
 
 
Kort verslag van de vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord  
 
Datum: 20 juni 2018 
Locatie: Wijkcentrum Stervoorde 
Aanvang: 19.30 uur 
 
1. Parkeerbeleid J.C. van Markenlaan en C.T. Storklaan 
 
Een gemeentelijk vertegenwoordiger vertelt dat er klachten binnen zijn gekomen over 
parkeerproblemen die nog niet zo lang geleden zijn ontstaan in bovengenoemde straten. Bij de 
gemeente is een petitie binnengekomen om daaraan wat te doen.  
Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente onderzocht hoe het met de verkeersdruk is gesteld. Daaruit 
bleek dat de bezetting varieert tussen de 75% en de 90%. Er zijn dus nog steeds vrije plekken. Omdat 
is aangegeven dat een deel van de problematiek veroorzaakt zou zijn door de parkeervergunningen die 
aan medewerkers van Middin zijn verstrekt, heeft de gemeente ook met Middin gesproken. Middin 
hecht er aan een goede buur te zijn en staat open voor een gesprek met de bewoners. Geadviseerd 
wordt deze stap te nemen. Er zijn tot nu toe in totaal 60 bedrijfsvergunningen verstrekt.  
Ook is de indeling van parkeerplaatsen in de buurt naar aanleiding van de klachten aangepast 
waardoor er 9 parkeerplaatsen zijn bijgekomen.  
 
Een bewoner van de C.T.Storklaan geeft aan veel overlast te hebben van met name de parkeerders van 
Middin. Zij twijfelt dan ook aan de cijfers en vraagt zich af wanneer er gemeten is. Soms is het zelfs 
zo druk dat de tijdelijk parkeerders niet eens in de gaten hebben dat de helft van de straat uit 
eenrichtingenverkeer bestaat, zodat deze regelmatig tegen de verboden rijrichting rijden. Verder is het 
vreemd dat vergunningen aan Middin worden verstrekt terwijl er regelmatig lege plekken zijn op het 
eigen parkeerterrein van Middin. Als de verbouwing van De Generaal en het COA-gebouw achter de 
rug zijn kan men nog een extra verhoging van de parkeerdruk verwachten. Gevraagd wordt aan de 
gemeente kritischer ter zijn met de bedrijfsvergunningen.   
 
Er ontstaat vervolgens een korte discussie over deze problematiek. Daaruit komt naar voren dat er 
naast de wasstraat op de Beatrixlaan (ter hoogte van AH) een terreintje braak ligt waarop geparkeerd 
zou kunnen worden. Dit terreintje is afgesloten met een slagboom. Waarom wordt dit niet gebruikt 
voor vergunningen? De gemeentelijk vertegenwoordigers kennen dit terreintje niet en zullen dit 
nagaan.  
 
Er vindt momenteel een evaluatie van de knelpunten van het nieuwe parkeerbeleid plaats. Als mensen 
daaraan bij willen dragen met klachten of problemen dient men deze voor 10 juli bij de gemeente in te 
dienen. Op die datum wordt namelijk de eindnota naar de Raad gezonden. Deze zal pas na de 
vakantieperiode worden besproken. Nog niet is bekend wanneer dit plaatsvindt.   
 
 
2. Nieuws van het buurtpreventieteam 
 
De coördinator van het buurtpreventieteam Steenvoorde Noord vertelt in het kort waar het team in de 
afgelopen 2 maanden tegenaan is gelopen. Op Facebook en op You Tube worden regelmatig korte 
filmpjes daarover geplaatst. De vergadering complimenteert hem met zijn activiteiten. De wijk is blij 
dat het buurtteam er is.  
Inmiddels is gebleken dat de What’s app groep zo groot werd dat e.e.a. onbeheersbaar werd (123 
aanmeldingen). Er is een betere app beschikbaar, de ‘veilige buurt’ app. Te downloaden via 
www.veiligebuurt.nl.  



