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Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) 
 
Datum: 20 september 2017 
Locatie: wijkcentrum Stervoorde 
Aanvang: 19.30 uur 
 
1. Mededelingen 
 
- In de vorige vergadering in juni 2017 is Jan Willem Retera geweest in verband met plannen voor een 
timmerclub voor kinderen in de zomer van 2018. De 4 bewonersorganisaties zijn bij elkaar gekomen 
om te bezien of er iets tot stand gebracht kon worden in samenwerking met de gemeente. Twee 
gemeenteraadsleden hebben zich bereid verklaard dit aan de Gemeenteraad voor te leggen. De offerte 
die Jan Willem indiende was echter onvoldoende onderbouwd, en de raadsleden waren volgens Jan 
Willem niet van zijn politieke kleur. Reden om een en ander af te blazen. Positief gevolg van deze 
actie was wel dat de 4 bewonersorganisaties bij elkaar zijn gekomen en proberen verschillende zaken 
gezamenlijk te realiseren. Daarover later in deze vergadering meer.  
- Buurtnieuws: het is de bedoeling dat vóór de receptie van 14 oktober in verband met het kristallen 
jubileum van de BSN een Buurtnieuws wordt uitgebracht. Iedereen wordt opgeroepen wat kopij aan te 
leveren, bij voorkeur z.s.m. omdat de secretaris na 1 week met vakantie gaat. Wethouder Björn 
Lugthart zegt toe en stukje aan te leveren. 
- Ingekomen stukken: er zijn 11 mails binnengekomen, de meeste daarvan zijn doorgestuurd aan de 
leden. De lijst wordt voortaan als bijlage bij het verslag opgenomen.  
- Speeltoestellen Burgemeester Talmalaan: de speeltoestellen en ondergronden op de speelplek 
Minister Talmalaan worden vervangen. De bewoners hebben de gelegenheid gekregen hun voorkeur 
uit te spreken. Gekozen is voor een speeltoestel (en ondergronden) geschikt voor kinderen van 6-12 
jaar. De werkzaamheden zullen eind oktober zijn uitgevoerd. 
- Voor 2018 zijn de volgende vergaderdata van BSN aan het secretariaat VBS doorgegeven: 
14 februari 2018 
18 april 2018 
20 juni 2018 
19 september 2018 en  
14 november 2018.  
 
2. Onderzoek naar noodzaak meer prullenbakken 
 
Geïnformeerd wordt hoe het staat met het onderzoek naar de noodzaak van meer prullenbakken. 
Geantwoord wordt dat er bij het gemeentehuis hierover een bespreking is gevoerd met Tom van 
Lieshout, de ambtenaar op het gemeentehuis die de afvalverwerking in zijn portefeuille heeft. Het 
bleek dat het tekort op zich wel meeviel, en dat het plaatsen van bakken op zich niet zoveel problemen 
oproept. Het probleem zit meer in het legen van de bakken. Dat moet ingepast worden in het rooster 
van de gemeenteambtenaren, die dit werk doen. Voor een aantal plaatsen wordt nu naar een oplossing 
gezocht. Een speeltuintje aan de Dr Poelslaan bijvoorbeeld heeft 2 bakken op het terrein, die niet 
zichtbaar zijn voor de mensen die daarlangs lopen. Een van de bakken zou meer aan de straatkant 
geplaatst kunnen worden. Over dit punt ontstaat een korte discussie, waarbij de vraag naar voren komt 
of de groep jongeren die regelmatig in het parkje zitten, wel naar de straatkant willen lopen. Besloten 
wordt even af te wachten hoe e.e.a. verloopt.  
Ook wordt iedereen opgeroepen als men ergens veel zwerfvuil ziet liggen dit meteen te melden bij het 
meldpunt.  
Overwogen wordt om bewoners niet langer gebruik te laten maken van de pasjes voor de 
(rest)afvalcontainers. Men denkt nu aan een verklikker in de container die een signaal geeft als de 
container voor 80% vol zit, zodat deze leeggehaald kan worden door Avalex.  
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3. Avalex en oud papier 
 
