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Woensdag 1 juni 2011 Buitenspeeldag

Wat vind u
ervan?
Wat vindt u belangrijk in onze wijk ?
Laat het ons weten en stuur een mail
naar voorzitter@steenvoordenoord.nl
Woensdag 1 juni 2011 Buitenspeeldag
(was de Straatspeeldag)
van 12.00 tot 16.00 uur.
Al 21 jaar wordt de Nationale
Straatspeeldag georganiseerd in heel
Nederland. Vanaf 2011 heet deze dag
‘De Buitenspeeldag’. Die middag gaat
Nickelodeon op televisie en online
letterlijk ‘op zwart’! Op verschillende
plekken in Nederland worden straten
afgesloten voor het verkeer en worden
leuke activiteiten georganiseerd zodat je
veilig buiten kunt spelen met je vriend
jes, vriendinnetjes of klasgenootjes.
Woensdag 1 juni is de Prinses
Margrietsingel van de Apotheek tot
aan het Chinees restaurant afgesloten
voor het verkeer. Voor Steenvoorde
Noord wordt de Buitenspeeldag door
een aantal enthousiaste vrijwilligers
van de BSN (Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord) voor de 5e maal
gehouden, het eerste lustrum dus.
De Buitenspeeldag wordt om 12.00 uur

geopend door wethouder J. Bolte. De
burgemeester komt waarschijnlijk later
op de middag ook nog.
Daarna kunnen kinderen tot 12 jaar gra
tis gebruik maken van de limonade koe
en andere attributen: o.a. springkussen,
super glijbaan, kop van Jut, kipvanger en
nog veel meer. Dit jaar is er een extra vei
lig gedeelte voor de allerkleinsten onder
ons. Misschien is het Knaagdiercentrum ‘t
Knagertje ook weer van de partij. Of de
clown komt blijft ook nog een verrassing.
Ook krijgen we weer assistentie van een
aantal leerlingen van het Mondriaan
College.
Wij kunnen het extra leuk maken want
er is sponsoring door Plus Jongenotter
omdat deze 10 jaar bestaat. Verder
krijgen we ook ondersteuning van een
aantal andere winkeliers. We hopen op
een geslaagde middag met mooi weer.
Wil Vossenaar

Vergaderingen
De BSN vergadert één keer per maand.
Deze vergaderingen zijn openbaar.
Bewoners uit de wijk Steenvoorde
Noord kunnen er vrijblijvend bij
komen zitten. Je kunt aanschuiven
als geïnteresseerde toehoorder of
meediscussiëren. Vaak zijn er ook
gemeenteraadsleden aanwezig.

De resterende vergaderdata voor
2011 zijn:
woensdag 15 juni
woensdag 21 september
woensdag 19 oktober
woensdag 16 november
woensdag 21 december

locatie:
Stervoorde Wijkgebouw
Dr. H.J. van Mooklaan 1
aanvang: 19.30 uur.
2011-01

Nieuwe
voorzitter
In deze wijkkrant wil ik even de
gelegenheid nemen om mezelf voor
te stellen als nieuwe voorzitter. Sinds
begin dit jaar heb ik deze functie op
me genomen en samen met de overige
leden van de BSN willen we ons ook
dit jaar weer inzetten voor de wijk.
We zijn met verschillende werkgroepen
bezig met de Buitenspeeldag (voor
heen Straatspeeldag), de speeltuin aan
de Dr. Poelslaan, de reclameborden aan
de Schaapweg en de ondertunneling
van de Prinses Beatrixlaan.
De Buitenspeeldag is geheel door ons
opgezet en we gaan nu al voor het

vijfde jaar met veel plezier en veel
vrijwilligers aan de slag om het weer
een fijn speelfestijn voor de kinderen
te laten worden.
De Dr. Poelslaan speeltuin is wat
gecompliceerder, samen met de
Gemeente, de omwonenden en
de kinderen proberen we een zo
goed mogelijke vorm te vinden om
voor iedereen een prettige sfeer te
creeëren.
Bij de reclameborden heeft de werk
groep wel een succesje geboekt, er
wordt nog maar één reclamebord
geplaatst.
De ondertunneling van de Prinses
Beatrixlaan blijven we volgen, we
worden door de Gemeente en de

projectleider regelmatig op de hoogte
gehouden en er wordt ook naar onze
mening geluisterd.
U kunt zelf ook op de hoogte blijven,
de plannen liggen ter inzage bij de
Gemeente. We hopen en willen dat er
voor alle omwonenden zo min mogelijk
hinder wordt ondervonden t.z.t.
Verder wil ik u uitnodigen op onze site
www.steenvoordenoord.nl te kijken en
u bent ook van harte welkom op onze
vergaderingen.
Marjolijn Peters

h foto's buitenspeeldag

Beste Wijkbewoners
Het voor
jaar is echt
begonnen
en velen
van U zullen
ongetwijfeld
weer regel
matig op
het balkon,
in de tuin
of buiten in
het park verblijven. Denk als U buiten
bent ook aan uw omgeving en probeer
overlast te beperken. Wat mij betreft
gaat het in onze wijk goed en zijn er
geen echt grote problemen waar ik mij
als wijkagent mee moet bemoeien. De
bewonersorganisatie is zoals altijd ook
weer betrokken bij het organiseren
van evenementen. Denk bijvoorbeeld
aan de jaarlijkse straatspeeldag.
Een afvaardiging van de