 
3. Braderie 5 september 2018 
 
Op 5 september 2018 zal er wederom een braderie plaatsvinden op de Prinses Irenelaan en de Prinses 
Margrietsingel. Het is de 4e keer dat de braderie plaatsvindt. Langzaam maar zeker groeit dit uit tot 
een evenement.  
Voor kinderen zal er weer een springkussen worden geïnstalleerd, evenals de waterballonnen. 
Daarnaast zullen alle standhouders van vorig jaar worden uitgenodigd.  
Besloten wordt een klein werkgroepje op te richten met vrijwilligers die belangstelling hebben om 
mee te werken aan de voorbereiding van de braderie. Gedacht wordt aan het betrekken van de 
Groencaravan van Theo Bril bij de braderie. Ook zou het fijn zijn als de wijkbus van de gemeente er 
weer komt te staan.  
 
4. Mededelingen 
 
- Koningsdag in de Bogaard: dit feest is door de 3 bewonersorganisaties gezamenlijk georganiseerd.1 
E.e.a. is prima verlopen en het vooruitzicht is dat volgend jaar er meer winkeliers mee willen en 
kunnen doen. Op deze Koningsdag waren dat alleen AH en McDonalds. Ook de leden van de 
gemeenteraadraad, de wijkwethouder en burgemeester hebben zich gemeld en fanatiek meegedaan met 
het levend voetbalspel.  
Wel was er een schrijnend tekort aan vrijwilligers, waardoor sommigen van hen te lang toezicht 
moesten houden bij bepaalde spelletjes. Er moet dus voor een volgende keer meer geworven worden 
onder mensen die af en toe iets willen bijdragen als vrijwilliger.  
Mensen die geïnteresseerd zijn in af en toe iets te doen als vrijwilliger worden opgeroepen zich aan te 
melden via een mail aan bestuur@steenvoordenoord.nl. 
 
5. Mededelingen van de wijkagent 
 
- Weesfietsen: n.a.v. de vraag in de vorige vergadering meldt de wijkagent dat het weghalen daarvan 
een taak is van de gemeente, maar dat dit niet altijd even vlot verloopt. Melden via het Meldpunt is de 
conclusie, en dit blijven doen.  
- Parkeerdeal J.C. van Markenlaan: n.a.v. klachten van de wijkagent is de gemeente ermee akkoord 
gegaan dat er met 2 wielen op de stoep geparkeerd mag worden, zodat de doorstroming in de laan niet 
belemmerd wordt. Met een verkeersbord is aangegeven waar dit is toegestaan. 
- Prinsessepark: de overlast van de jeugd in het Prinssessepark valt mee. Het basketbalveld wordt goed 
gebruikt. Er werd gebarbecued ondanks het verbod daarop en er is derhalve ingegrepen. 
- Op de Kennedylaan heeft een inbraak plaatsgevonden. Blijf melden als men iets verdachts ziet! 
- De parken Steenvoorde, De Voorde en Overvoorde hebben veel last van de plant Berenklauw. Af en 
toe grijpt de gemeente in, maar niet overal en dit is niet structureel. Graag zo veel mogelijk melden bij 
het Meldpunt. Ook vindt er nogal eens dumping van grofvuil plaats in de parken, waarna Avalex 
gewaarschuwd wordt om dit weg te halen.  
- Er zijn geen meldingen van het gebruik van drones geweest in de afgelopen periode. Er is inmiddels 
een app ‘Drone PreFlight’ uit waarop de toegestane zones in Nederland staan aangegeven.  
- Hoevevoorde nadert haar voltooiing. Het ziet er inmiddels keurig uit.  
- De sloop van de binnenkant van het COA-gebouw is begonnen.  
- Op de Margrietsingel heeft een inval plaatsgevonden in een woonhuis waarin zich een bordeel 
bevond. Vidomes heeft de bewoner met onmiddellijke ingang de huur opgezegd. 
- N.a.v. een vraag uit de vergadering over het langdurig stallen op straat van een caravan deelt de 
wijkagent mee dat maximumtermijn 3 dagen is.  
- N.a.v. een klacht over de vele lesauto’s die de Presidentenwijk als oefenterrein gebruiken – waarbij 
inmiddels bijna een meisje is aangereden – antwoordt de wijkagent dat het moeilijk is daaraan wat te 
doen. Het is openbare ruimte en daarvan mag eenieder gebruik maken. Geadviseerd wordt de 

