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Kort verslag van de vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord  
 
Datum: 15 november 2017 
Locatie: wijkcentrum Stervoorde 
Aanvang: 19.30 uur 
 
1. HBG-locatie  
 
Een van de eerste punten op de vergadering was de bespreking over de bezwaren van een aantal 
wijkbewoners tegen de plannen van de gemeente met de HBG-locatie.  
De bezwaren kunnen onderverdeeld worden in 4 categorieen 
1. het bouwplan zelf met zijn woontorens, dus het bouwvolume 
2. de wijze waarop de plannen worden gepresenteerd 
3. de parkeerproblemen die zullen ontstaan, en  
4. de verkeerscongestie die verwacht kan worden.  
 
De mogelijkheid om inspraakreacties op het Voorontwerp bestemmingsplan te kunnen indienen sluit 
16 november 2017. Men kan nog een dag na deze vergadering zijn reactie op het voorontwerp geven. 
Verwacht wordt dat begin 2e kwartaal 2018 de omgevingsvergunningsaanvraag en de wijziging van 
het Bestemmingsplan zal worden gepubliceerd. Het is verstandig dit goed in de gaten te houden en 
erop te reageren.  
 
Er worden in totaal 550 woningen gebouwd. Daar komen nog bij de woningen van de Generaal en de 
Churchilltower. Al met al een enorme toename van het bouwvolume. Door de hoogte van de torens 
worden bewoners – bijvoorbeeld van de Tempellaan – belemmerd in het uitzicht. Verder is er sprake 
van schaduwwerking, geluidsoverlast, aantasting privacy etc. Door de wijze waarop e.e.a. is 
gepresenteerd - als een artistieke impressie – krijgen bewoners geen reëel beeld van het geheel.  
Ook heeft men de indruk dat de parkeerproblemen die door de bewoners worden aangedragen door de 
gemeente worden weggewuifd. De ministersbuurt heeft op dit moment al veel parkeeroverlast, omdat 
mensen die in De Bogaard werken een vergunning krijgen om daar te mogen parkeren. De bewoners 
kunnen soms nauwelijks nog in hun eigen gebied parkeren. Hetzelfde geldt voor de verkeerscongestie. 
Als men rekent op 1 auto per appartement, dan leidt een dergelijke toestroom ‘s ochtends en ’s avonds 
in de spits tot een behoorlijke verkeerscongestie. De verwachting is dat de appartementen verkocht of 
verhuurd zullen worden aan jonge tweeverdieners, en die zullen met de auto op pad willen. Er wordt 
gesproken over 273 verkeersbewegingen per etmaal, uitgaande van 2,2 verkeersbewegingen per 
woning per etmaal, maar in werkelijkheid liggen de bewegingen tussen de 4,6 en 6,9 per etmaal, 
waardoor men uitkomt op 3630 verkeersbewegingen.  
 
Vervolgens ontstaat er een korte discussie over de vraag, hoe met deze materie om te gaan.  
Er komt opnieuw aan de orde dat men de indruk heeft dat de gemeente kritiekloos de opvattingen van 
de initiatiefnemer heeft overgenomen. De plannen passen bijvoorbeeld niet in ‘De Hoogbouwvisie 
Rijswijk’. Ook over de luchtkwaliteit is men bezorgd. De Beatrixlaan staat al bekend als een van de 
meest vervuilende lanen in Nederland, waarbij de concentratie fijnstof nog nèt binnen de grenzen van 
de maximaal aanvaarde concentratie vallen.  
Men heeft sterk de indruk dat de gemeente de plannen veel mooier voorstelt dan deze in werkelijkheid 
zullen uitpakken, en bovendien hanteert men de eigen normen niet.  
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De wijkwethouder werpt hier tegenin dat hij ervan uitgaat dat de ambtenaren op het stadhuis niet 
willens en wetens de burgers een rad voor de ogen willen draaien. Hij stelt voor een gesprek te 
beleggen met de verantwoordelijk wethouder.1  
 
2. What’s app en Buurtpreventiegroep 
 
De wijkcoördinator van de Whatt’s appgroepen vertelt dat er in samenwerking met de gemeente 
geprobeerd is de deze groepen in de wijk te coördineren. Er waren tot nu toe 3 groepen bezig en de 
bedoeling is daar 1 groep van te maken. Er zullen flyers worden uitgedeeld en er zullen posters in 
winkels worden opgehangen. 
Toelichting op de werkwijzer: alleen signaleren als er zich iets onregelmatigs voordoet, en bij twijfel 
meteen de politie bellen.  
Tevens wil men samenwerken voor buurtpreventie. In Steenvoorde Zuid wordt al regelmatig 
gecontroleerd. Mensen die dit doen krijgen van de gemeente begeleiding en men moet een verklaring 
omtrent het gedrag inleveren. Er is ook een gedragscode die men moet ondertekenen. Tijdens de 
buurtpreventie zijn de toezichthouders herkenbaar aan een geel vest.  
Hoewel de wijken redelijk rustig zijn, gebeurt er wel het nodige dat aandacht vraagt.  
 
