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Nationale Buitenspeeldag 2012

Wat vind u
ervan?
Wat vindt u belangrijk in onze wijk?
Laat het ons weten en stuur een mail
naar voorzitter@steenvoordenoord.nl
Kijk ook eens op
www.steenvoordenoord.nl

Vergaderingen
Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord organiseert samen met vrij
willigers woensdag 13 juni 2012 de
Nationale Buitenspeeldag, op de
Prinses Margrietsingel.
Van 08.00 tot 18.00 uur is de Prinses
Margrietsingel van de apotheek tot
aan de chinees voor alle verkeer afge
sloten en kunnen de kinderen veilig op
straat spelen. Deze actie maakt landelijk
deel uit van Veilig Verkeer Nederland
Buitenspeeldag.
De Buitenspeeldag wordt om 12.00 uur
geopend door Wethouder Dick Jense. Er
zijn verschillende attracties t.w. Monkey
luchtkussen, Stokvangen rookworst,

Racecircuit en Koemelken voor kinde
ren tot 12 jaar. Ook zal Poppenkast de
Dieren Boerderij 2 voorstellingen geven
en kleurplaten uitdelen. De deelname
is natuurlijk gratis. We worden onder
steund door de winkels in de buurt:
Mediq Apotheek, Kapper Piet Pijl,
B&B Stomerij, Snelbuffet Marcel en
Chinees restaurant Ni-Hao.
Knaagdierencentrum ’t Knagertje zal
mogelijkerwijs ook weer aanwezig zijn.
We hebben weer assistentie van
leerlingen van het Mondriaan College.
De kinderen kunnen zich ook weer
laten schminken. De vrijwilligers van
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord
zijn aanwezig om er een gezellige
middag van te maken!
Frans Kalse

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
2012 zijn:
woensdag 20 juni
woensdag 19 september
woensdag 17 oktober
woensdag 21 november
woensdag 19 december

locatie:
Stervoorde Wijkgebouw
Dr. H.J. van Mooklaan 1
aanvang: 19.30 uur.
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Burendag 2012
Burendag 2012 komt eraan, de BSN
wil iedereen in de wijk oproepen om
hieraan mee te doen, we kunnen u
helpen met contacten en adviezen.
Bijvoorbeeld bij de Benedictus en
Bernadette kerk kan men gebruik
maken van het terrein voor en naast de
kerk, dit in samenspraak met de BSN.
Denk bijvoorbeeld aan een open podium
of een braderie met creatieve uitingen.
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts
zijn druk bezig met het voorbereiden
van Burendag 2012. Eind mei kan men
op www.burendag.nl terecht voor
meer informatie over het vieren van
Burendag. En over het doen van een

aanvraag bij het Oranje Fonds. U kunt
wel alvast de datum noteren: Burendag
2012 vieren we op 22 september.
Burendag nationale feestdag, in 2011
vierde Nederland massaal Burendag!
Ruim 1,3 miljoen mensen vierden
zaterdag 24 september 2011 Burendag.
In het hele land zijn duizenden ideeën
uitgevoerd om de buurt nog leuker en
gezelliger te maken. Van kunstwerken
tot houten banken en van buurtmoes
tuintjes tot straatspeeldagen.
Op initiatief van Douwe Egberts vierde
men in 2006 voor het eerst Burendag
in Nederland. In 2008 ontstond de
samenwerking tussen Douwe Egberts

en het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds
is het grootste nationale fonds op soci
aal gebied en bevordert de samenhang
tussen groepen mensen. Met Burendag
willen beide organisaties mensen
dichter bij elkaar brengen. Het Oranje
Fonds biedt mensen met goede buurt
plannen een bijdrage tot € 500 om de
plannen op Burendag uit te voeren.
Voor vragen aan de BSN mail naar
voorzitter@steenvoordenoord.nl

De Paardenweide aan de
J.F. Kennedylaan is opgeknapt.

Beste Wijkbewoners
Hierbij een
bericht van
uw wijk
agent. De
winter is
voorbij en
we gaan op
weg naar de
zomer. De
speelplek
aan de Dr
Poelslaan is ingericht en wordt door de
jeugd veel gebruikt. Vervelend is alleen
dat er toch weer rommel blijft liggen
en dat dit niet in de afvalbakken wordt
gedaan. De jeugd zal ik hierover aan
spreken. Ook het schrijven met stiften
op de nieuwe bankjes is erg jammer
en niet nodig. Ook dit zal ik bespreken
met de jeugd en direct aangeven dat
als dit gezien wordt proces verbaal zal
volgen. Ik zal nogmaals de regels voor
het gebruik van de speelplek aange
ven en ook vertellen dat bekeuringen
zullen volgen, als de jeugd vervelend
is. Voor de buurtbewoners de vraag als
men iets strafbaars ziet, dan graag 112
bellen om dit te melden. Verder zijn

