Kort verslag Vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN)
Datum: 21 juni 2017
Locatie: wijkcentrum Stervoorde
Aanvang: 19.30 uur
1. Timmerclub
Aan de BSN wordt de vraag voorgelegd of men wil helpen een timmerclub voor kinderen te organiseren
in 2018. De BSN zal hierover met de andere bewonersorganisaties overleggen.
2. Avalex
Avalex heeft een brief gestuurd waarin meegedeeld wordt dat er geen papier meer wordt opgehaald. De
bedoeling is dat mensen dit naar de verzamelbakken brengen. Er zijn enkele bakken bijgeplaatst, aldus
Avalex.
Dat laatste is niet het geval, althans niet in de wijk van BSN – voor zover bekend. Voor ouderen wordt dit
een probleem. Verder is het vreemd dat men steeds meer zelf het afval weg moet brengen terwijl de
kosten alleen maar stijgen. Nadere actie wordt overwogen.
3. Geluidsoverlast Generaal Spoorlaan
Er is sprake van een stijging van geluidsoverlast op de Generaal Spoorlaan door motoren die met name ’s
avonds laat over de laan ‘scheuren’. Niet alleen rijden zij veel te hard, maar ook maken zij ‘wheelies’ en
dergelijke. Gevraagd is aan de wijkagent hierop actie te ondernemen.
4. Aanleg fietspad Churchilllaan
De gemeente is van plan een doorlopend fietspad aan te leggen op de Churchilllaan. Er is voor een groot
deel al een rood fietspad aangelegd, maar op sommige stukken is er een nevenweg. De gemeente zal e.e.a.
in goed overleg met de bewoners die langs de nevenweg wonen, aanleggen.
5. Mededelingen van de wijkagent
- Er is éénmaal een barbecue aangetroffen in Overvoorde.
- Er is een klacht bij de gemeenten gedeponeerd over de hoeveelheid Berenklauw die in de parken groeit.
De grote Berenklauw waar het hierover gaat, is giftig.
- Verder is er in het Prinsessepark wat geluidsoverlast geweest van jongeren. De bewoners van ‘Begeleid
wonen’ hebben hierover geklaagd. De jongeren zijn gewaarschuwd. Op dit moment zijn er geen klachten
meer.
- Er ontstaat vervolgens een korte discussie over het plaatsen van bordjes met een waarschuwing dat
geluidsoverlast na 10 uur ’s avonds niet wordt getolereerd.
- De borden voor het laatste stukje fietspad van de Vredenburchweg zijn nog niet gerealiseerd. Er zal
contact worden opgenomen met de gemeente.
6. Overige activiteiten
- Braderie: deze vindt plaats op 6 september van 10 tot 16 uur op de Margrietsingel en de Irenelaan. Er
wordt een springkussen in het Prinsessepark neergezet en waterloopballen op de Margrietsingel. Parkeren
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kan op de Wibautlaan. Er zal gezorgd worden voor muziek en er wordt een vertegenwoordiger van de
gemeente uitgenodigd om e.e.a. formeel te openen.
- Feestje: Op 5 oktober bestaat de BSN 15 jaar, reden voor een feestje. De bedoeling was dit te
organiseren in de ruimte boven de Pluswinkel, dit blijkt echte niet mogelijk. De bedoeling is nu te
bekijken of in de Bernadettekerk aan de Churchilllaan een zaaltje gehuurd kan worden.
- Boekenmarkt: gedacht wordt aan een boekenmarkt in de laatste week van november. Geprobeerd zal
worden een zaaltje te huren in Stervoorde.
- 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.
- Voor 2017 zijn nog de volgende vergaderdata voor de BSN gepland: 20 september en 15 november.
Eenieder is van harte welkom op deze vergaderingen.
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