3. Kerstattentie 
 
De voorzitter van de Werkgroep Activiteiten licht toe dat er elk jaar zowel met Pasen als met de Kerst 
een kerstattentie wordt uitgereikt aan oudere alleenstaanden. Gebleken is dat dit zeer op prijs wordt 
gesteld. Na de oproep in Buurtnieuws in september hebben zich 4 nieuwe vrijwilligers aangemeld om 
te helpen met het ronddelen van de attenties. Zij worden allen hartelijk welkom geheten.  
De werkwijze is als volgt: Bloemisterij Pemoni verzorgt tegen een gereduceerde prijs 100 
bloemenpotjes, feestelijk verpakt. Vervolgens worden deze potjes verdeeld over de vrijwilligers, 
zoveel mogelijk rekening houdend met de plek waar de vrijwilliger woont in de wijk.  
Omdat ouderen tegenwoordig nogal eens met onprettige bedoelingen worden benaderd, en daarom de 
deur niet meer opendoen, zal een flyer worden gemaakt waarop de komst van de vrijwilliger wordt 
aangekondigd. Het is de bedoeling dat de flyer een week van tevoren in de brievenbussen wordt 
gedaan. 
 
4. Mededelingen 
 
- Brede school en brede impuls aanvraag Rijswijk 
De BSN is betrokken geweest bij een subsidieaanvraag van o.a. de Steenvoordeschool, Stichting 
Rijswijkse Kinderopvang en ‘Haaglanden beweegt’ voor een talentenprogramma voor kinderen in de 
buurt. De bewonersorganisatie wordt beschouwd als een van de ketenpartners in het geheel en stelt zo 
nodig vrijwilligers ter beschikking.  
Het is de bedoeling om op en naast school een aanbod te ontwikkelen waarmee kinderen hun 
interesses kunnen verbreden en/of intensiveren. De gemeente, scholen en overige maatschappelijke 
organisaties en instellingen hebben een gedeeld belang en dragen de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het organiseren van dit aanbod. De gemeente heeft hierbij de regie en is 
eindverantwoordelijk.  
- Vervolg Avalex  
Na het gesprek op het stadhuis met wethouder Van der Meij heeft er via een oproep in het 
Buurtnieuws een inventarisatie plaatsgevonden van klachten over de papierafhandeling. Voornaamste 
klacht is en blijft de afstand tot de papiercontainers, die voor ouderen te ver weg staan. Hoewel in de 
aanschrijving van Avalex stond dat er containers zijn bijgeplaatst, is dat niet het geval. De bestaande 
containers met een rolklep zijn vaak te klein en onhandig. Ouderen die een eigen papiercontainer in de 
tuin hebben kunnen deze door het gewicht vaak niet zelf naar het verzamelpunt brengen. Voor deze 
groep bewoners bestaat de mogelijkheid de hulp in te roepen van buren, die nog jong en sterk zijn. 

																																																								
1	Deze bijeenkomst heeft op 20 december 2017 plaatsgevonden. 
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Aan de Tempellaan is wel een nieuwe, grotere container geplaatst waar men nu ook kartonnen dozen 
in kwijt kan.  
De klachten zullen opnieuw worden besproken met de wethouder en de desbetreffende ambtenaar. 
- Receptie BSN op 14 oktober jl.  
De receptie van BSN in verband met haar 15-jarig jubileum is goed verlopen. De muziek van de 
Arrows droeg daar zeker aan bij. Verschillende politici hebben het glas geheven op de BSN, evenals 
leden van andere bewonersgroepen of welzijnsorganisaties. De locatie was goed verzorgd. Op naar het 
volgende jubileum!  
 
5. Sinterklaasfeest 
 
De datum van het Sinterklaasfeest is zondag 26 november geworden. Dat was de enige datum die 
Jovel Entertainment nog tot zijn beschikking had. Gevraagd wordt om vrijwilligers die mee willen 
helpen met het houden van toezicht, en het helpen bij het uitdelen van de drankjes en hapjes aan de 
kinderen, alsmede met het uitdelen van de cadeaus aan het eind van de middag.  
 
6. Mededelingen van de wijkagent 
 
De wijkagent deelt mee dat: 
- hij regelmatig heeft gevraagd heeft om een laad- en loszone bij de 3 torens aan de Churchilllaan. 
Inmiddels is dit – vrij onverwacht – verwezenlijkt; 
- bij Park Overvoorde het gebruik van drones verboden is omdat men in de ‘no-fly zone van 
Zestienhoven zit. Hierop zal dus worden gehandhaafd; 
- in de Weggeefwinkel helaas een inbraak heeft plaatsgevonden; 
- voor oud en nieuw onderzocht wordt of er ergens illegale opslag van vuurwerk plaatsvindt; 
- er in het Prinsessepark regelmatig slagroom(lachgas)patronen worden gevonden; 
- het aantal inbraken een kleine daling liet zien; mogelijk zal door de inzet van de buurtpreventieteams 
dit nog lager worden. 
Gevraagd wordt of het wijkbureau op de hoogte is van de overvallen op oudere dames bij de ingang 
van het Prinsessepark in de eerste week van november. De wijkagent is er niet van op de hoogte en zal 
dit navragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


