoor bij punt 1): wellicht is het mogelijk met
Pasen een zoektocht naar Paaseieren te organiseren voor de kinderen in de wijk.
d. Prullenbakken
Gevraagd wordt om meer prullenbakken te plaatsen, zodat de mensen niet met een zakje hondenpoep 500
meter moeten lopen. Meer prullenbakken betekent ook meer werk voor de dienst die de bakken moet
legen. Wellicht is het nodig een inventarisatie te maken van die plekken waar een (extra) bak een
uitkomst zou zijn. Wordt vervolgd.
e. WhatsApp Buurtpreventie
Aanbevolen wordt WhatsApp Buurtpreventie-groepen op te richten. De groep moet niet te groot zijn,
anders is deze niet meer functioneel. Bovendien moet de WhatsApp Buurtpreventie uitsluitend gebruikt
worden voor meldingen over iets verdachts in de buurt, en niet voor andere zaken. Als er meerdere
groepen zijn, kunnen de beheerders zich bij elkaar aansluiten, en kan een melding uit de ene groep
desgewenst doorgegeven worden aan de beheerder van de andere groep. Deze kan dan beoordelen of de
melding of voor haar of zijn groep van belang is.
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