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Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) 

 

Datum:  21 november 2018 

Locatie:  Wijkcentrum Stervoorde 

Aanvang: 19.30 uur 

 

1. Wijkschouw 

 

Op WOENSDAG 22 MEI 2019 vindt er een wijkschouw plaats vanaf 11.00 uur. 

Verzamelpunt is de Fietsenwinkel Van Ruiten aan de Minister Talmalaan. De groep zal 

lopende door de wijk gaan. Vermoedelijke duur: 1 tot 1,5 uur, het gaat om knelpunten in de 

wijk.  

 

2. Dagtocht VBS voor alle vrijwilligers 

 

De dagtocht die door de Vereniging Buurtraad Steenvoorde is georganiseerd op 17 november 

jl. is prima verlopen. Na een prachtige rondrit over de Veluwe is er door een enthousiaste 

klompendansgroep een optreden georganiseerd gevolgd door een heerlijk diner. Deze 

dagtocht is aan alle vrijwilligers van de VBS aangeboden als dank voor hun inspanningen in 

2018.  

 

3. Ondertunneling Beatrixlaan en opbouw Churchilltower 

 

Gesproken is over de plannen voor de ondertunneling Beatrixlaan
1
 en de opbouw van 3 etages 

op de Churchilltower. Deze plannen roepen nogal wat consequenties op, en buurtbewoners 

zijn hier ongerust over. Er zijn inmiddels 2 actiegroepen doende.  

 

4. Kruispunt J.F. Kennedylaan/Generaal Spoorlaan/Minister Aalberselaan 

 

Ondanks de extra verlichting en ophoging van de zebra gebeuren er nog steeds ernstige 

ongelukken op deze kruising. Ook voor overstekende fietsers blijft deze kruising een 

gevaarlijk struikelblok.  

Gevraagd zal worden aan Rijkswaterstaat een risico-inventarisatie te maken. Wethouder Van 

der Pol neemt hierover contact op met de afdeling Verkeer binnen de gemeente. Wordt 

vervolgd.  

 

5. Activiteiten BSN 

 

De BSN is betrokken geweest bij de evaluatie van de omheining van het hondenlosloopgebied 

naast De Schilp. Door B&W is inmiddels het besluit genomen deze omheining te laten staan, 

en meer van dergelijke omheinde losloopgebieden voor honden in te richten.  

 

                                                        
1 Inmiddels zijn de plannen voor de ondertunneling geschrapt. Belangrijke vraag wordt: hoe nu verder 
met de verkeersoverlast als alle nieuwe plannen voor bebouwing van o.a. HBG-locatie doorgaan.  
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Op zaterdag 1 december al het Sinterklaasfeest plaatsvinden dat door alle 

bewonersorganisaties gezamenlijk georganiseerd is. Er zijn inmiddels L 85 aanmeldingen 

binnen.
2
  

 

Er is contact met de gemeente gelegd over het inzetten van de organisatie ‘Open je hart’. Deze 

organisatie verzorgt activiteiten voor kwetsbare mensen met een klein sociaal netwerk. 

Anders dan de meeste organisaties richt deze zich op de vraagzijde van de bewoners, en niet 

op de aanbodzijde. Wordt vervolgd.  

 

Met Kerst is er wederom een attentie uitgedeeld aan oudere alleenstaanden. Omdat in een 

aantal straten geen enkele melding is binnengekomen over een oudere alleenstaande, wordt 

eenieder verzocht te bezien of er in zijn of haar omgeving daarvan sprake is en dit te melden 

aan bestuur@steenvoordenoord.nl.   

 

6. Mededelingen van de wijkagent 

 

Op de J.C. van Markenlaan zijn er nog steeds problemen met het parkeren van auto’s met 2 

wielen op de stoep. De wijkagent neemt hierover contact op met de gemeente.  

 

7. Mededelingen van de wijkcoördinator 

 

 De zittende wijkcoördinator mw Van Toledo heeft een andere functie gekregen binnen de 

gemeente. De BSN dankt haar voor haar inzet en haar bereidheid mee te denken met de BSN.  

 

                                                        
2 Het feest was wederom een groot succes, mede dankzij Jovel Entertainment.  
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