Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord
Datum:
Locatie:
Aanvang:

19 september 2018
Wijkcentrum Stervoorde
19.30 uur

1. Prinsessenbraderie dd. 5 september 2018
Ondanks het slechte weer op 5 september kan de braderie op de Prinses Irenelaan en de Margrietsingel
wederom geslaagd genoemd worden. Er waren weer meer aanmeldingen dan het voorgaande jaar.
Medewerking van de school i.v.m. de elektriciteit verliep prima. Het bezoekersaantal was eveneens ondanks
het slechte weer goed.
De voorbereiding via een apart opgerichte werkgroep verliep prima. Besloten wordt in 2019 de organisatie
op dezelfde manier aan te pakken.
Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering waarom de Prinses Irenelaan niet afgesloten is t.b.v. de
braderie wordt meegedeeld dat dit niet mogelijk is i.v.m. de bevoorrading van de winkels. Met name bij de
Plus vindt bevoorrading de hele dag plaats.
2. Nieuws van het Buurtpreventieteam
De samenwerking met Avalex verloopt goed, aldus het team. Samenwerking met de gemeente over losse
tegels, graffiti en dergelijke: dito. Samenwerking met City Tec, het bedrijf dat voor de gemeente het
vervangen van lampen in de straatverlichting verzorgt, verloopt minder goed. Er wordt aan gewerkt.
In de Presidentenwijk 5 pogingen tot inbraak geconstateerd. Het team let op propjes in de deuropening,
waarmee inbrekers controleren of mensen regelmatig in en uit huis gaan.
Op 3 oktober was er op NPO 2 om 20.25 uur een uitzending waarin het buurtteam te zien was.
Weesfietsen: een lastig probleem. Het buurtteam heeft hierover regelmatig contact met de gemeente, evenals
de wijkagent. Er gebeurt echter tot nu toe weinig of niets.
3. Activiteiten BSN
Een van de leden is betrokken bij de evaluatie over het hondenlosloopgebied. Wordt vervolgd.
Ook dit jaar wordt er weer door de 4 BO’s een Sinterklaasfeest georganiseerd in Stervoorde op 1 december
2018. Jovel Entertainment zal ook hier weer optreden.
Er is contact geweest met de organisatie ‘Open je hart’ en ‘mantelkring’, die in Den Haag al enige jaren met
succes bezig is met het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de sociale cohesie tussen
wijkbewoners. Er wordt een gesprek gepland bij de wethouder Van der Pol.
Buurtnieuws: het eerste nummer van 2018 is inmiddels verspreid. Gepoogd wordt een 2e buurtnieuws in
december te verspreiden. Bijdragen zijn van harte welkom (bestuur@steenvoordenoord.nl).
Er zal wederom een kerstattentie worden verspreid onder alleenstaande ouderen. De werkgroep beschikt over
een lijst met namen. Verzocht wordt via email aan het bestuur door te even als men mensen weet die
daarvoor in aanmerking komen (bestuur@steenvoordenoord.nl).
De vergaderingen van de BSN zullen in 2019 op de 3e woensdag in de respectieve maanden plaatsvinden, en
wel op:
Woensdag 20 februari 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 19 juni 2019
Woensdag 18 september 2019
Woensdag 20 november 2019
Alle in de groene zaal in Stervoorde. Aanvang 19.30 uur.
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4. Mededelingen van de wijkagent
De wijkagent mee dat:
- er in de parken niet veel gebeurd is in de afgelopen zomermaanden;
- er bij COA de sloop aan de gang is en al bijna klaar is;
- er in Overvoorde de Brasserie Bijna Thuis van start is gegaan en het hotel ook nagenoeg klaar is – zoals op
de laatste pagina van het Buurtnieuws te zien is;
- er op de Margrietsingel waarover in de vorige vergadering is gerapporteerd, nieuwe bewoners wonen.
Toegevoegd wordt dat er n.a.v. de klacht van een bewoner in de vorige vergadering over het voortdurend
rijden van lesauto’s in de presidentenwijk er contact is geweest tussen gemeente en het CBR.
5. Mededelingen van de wijkcoördinator
Op 22 september vindt wederom burendag plaats, waarvoor van alles is georganiseerd.
In het kader van de week van de eenzaamheid (27 september tot 6 oktober) vinden er in Oud Rijswijk allerlei
activiteiten plaats.
Als bewoners een koffieochtend willen organiseren en daarvoor een zaaltje willen huren in de wijk, kan aan
de gemeente hiervoor subsidie gevraagd worden. Probleem is namelijk dat een aantal wijken geen eigen
locatie heeft.
Bewoners kunnen bij de gemeente een flitspaal aanvragen als er naar hun mening te hard wordt gereden in
de wijk.
6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
- Er wordt begin oktober een gesprek gepland met Marloes Borsboom over de uitkomsten van de eerste
inspraakronde over de HBG-bouwplannen. Mensen die hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt hebben nog
steeds niet gehoord, en ook de uitkomsten van het gesprek in december op het Stadhuis zijn niet zichtbaar
uitgevoerd. Zo is er aangegeven dat er een nieuw projectplan zou worden opgesteld.
- Bij de planning van de verlenging van de Rotterdamse Baan is Rijswijk niet of nauwelijks betrokken
geweest, terwijl het de bedoeling is dat een deel van dit tracé zich binnen de grenzen van de gemeente
plaatsvindt. De ideeën over de ondertunneling komen weer naar voren, waarbij er 2 varianten zijn, namelijk
de korte en lange ondertunneling.
Naar aanleiding van dit laatste ontstaat een discussie over de vormgeving ervan. Duidelijk is echter dat
bovengronds de verbindingen van de Generaal Spoorlaan en de Churchilllaan overeind moeten blijven,
aangezien de Bogaard bereikbaar moet blijven. Wel betekent dit dat de parkeerplaats Q-park zal worden
opgeofferd. Onduidelijk is hoe dit zal verlopen omdat het contract met Q-park juridische consequenties heeft
als dit van gemeentezijde wordt opengebroken. Bovendien zal er voor die plaatsen nieuwe parkeerruimte
worden gevonden.
NB: de BSN heeft overigens nog geen antwoord gekregen over het braakliggende veldje naast de wasstraat
op de Beatrixlaan. Hierover zal navraag worden gedaan bij beide gemeenteambtenaren die in juni aanwezig
waren op de vergadering van de BSN.
- De verdere uitwerking van de Bogaardvisie komt eraan. Zo zijn er plannen met het ombouwen van de
passage tot woonhuizen van jongeren e.d. Voor de BSN iets om te blijven volgen.
- Opgemerkt wordt dat er nog steeds weinig gebeurt met de klachten over de veel te hard rijdende motoren
op de Generaal Spoorlaan. Niet alleen rijden ze veel te hard, maar er wordt ook enorm veel herrie gemaakt.
Naar aanleiding van deze opmerking wordt er vanuit de vergadering het punt van de ‘wijkschouw’ genoemd.
Besloten wordt deze te organiseren. Wordt vervolgd.
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