Met Wethouder Van der Meij en Tom van Lieshout is een gesprek geweest op het gemeentehuis over 
het ophalen van het oud papier. Er komen nogal wat klachten uit de wijk omdat Avalex heel plotseling 
is gestopt met het ophalen van oud papier. Verwacht wordt dat mensen dit papier naar de 
verzamelcontainers in de wijk brengen, en er zouden containers bijgeplaatst worden. Dit laatste is 
(nog) niet gebeurd. Punt is dat de wijk veel oudere bewoners heeft, voor wie de afstand naar de 
containers te groot is. Ouderen die in een eengezinswoning wonen, hebben vaak geen ruimte voor het 
plaatsen van een blauwe container. Bovendien hebben zij problemen met de zwaarte van de blauwe 
container omdat Avalex deze slechts 1x per maand ophaalt.  

 Verzocht wordt aan de leden in de wijk te inventariseren of en welke problemen er zijn, en aan welke 
oplossingen de bewoners daarbij denken. 
Er zou bijvoorbeeld bij of in de flats een losse container geplaatst kunnen worden, die door Avalex 
geleegd kan worden. De prijs van oud papier is stijgende, momenteel krijgt men voor 1000 kg oud 
papier € 1,50. De gemeente laat een bron van inkomsten lopen als het oud papier met het restafval 
wordt weggegooid.  
 
4. Receptie 14 oktober 2017 
De uitnodiging voor de receptie op 14 oktober a.s. ligt inmiddels in de mailbus van de BSN-ers ligt. 
De overige bewonersorganisaties en de leden van het bestuur van de VBS krijgen uiteraard ook een 
uitnodiging. Verder kunnen de leden die mensen kennen die uitgenodigd zouden moeten worden de 
uitnodiging doorsturen.  
 
5. Sinterklaasfeest 
 
De informele contacten tussen de Bewonersorganisaties hebben ertoe geleid dat de BSN en de overige 
2 bewonersorganisaties vanuit Steenvoorde Zuid benaderd zijn om een gezamenlijk Sinterklaasfeest te 
organiseren. De groep die daarbij optreedt bestaat uit goochelaars, jongleurs, Sinterklaas, Zwarte 
Pieten etc. De kosten bedragen € 1.000. Dat lijkt vrij veel, maar gezien het grote aantal betrokkenen 
valt dit eigenlijk wel mee. De kosten worden over de vier bewonersorganisaties omgeslagen.  
Het lijkt de vergadering een leuk idee.  
 
6. Mededelingen van de wijkagent 
 
De wijkagent is helaas niet aanwezig in verband met zijn inzet bij de voetvalwedstrijden in Den Haag. 
Hij heeft het volgende doorgegeven: 
- Op de Van Vredenburchweg zijn op de fietsstraat de juiste borden geplaatst. 
- In de grote vakantie wederom een aantal meldingen van overlast door de jeugd in het Prinsessepark. 
Jeugd zelf gesproken in verband met deze overlast. Ook hebben de collega’s van de surveillance een 
aantal malen gekeken. Nu geen meldingen/klachten meer. 
- De inbraken in Steenvoorde Noord blijven voorkomen (zoals overal in Rijswijk) en hebben 
topprioriteit bij de politie. 
- Een paar langdurige geparkeerde voertuigen (Dr Wibautlaan, P.Wertweynstraat) in de wijk zijn in 
behandeling.  
- Geen meldingen gekregen over snelle/luide motoren. Navraag zal worden gedaan met betrekking tot 
eventuele acties vanuit de verkeerspolitie. Zijn er tijden bekend waarop het veel voorkomt, dan graag 
doorgeven zodat de wijkagent aan de verkeerspolitie meer duidelijkheid kan geven. 
- De Braderie Prinsessepark is goed verlopen. 
 
7. Mededelingen van de wijkcoördinator 
 
- Op 5 oktober a.s. vindt de opening plaats van het Initiatievenloket van de gemeente, ’s middags van 
4 tot 6 op het Bomenplein in de Bogaard. Wethouder Marloes Borsboom opent het loket. Het is 
overigens de stakingsdag van de onderwijzers.   
- Er is een vlag in De Strijp geplaatst in verband met het vieren van de 320 jaar Vrede van Rijswijk.  
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- Er zijn collega’s uit Valkenswaard op bezoek geweest in de wijk, een en ander in het kader van het 
uitwisselen van ervaringen.  
 