																																																								
1 De Strijp heeft al jaren een eigen, goedlopend feest op Koningsdag, dus deze bo deed dit keer niet mee.  



wethouder verkeer (Björn Lugthart) hierover een notitie te sturen. De gemeente heeft hierover met het 
CBR al eens van gedachten gewisseld, maar dit blijft een lastige problematiek.  
 
6. Mededelingen van de wijkcoördinator 
  
Bewoners geven aan dat ze soms geen reactie ontvangen m.b.t. meldingen die bij het meldpunt 
worden gedaan of dat meldingen niet worden opgepakt. Rijswijk lijkt niet sterk in de 
klachtenafhandeling. Bij klachten aan het Meldpunt krijgt men wel keurig een antwoord met een 
dossiernummer, maar daarna blijft het stil en vervolgens wordt er niets gedaan. Althans niet zichtbaar 
voor de klager. Dit is dus een duidelijk verbeterpunt voor de gemeente. De wijkcoördinator geeft aan 
dat er wel heel veel meldingen worden ontvangen en opgepakt, maar dat zij deze klachten over het 
Meldpunt vaker hoort. De klachtenafhandeling wordt op korte termijn aangepakt, er komt een grote 
verbeterslag. In het najaar zou het echt beter moeten gaan. Als dit niet zo is, hoort Cecile dit graag. 
Vervolgens informeert zij of men in de wijk gemerkt heeft dat er een voorjaarsschoonmaak is geweest. 
Dat blijkt niet het geval te zijn. Vervolgens ontstaat een korte discussie over de rommel hier en daar in 
de wijk en in de parken, maar soms ook in de privétuinen. Het blijkt dat sommige huizen slordig 
bewoond worden met bijvoorbeeld kranten voor de ramen i.p.v. gordijnen, en bij deze huizen is de 
tuin ook erg rommelig. Woningcorporaties blijken er desgevraagd niets aan te kunnen of willen doen. 
Vroeger spraken zij bewoners erop aan, tegenwoordig lijkt dat niet meer mogelijk te zijn.  
	
7. Wat verder ter tafel komt 
 
- Bezoek aan langdurig zieken: medewerkers van de Weggeefwinkel hebben al enkele bezoeken 
afgelegd. De betrokkene ontvangt dan een kleinigheid uit de Weggeefwinkel, bijvoorbeeld een zeepje 
o.i.d. Probleem blijft wel hoe men aan adressen van langdurig zieken komt. Deze gegevens zijn nl. erg 
privacygevoelig en men moet derhalve daarmee voorzichtig omgaan. 
Uit de vergadering komt een vraag over opvang van gehandicapte jongvolwassenen. Voor kinderen is 
er het nodige, maar voor de groep 18+ is het moeilijk ondersteuning te vinden. Geadviseerd wordt 
contact op te nemen met een van de wijkteams of met Welzijn Rijswijk.  
- De voorzitter deelt mee dat er in Den Haag activiteiten plaatsvinden als ‘Open je hart’ (organiseren 
van activiteiten voor buurtbewoners) en ‘Mantelkring’ (bijeenkomsten voor mantelzorgers). Zij vraagt 
zich af of het mogelijk zou zijn dit voor Rijswijk op te zetten. Achtergrond van dit idee is dat BSN 
afgelopen jaar verschillende activiteiten voor de jeugd heeft georganiseerd, maar nog niet voor de 
volwassenen (behalve de attenties met Kerst en Pasen). Weliswaar gebeurt er in Stervoorde heel veel, 
maar dat zijn specifieke activiteiten. De voorzitter geeft aan verdere informatie in te winnen over opzet 
en uitvoering.  
 
 
	


