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Wat vindt u
ervan?

Op 22 september j.l. heeft de 12-jarige
Kyra met ouders en vrienden en de vrijwilligers van de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord voor het eerst een
Burendag georganiseerd in onze wijk
en wel in de Ministerbuurt.

fantastisch. Een ontzettend leuke manier
om met iedereen in de buurt hernieuwd
kennis te maken.

Rondom de Benedictus- en
Bernadettekerk werden allerlei leuke
activiteiten voor kinderen georganiseerd,
zoals spelletjes, schminken, glittertattoo,
nagels lakken, ballonnen-figuren maken
door een poppenspeler, luchtkussens,
muziek enz. Ook voor de volwassenen
was er het een en ander te beleven, o.a.
een workshop Pétanque oftewel Jeu de
Boule. De Benedictus- en Bernadettekerk
hield een Open Huis en daar kwamen
ook veel bezoekers op af. Mede door
sponsoring door het Oranjefonds,
Rijswijk Wonen, Welzijn Rijswijk, de
Plusmarkt en nog vele anderen, werd
het een succesvolle middag, die voor
volgend jaar zeker voor herhaling
vatbaar is. Wie heeft interesse om hier
volgend jaar aan mee te werken? Ook
de Presidentenbuurt had een Burendagevenement georganiseerd. Een BBQ met
meer dan 170 buren werd een geslaagd
feest. De organisatie was zeer goed gere
geld en het weer was ook

Heeft u interesse
Vergaderingen
in onze wijk?
De BSN vergadert één keer per maand.

Marjolijn Peters

Wie vindt het leuk om voor de wijk,
de buurt of de straat activiteiten te
organiseren? Wie wil graag méér
weten over wat de gemeente kan
doen/gaat doen voor onze wijk? Wie
vindt het leuk om een aantal keren per
jaar bij elkaar te komen om te brain
stormen over onze wijk? Wie wil onze
voorzitter, secretaris, penningmeester
ondersteunen? Onze wijk Steenvoorde
Noord is groot en er gebeurt van alles:
wilt u daar meer van weten en ook er
invloed op hebben, kom dan eens naar
één van onze vergaderingen of schrijf
naar: voorzitter@steenvoordenoord.nl
Wij hebben uw hulp hard nodig!
Marjolijn Peters, Ron Fitz en
Frans Kalse

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

Deze vergaderingen zijn openbaar.
Bewoners uit de wijk Steenvoorde Noord
kunnen er vrijblijvend bij komen zitten.
U kunt aanschuiven als geïnteresseerde
toehoorder of meediscussiëren. Vaak zijn
er ook gemeenteraadsleden aanwezig.

De komende vergaderdata voor
2013 zijn:
wo 20 februari
wo 20 maart
wo 17 april
wo 15 mei
wo 19 juni

wo 18 september
wo 16 oktober
wo 20 november
wo 18 december

locatie:
Stervoorde Wijkgebouw
Dr. H.J. van Mooklaan 1
aanvang: 19.30 uur.
2012-02

Meldpunt Openbare Ruimte
Losliggende of omhoog-stekende
stoeptegels, een lantaarnpaal ‘die het
niet meer doet’, zwerfvuil, illegale
dump van afval, verstopte straatputten, vernielingen aan speeltoestellen,
aan straatmeubilair zoals banken of
prullenbakken of aan (verkeers)paaltjes, ‘graffiti’, een omgewaaide boom
of afgewaaide tak(ken), overlast van
bv. ratten of wespen.
U - als bewoner van de wijk - heeft als
geen ander een goede kijk op uw straat
of buurt - de openbare ruimte. U kunt
al dit soort zaken op diverse manieren
bij de gemeente melden: telefonisch
van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
17.00 uur onder nummer 14070 of via
deze website: https://www.rijswijk.nl/
melding-openbare-ruimte-O

‘rondslingerende’ winkelwagentjes, een
fiets- of autowrak, ‘zomaar’grof vuil op
de stoep of op de straat, overhangende
takken en/of heggen, geluidsoverlast
in de openbare ruimte, een onder- of
bovengrondse container die kapot is of
(over)vol, zakken naast zo’n container,
verkeersregel-installaties die onvoldoen
de werken of niet goed afgesteld zijn
en overvolle prullenbakken…. Kortom:
al de overlast, die u tegenkomt in de
openbare ruimte en waarvan u vindt dat
er wat aan gedaan zou moeten worden.
Geef het wél door want úw melding
zorgt ervoor, dat ons mooie Steenvoorde
Noord voor iedereen een hele prettige
wijk blijft om te wonen, te werken en te
recreëren!
Ron Fitz