8. Activiteiten  
 
- De voorzitter Werkgroep Activiteiten vertelt dat de Braderie op 6 september een leuk succes was. Er 
waren weer meer kramen dit jaar. Wel waren er de nodige leermomenten. Zij denkt erover om het 
volgend jaar ook deelname van eettentjes te vragen. Het plaatsen van het springkussen en de 
waterballonnen en het begeleiden van de kinderen die daarvan gebruik maakten verliep goed.  
De communicatie met de pers verliep niet zo goed. Ondanks aandringen van haar kant heeft noch het 
Rijswijks Dagblad noch de Rijswijkse krant er veel aandacht aan besteed. Ook zijn er geen foto’s 
geplaatst, terwijl er toch meerdere persfotografen aanwezig waren.  
Afgesproken is voor volgend jaar dat er een taakverdeling komt en dat men op tijd rond de tafel gaat 
zitten om e.e.a. door te spreken.  
- Nagedacht wordt er over een boekenmarkt. De Weggeefwinkel heeft heel veel boeken, en het idee is 
om in de grote zaal in Stervoorde iets dergelijke te organiseren, bijvoorbeeld in november of in het 
voorjaar van 2018. Wordt vervolgd.  
- Er wordt gedacht aan een kerstattentie voor de alleenstaande ouderen. Hulp bij het verspreiden ervan 
is gewenst. Wil Vossenaar geeft aan hiertoe bereid te zijn, net als in de voorgaande jaren.  
 
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
 
- Gewezen wordt op een mail van een gemeentelijk medewerker waarin gevraagd wordt wat kinderen 
tussen de 2 en 14 jaar graag zouden willen doen op het gebied van cultuur, natuur, sport, techniek en 
taal. Daarover ontstaat een korte discussie waarbij al wat ideeën worden gespuid, zoals een 
schaakbord op het Bomenplein met heel grote schaakstukken of een poppenkast op het Bogaardplein.  
- Gebleken is dat bewoners weer last hebben van drones in De Voorde. Een bewoner heeft de 
betrokkenen erop aangesproken, 112 gebeld en het kenteken van het busje dat werd gebruikt om de 
drones en de overige middelen te vervoeren, aan de politie doorgegeven. Er is echter niemand 
verschenen en toen vervolgens de betrokkenen hun spullen hadden ingepakt en verdwenen waren, 
heeft hij daarvan de politie eveneens in kennis gesteld. 
Hij is niet tevreden over de afhandeling van zijn melding en denkt erover een klacht in te dienen.1  
- Het parkeren in Rijswijk verloopt nog steeds niet soepel. Nu kan men op bepaalde plekken in 
Rijswijk 2 of 3 uur gratis parkeren, maar als men zich via de app daarvoor aanmeldt en vervolgens 
daarna de eindtijd wil invoeren, accepteert de app dit laatste niet. Verder zijn er klachten over het feit 
dat men weliswaar gratis kan staan, maar dat er wel degelijk transactiekosten gerekend worden door 
de provider. Wethouder Björn Lugthart geeft aan dat er verschillende apps zijn die gebruikt kunnen 
worden, en dat het niet aan de gemeente is de burgers voor te schrijven welke app men moet kiezen. 
Het is verstandig als de eigenaren van de smart phone hier bij het installeren van de app goed letten op 
de voorwaarden van de provider.  
- Er wordt op gewezen dat bij kruisingen de fietspaden zowel voor fietsers als voor het overige verkeer 
voor problemen zorgen - omdat de fietspaden toegankelijk zijn gemaakt voor verkeer van beide 
kanten. Vooral bij gecompliceerde oversteekplaatsen zoals bij de Beatrixlaan zorgt dit voor tal van 
onduidelijke situaties, zeker voor kinderen.  
Na enige discussie wordt besloten hiervoor een schouw te organiseren waarbij de desbetreffende 
ambtenaar in wiens portefeuille dit verkeersbeleid zit, zal worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
Wordt vervolgd. 

																																																								
1 Björn Lugthart deelt mee dat hij staande de vergadering de burgemeester hierover heeft geïnformeerd en dat deze stappen zal ondernemen.  


