Verslag vergadering 20 april 2022
Aanwezig; Marjolijn Peters, Frans Kalse, Dennis Bodano, Ineke van Vliet,
Wil Vossenaar, Ank Zaat

Om 19.35 uur de vergadering geopend.
Agendapunten zijn, het verslag van de vorige vergadering 16-2-22 ,
mededelingen gebiedsregisseur en wijkagent, nieuws buurtpreventie en
activiteiten en buurtnieuws van de BOSN
Dennis Bodano, de gebiedsregisseur van Rijswijk West, komt terug op vragen die
de vorige keer zijn gesteld. Op de plek van de afgebrande school op de P van
Vlietlaan komt een nieuw schoolgebouw en misschien ook een speeltuin.
Er zijn bomen verplaatst van WC in de Bogaard naar het grasveld achter de
Benedictus en Bernadettekerk. Er komen ook nieuwe bomen op plaatsen waar
oude bomen zijn gesneuveld door ziektes of brand, maar dat is niet altijd mogelijk
op korte termijn, alleen bij urgente situaties wijkt men af van de planning.
In de Presidentenbuurt komt de wijkbus op 14/5 te staan voor vragen en
contacten met de bewoners. Er wordt ook naar een plek gezocht in de
Presidentenbuurt voor het plaatsen van gym toestellen en kleine activiteiten.
Ook een ommetjesapp kan aanzetten tot meer bewegen.
De wijkschouw wordt op 10-5-22 gehouden in de gehele wijk Steenvoorde Noord,
hierbij gaan mee de Gemeente, de Bewonersorganisatie, de wijkagent, de
woningbouw coöperaties en de buurtpreventie. Er wordt o.a. gekeken naar de
wensen en knelpunten van de wijk, input is zeer gewenst, een tijdstip en
beginpunt volgt nog. In de Ministerbuurt zijn afgelopen jaar 749 meldingen
binnen gekomen, een grafiek waarin dit wordt vermeld is te vinden bij de

Gemeente. Bovenaan staat afval en reiniging, als tweede overlast en handhaving,
als 3e grofvuil en illegale stort, als 4e kapotte straatverlichting, de rest is overig.

De wijkagent heeft geen mededelingen ingestuurd.
Er zijn geen bijzonderheden van de Buurtpreventie binnen gekomen.
De activiteiten waaronder de Paasactie en de buurtnieuws zijn afgerond.
Het buurtnieuws is inmiddels bezorgd in de hele wijk.
Op 18 mei wordt Pop-up braderie gehouden bij de Plus op de Prinses Irenelaan en
aan de overkant, alleen bij mooi weer gaat het door en anders verplaatsen we het
naar 1 of 2 weken later. Er worden geen kramen besteld , alleen met eigen
kleedje of tafel kan men staan.
In de buurtnieuws staat de aankondiging van de wijkschouw en de braderie.
Bij de rondvraag wordt gevraagd naar het bestemmingsplan van de voormalige
Gall en Gal winkel, daar zouden 3 wooneenheden komen, het heeft in de krant
gestaan maar verder is er niet veel over bekend, moet bij de Gemeente worden
nagevraagd. Er is ook gevraagd of er voor de moestuin en een actie van de
buurtpreventie ondersteuning vanuit de BOSN , in de vorm van materialen,
kan komen, daar wordt door Frans naar gekeken.
Er zijn nu meer actuele en informatieve stukjes op de site geplaatst.
Vooralsnog wordt er nog steeds gezocht naar meer man/vrouw kracht voor de
BOSN om alle mogelijkheden en activiteiten die wij hebben verder uit te breiden
De eerstvolgende vergadering wordt pas weer gepland als we meer leden krijgen
en anders pas volgend jaar.
Verder zijn er geen vragen
De vergadering sluit om 21.00 uur
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