Het kan ook via ‘DigiD’ maar hoeft niet:
u kunt gewoon het formulier op boven
staande website invullen en versturen.
Meer voorbeelden van zaken die kun
nen worden gemeld zijn klachten over

Plastic afvalcontainers
Op de Prinses Irenelaan aan de kant
van het laden en lossen van de Plus
supermarkt staan twee containers voor
plastic afval. Bewoners uit onze wijk
zien regelmatig dat er tussen de twee
containers karton en ander afval wordt
neergezet. Dat is niet de bedoeling
want voor overig afval zijn er andere
containers maar die staan op een
andere plaats vlakbij. Dus laten wij als
bewoners van Steenvoorde Noord de
wijk schoon houden.
Bep Kalse

Beste Wijkbewoners
Hierbij een
bericht van
Uw wijk
agent. Na
een echte
Hollandse
zomer zijn
we alweer
in de herfst
aangekomen.
De zomer is wat mij betreft goed
verlopen met weinig klachten over de
jeugd in de wijk. De herfst heeft weer
donkere dagen tot gevolg en geeft
inbrekers weer een kans om hiervan te
profiteren.
Kijk nog eens goed in en om Uw woning
wat U zelf nog aan inbraakpreventie

kunt doen. Ik heb een aantal meldin
gen gehad van bewoners die defecte
straatverlichting op de juiste wijze bij de
gemeente hadden gemeld. De repara
tie duurde erg lang en ik heb contact
gezocht met de desbetreffende afde
ling. Hierdoor zijn de lantaarns gemaakt
maar hoorde ik ook hoe het zat met de
aanpak. Dit moet, volgens de gemeente
beter en daar werkt men aan. Blijven
melden bij het meldpunt openbare
ruimte als er iets kapot is. Verdachte
personen in de wijk: bel 112 want
daar pakken we daders mee. Wordt U
toch het slachtoffer van inbraak in Uw
woning, doe dan altijd aangifte. Verder
is de bewonersorganisatie bezig om
een avond te organiseren waar onder
andere inbraakpreventie behandeld
zal worden. Verdere informatie zal nog

volgen via Groot Rijswijk en Rijswijk
Regelrecht.
Mocht U interesse hebben in de bewo
nersorganisatie, kijk dan op de website:
http://www.steenvoordenoord.nl Hier
staan de laatste ontwikkelingen en
resultaten te lezen. Als wijkagent ben
ik nu al enige tijd actief op Twitter. Als
U een collega van 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. Ook is politie
Rijswijk actief op facebook. Meldt U
aan en U blijft op de hoogte van een
aantal zaken in Rijswijk.
Uw wijkagent Martien de Brabander

Resultaten VBS-enquête 2012
In januari 2012 heeft de VBS
(Vereniging Buurtraad Steenvoorde)
een schriftelijke enquête gehouden,
die door een groot aantal bewoners van De Strijp, de Muziekbuurt,
Steenvoorde Noord en Steenvoorde
Zuid werd ingevuld.
Vanuit onze wijk Steenvoorde Noord
werden 222 formulieren ontvangen.
Omdat de gevolgen van de uitslag ook
van belang zullen zijn voor de bewo
ners van onze wijk, volgen hieronder
een aantal opmerkelijke punten uit de
resultaten van deze enquête:
• De respons was onverwacht groot: er
zijn meer dan 1000 ingevulde enquê
teformulieren ontvangen - er waren
er ongeveer 9000 verzonden.
• De aanleiding voor de enquête ‘Doet
de VBS wel wat de bewoners willen’
lijkt door de enquête met ‘ja’ te zijn
beantwoord.

• Wel zal er dienen te worden inge
speeld op zich wijzigende
bewoners-groepen. Voorbeelden
hiervan zijn de beter geschoolde
‘nieuwe generatie ouderen’, bewo
ners met een andere culturele
achtergrond en jongere huishoudens.
Dat zou kunnen betekenen, dat het
huidige activiteiten-aanbod voor een
deel verschuift van creatieve naar
meer educatief gerichte activiteiten.
• Enkele respondenten hebben aan
gegeven mee te willen doen met
de Bewonersorganisaties en/of met
sociaal-culturele activiteiten. Hoewel
de enquête anoniem was, zoeken
de besturen van de Bewonersorganisaties naar mogelijkheden
om deze mensen toch te kunnen
benaderen.
• Een groot deel van de respons komt
van 55-plussers, waarschijnlijk mede