bewonersorganisatie is betrokken
geweest bij de herinrichting van het
winkelgebied Prinses Irenelaan. Een
compliment van mijn kant naar deze
wijkbewoners die dit hebben gedaan.
De straat ziet er keurig uit en hopelijk
zijn hierdoor de parkeeroverlast en
parkerproblemen opgelost. De moge
lijke ondertunneling van de Prinses
Beatrixlaan heeft nu onder andere hun
volle aandacht. Ook het speelveld aan
de Dr Poelslaan is een aandachtspunt
van de bewonersorganisatie. Mocht U
interesse hebben in de bewonersorga
nisatie kijk dan op de website www.
steenvoordenoord.nl. Hier staan de
laatste ontwikkelingen en resultaten te
lezen en te bekijken. Verder blijft ook
Steenvoorde Noord niet vrij van inbra
ken in woningen hoe spijtig dan ook.
Probeer het de inbrekers zo moeilijk
mogelijk te maken door

voldoende inbraakwerende maat
regelen te nemen. Voor informatie over
deze maatregelen kunt U het beste via
internet een PKVW winkelier raad
plegen. Mocht U vreemde figuren in
de wijk zien, meld dit dan aan 112.
Want met 112 daar pakt de politie
daders mee.
Wordt u toch het slachtoffer van
inbraak in Uw woning, doe dan altijd
aangifte. Ook vraag ik Uw aandacht
voor Burgernet. Geef U op via www.
politiehaaglanden.nl en help zo mee bij
het oplossen van strafbare feiten. Ook
kunt U zich nog steeds opgeven voor
burgers in blauw en zo meekijken bij
de politie. Ik wens U verder al een fijne
vakantie toe en tot ziens in de wijk.
Tot zover op dit moment.
Uw wijkagent Martien de Brabander.

Herinrichting van de Prinses Irenelaan / Prinses
Margrietsingel
21 September 2010 is de gemeente
begonnen met de herinrichting
van de Prinses Irenelaan / Prinses
Margrietsingel.
De trottoirs zijn voorzien van een lichte
kleur stenen. Veel oude bomen zijn
gekapt en daarvoor in de plaats jonge
bomen geplant. De parkeervakken
zijn breder geworden en er zijn bij de
Plusmarkt 2 extra algemene invalide
parkeervakken gekomen.
Alle ondergrondse containers en prul
lenbakken zijn vernieuwd. Bij de Prinses

Margrietsingel is de uitrit construc
tie breder geworden, op de hoek Pr.
Marijkesingel. Op de verkeersdrempel
Prinses Margrietsingel tegenover het
Chinees restaurant Ni Hao is een zebra
pad gekomen, zodat de schoolgaande
kinderen veilig kunnen oversteken. Dan
zijn er ook nog op verschillende plek
ken bloembakken geplaatst. Ook zijn
er solide fietsbeugels bij gekomen.
Op vrijdag 11 Maart 2011 is de her
inrichting officieel geopend door

wethouder Dick Jense, die tevens de
laatste boom plantte. Daarna was er
een korte toespraak van de wethou
der en als afsluiting was er een hapje
en non alcoholische drank.
Frans Kalse

h foto Prinses Irenelaan

Billboards
Schaapweg
Er is sinds het verschijnen van het
vorige nieuwsblad veel gebeurd
rondom de mogelijke plaatsing van
billboards op de Schaapweg. Zoals
reeds aangekondigd, heeft de BSN een
zienswijze ingediend op de ontheffing
verleend door de Gemeente voor het
bestemmingsplan “de Strijp”. Om onze
zienswijze kracht bij te zetten, heeft
de BSN ook ingesproken op de forum
vergadering van 23 november jl. (voor
de volledige tekst zie onze website
www.steenvoordenoord.nl → Huidige
aandachtspunten). Helaas was de
gemeente van mening dat de BSN geen
partij is in deze, en heeft onze zienswij
ze daarom niet ontvankelijk verklaard.
De BSN heeft de VBS gevraagd om
contact op te nemen met de Gemeente
Rijswijk, omtrent de rechtspositie >

> van de bewonersorganisaties die ope
reren onder de vlag van de VBS. Tevens
was de BSN aanwezig bij het gesprek
tussen de bewoners en wethouder Jense
op 10 februari jl. Tijdens dit gesprek zijn

de standpunten van alle betrokkenen
besproken en is er gekeken naar
mogelijke alternatieve locaties.
Alle bezwaren vanuit de bewoners,
gesteund door de verschillende bewo

nersorganisaties, heeft er toe geleid
dat het billboard locatie ‘Schaapweg
– Generaal Spoorlaan’ is komen te
vervallen. Als we kijken naar het oor
spronkelijke plan van de Gemeente van
vier billboards op de Schaapweg, mogen
we gerust stellen dat de inspanningen
van alle betrokkenen tot het goede resul
taat heeft geleid dat er nog maar één
billboard over is op de locatie Schaapweg
– J.F. Kennedylaan. Op de raadsvergade
ring van 31 maart jl, bleek er voldoende
politiek draagvlak te zijn om dit billboard
te handhaven.
Sjoerd Aalbers
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