er ook bij mij als wijkagent meldingen
binnen gekomen dat de straatver
lichting in de buurt C T Storklaan / J C
van Markenlaan niet goed werkt dan
wel stuk is. Ik heb dit ook gemeld bij
de gemeente en de beheerder van de
openbare verlichting. Ik hou de zaak in
de gaten en hoop op snel herstel. Dit
omdat donker niet goed is in een straat
en de kans op inbraak in een woning of
ander pand alleen maar groter maakt.
Verder is men in de C.T. Storklaan
bezig met het inrichten van de straat
na het weghalen van de overlastge
vende bomen. Een compliment naar de
gemeente Rijswijk, buren en de bewo
nersorganisatie die samen met andere
betrokkenen samen dit resultaat heb
ben gezorgd. Het zal erg mooi gaan
worden. Mocht U interesse hebben in
de bewonersorganisatie kijkt dan op
de website www.steenvoordenoord.nl.
Hier staan de laatste ontwikkelingen
en resultaten te lezen en te bekijken.
Helaas blijft ook Steenvoorde Noord
niet vrij van inbraken in woningen
hoe spijtig dan ook. Ziet U als buurt
bewonern verdachte personen en/

of voertuigen in Uw buurt, geef dit
dan door aan de politie. Het mag via
112, want daar pakken we daders
mee.Wordt u toch het slachtoffer van
inbraak in Uw woning, doe dan altijd
aangifte.
Als wijkagent ben ik nu al enige tijd
actief op Twitter. Als U een collega,
ons bureau of mij als wijkagent wil
volgen kijk dan op de site van politie
Haaglanden. Mijn Twitter account is
WagSteenvNoord. Uiteraard kunt U
mij natuurlijk direct twitteren met
vragen. Als laatste nog even aandacht
voor de ondergrondse vuilcontai
ners. In de omgeving van de J C van
Markenlaan zijn maar 2 bakken. Dit is
duidelijk te weinig voor de buurt. De
bewonersorganisatie heeft hiervoor
bij de gemeente aandacht gevraagd.
Mogelijk dat er extra bakken komen.
Deze zijn zeker nodig gelet op de
rommel die soms naast de bakken
staat. Verder wens ik U allen alvast een
prettige zomervakantie met mogelijk
goed en mooi zonning weer.
Uw wijkagent Martien de Brabander.

Trots op mijn buurt
Heb je een idee? doe er iets mee!’
Met deze leus kom ik, wijkcoördi
nator Petra van der Burg, ambtenaar
bij de gemeente Rijswijk, soms
aanschuiven bij een overleg van de
bewonersorganisatie.
De bewonersorganisatie en de andere
partijen in de buurt gaan het komende
jaar aan de slag met activiteiten om
de buurt leefbaar te houden. Ik wil
graag weten wat er speelt in de wijk,

De Voorden

omdat de gemeente de bewoners en
andere partners ondersteunt bij hun
activiteiten. Zeker als de bewoners
zelf de handen uit de mouwen willen
steken en elkaar hierdoor leren ken
nen. Heb je een idee? Ga er mee naar
de Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord. Samen met hen kunt u aan de
slag. Trots op uw buurt!
Petra van der Burg,
Gemeente Rijswijk

Lente in de Voorden

Aanpak Dr. Poelslaan

Ruim 5 jaar geleden kwamen
bewoners naar de BSN i.v.m. problemen
bij de speeltuin van de Dr. Poelslaan.
De klachten waren: geluidsoverlast,
hangjongeren en ballen die tegen
kinderen in de speeltuin aankwamen
en in de tuin van de naastgelegen
woning terecht kwamen. Er werd
overleg gepleegd met de bewoners,
Welzijn Rijswijk en de wijkagent en er
volgde een enquete om de problemen
in kaart te brengen.
Uit de enquete kwam kwamen verschil
lende meningen naar voren. De ene
bewoner wilde de voetbaldoelen weg,
de ander weer het beton, anderen
hadden daar weer geen probleem mee.
De Gemeente Rijswijk wilde het beton
niet weghalen, Welzijn Rijswijk wilde
voor de jongeren de voetbaldoelen
behouden. Er volgde dus een patstel
ling. De wijkagent en Welzijn Rijswijk
zouden toezicht op de jongeren
houden. De BSN sloot het dossier.

In de zomer van 2010 escaleerde de
boel weer. Er werden vernielingen
gedaan, nuurtbewoners werden
geïntimideerd, er was weer geluids
overlast. In het najaar zaten we weer
opnieuw om de tafel met de bewoners
in verhitte discussies.
Er werd opnieuw overleg gepleegd
bij de BSN en er werd op 8 december
2010 een bijeenkomst georganiseerd
in Stervoorde voor de omwonenden
en jongeren. De opkomst was, vooral
onder de jongeren, niet groot, maar de
problemen werden opnieuw
geinventariseerd; wat wil men veran
deren, wat wil men verbeteren, wat is
overbodig, wat vindt u goed, enz.
Er werd een werkgroep opgesteld met
daarin de BSN, de Gemeente Rijswijk,
Welzijn Rijswijk en de wijkagent, om
een plan van aanpak te maken. Na
een aantal keren in overleg bij elkaar
gekomen te zijn, werd er besloten om

tijdens een avond op 5 oktober 2011
in de H. Benedictus en Bernadettekerk
met de bewoners samen te komen om
een keuze te maken uit 3 ontwerpen
waar de Gemeente Rijswijk geld voor
had vrijgemaakt. Het ontwerp wat
de meeste stemmen kreeg was een
gedeeltelijke herinrichting van het
speelveld met een hoog geluidsarm hek
en een wat lager geluidsarm hek aan
de zijkant.
Er werden huisregels geformuleerd en
via een bordje bij het speelveld kenbaar
gemaakt
In 2012 zijn de reacties van de jongeren
en andere gebruikers, moeders met
kinderen, positief.
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