omdat binnen gezinnen de ouders
de enquête hebben ingevuld en
niet de kinderen. Er wordt overi
gens wel regelmatig aangegeven
dat er behoefte is aan activiteiten
met en/of voor kinderen.
•E
 en klein aantal respondenten gaf
aan het ‘huiskamergevoel’ in wijk
centrum Stervoorde te missen.
•D
 e behoefte werd aangegeven
voor meer educatieve activiteiten,
waaronder diverse vreemde talen
en computerlessen alsmede voor
bewegingsactiviteiten zoals dan
sen en wandelen. Een overzicht
van alle resultaten, inclusief een
samenvatting ervan, kunt u vinden
op www.v-b-s.nl om vervolgens in
de linkerkolom ‘Vergaderingen en
verslagen’ aan te klikken.
Ron Fitz

Week van Nederland Schoon 2013
Elk jaar doen er veel gemeentes mee aan de Week van Nederland Schoon. Ook in maart 2013 staat dit weer
in de planning. De aftrap van de schoonmaakweek is op 9 maart 2013: in heel Nederland gaan vrijwilligers de
straat op en steken de handen uit de mouwen.

Ook u kunt meehelpen en de
gemeente kan u daarbij onder
steunen door middel van het
beschikbaar stellen van diverse
materialen zoals afvalgrijpers en
vuilniszakken.
Meedoen is heel makkelijk:
u meldt uw actie aan bij onze
Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord via E-mail:
voorzitter@steenvoordenoord.nl
of bij de gemeente via het Klanten
Contact Centrum / Meldpunt
Openbare Ruimte, telefoonnummer
14070 of u stuurt een E-mail naar
hr.F.Lourens: flourens@rijswijk.nl
Tot ongeveer 1 maand voor aanvang
kunt u uw actie aanmelden. Doe
ook mee en geef uw straat of woon
omgeving een extra opfrisbeurt!
Marjolijn Peters

Activiteiten in wijkcentrum
Stervoorde
Activiteit:

		

Bingo
Bingo 55+
Bridge
Country Line dancing
Creatieve ochtenden
Creatieve Workshops
Dans- en ontmoetingsmiddag
Darten
Discussiegroep
Kinderkledingbeurs
Klaverjassen
Klaverjasdrive 55+
Leesclub
Muziek Werkgroep
Open Eettafel 55+
Saxofoonkwartet
Schilderclub

Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord

Wanneer:
2de vrijdagavond van de maand
1ste zondagmiddag van de maand
maandagavond en vrijdagmiddag
woensdagavond
1ste en 3de donderdagochtend van de maand
2de donderdagochtend van de maand

VBS
SWR
VBS
VBS
VBS
VBS

wenst u prettige
feestdagen en een
voorspoedig 2013

zondagmiddag - 1 x per maand
VBS
vrijdagavond
VBS
woensdagochtend om de 2 weken
VBS
april en oktober, voor datum etc.
		
zie website VBS - kinderkledingbeurs
VBS
dinsdagavond
VBS
1ste zondagmiddag van de maand
SWR
3de vrijdagmiddag van de maand
VBS
vrijdagochtend
VBS
2de woensdagmiddag van de maand
SWR
maandagmiddag
VBS
dinsdagochtend, dinsdagmiddag en
		
donderdagmiddag
VBS

Activiteiten in Jongerencentrum PleXat
Kinderclub voor 5- tot 10-jarigen woensdagmiddag

SWR

Wilt u meer informatie over deze activiteiten, ga dan naar:
VBS: http://www.v-b-s.nl/index_Activ_Stervoorde.htm
VBS: http://www.v-b-s.nl/index_Kinderkledingbeurs.htm
VBS: http://www.v-b-s.nl/index_Evenementen.htm
SWR: http://www.welzijn-rijswijk.nl/volwassenenwerk/open-activiteiten SWR:
http://www.welzijn-rijswijk.nl/kinderwerk/kinderactiviteiten
Of ga naar de start-pagina van onderstaande website’s om daarna ‘door te
klikken’: VBS: http://www.v-b-s.nl/index.htm SWR: http://www.welzijn-rijswijk.nl

Adressen:
Wijkgebouw Stervoorde
Dr. H. J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk
Jongerencentrum PleXat
Schaapweg 4-6 (naast sportcomplex de Schilp)
2285 SP Rijswijk
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