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Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) 
 
Datum:  19 april 2017 
Locatie:  Wijkcentrum Stervoorde 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Omgehakte bomen 
 
Een buurtbewoner deelt mee dat er op verschillende plaatsen in zijn wijk (de domineesbuurt) op de 
kopse kanten bomen zijn omgehakt, die volledig gezond waren volgens degenen die aan het kappen 
waren, terwijl het bovendien het broedseizoen is. Het broedseizoen loopt immers van 15 maart tot 15 
juni.  
Navraag bij de gemeente en vervolgens bij Rijswijk Wonen leerde dat de bomen zijn omgehakt 
vanwege de schade die de wortels aan de woningen veroorzaakten. Er is een vergunning aangevraagd 
en verleend. De bomen zijn opgehakt vroeg in het seizoen, en er is onderzocht of er zich geen vogels 
hebben genesteld. In zo’n situatie (gevaarzetting) mogen bomen ook in het seizoen worden omgehakt.  
 
Prullenbakken voor hondenpoepzakjes 
 
Er wordt op dit moment geïnventariseerd in de wijk waar prullenbakken ontbreken. Met name voor 
hondenbezitters zijn er onvoldoende prullenbakken om de poepzakjes van hun huisdier in te 
deponeren. Wordt vervolgd.  
 
Website 
 
Op de website van de BSN zullen in het vervolg alleen de verkorte verslagen zonder 
naamsvermeldingen worden opgenomen – vanwege privacy- en veiligheidsoverwegingen. Ook de 
verslagen van 2016 zullen op deze manier op de site worden geplaatst.  
 
Activiteiten 
 
- Op verschillende plaatsen is in het kader van ‘Nederland doet’ door de werkgroep Activiteiten van de 
BSN een poster op bomen aangebracht met een foto van een hond en het verzoek de 
hondenuitwerpselen op te ruimen. Aan de poster hing een rolletje hondenpoepzakjes. Er is van 
verschillende kanten heel positief gereageerd op deze actie.  
 
- Er zijn met Pasen 90 Paasbloemetjes rondgedeeld door in totaal 5 vrijwilligers.  
 
- Naar aanleiding van het parkeerprobleem tijdens de braderie eind augustus: aangeraden is de auto’s 
van de standhouders neer te zetten op een plek waar geen parkeerkosten worden gerekend. Hier wordt 
nog nader onderzoek naar gedaan, omdat de meeste standhouders hun auto liever vlak bij de stand 
geparkeerd willen hebben. Overwogen wordt verder om een speelkussen voor de kinderen te huren en 
ballen om ‘op het water’ te lopen. Vooral deze laatste waren een paar jaar geleden een groot succes.  
- Het feest van het 15-jarig bestaan van BSN in oktober a.s. zal waarschijnlijk worden gevierd in de 
ruimte boven de Plus supermarkt.  
 
Wat verder ter tafel komt 
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- Door verschillende mensen wordt geklaagd over de problemen met de oversteekplaats op de hoek 
Prinses Beatrixlaan/Generaal Spoorlaan. Dit zal worden doorgegeven aan het Meldpunt.  
- Men klaagt over modelvliegtuigen en –helicopters waarmee op vrije dagen in Overvoorde wordt 
geoefend. Deze zijn erg groot en de vraag is of dit zo maar kan. Dit punt wordt aangehouden.  
- Verschillende leden merken op dat er ’s avonds laat motoren met enorm veel herrie over de Generaal 
Spoorlaan ‘scheuren’. Niet alleen rijden deze motoren veel te hard, maar zij maken ook ontzettend 
veel lawaai. Punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.  


