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Buitenspeeldag 2013
Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord organiseert samen met vrijwilligers op woensdag 12 juni 2013 een
spetterende Buitenspeeldag op de
Prinses Margrietsingel.
Van 08.00 tot 18.00 uur is de Prinses
Margrietsingel vanaf de apotheek
tot aan het Chinese restaurant voor
alle verkeer afgesloten en kunnen de
kinderen veilig op straat spelen. De
Buitenspeeldag voor kinderen van 6
t/m 12 jaar is een initiatief van o.a.
Veilig Verkeer Nederland. Wethouder
Jos Bolte zal de Buitenspeeldag
om 12.00 uur openen. We hebben
verschillende attracties t.w. Piraat luchtÕÃÃi]Ê-ÌÛ>}iÊÃ]Ê,>ViVÀVÕÌ]Ê
Koemelken en een Boomhut. Ook
zal Poppenkast de Dieren Boerderij 2
voorstellingen geven. We hebben dit
>>ÀÊÜiiÀÊ`iÊ¼7>ÌiÀL>i½]ÊiÀÊÌÊ
iemand die glitter tattoo’s op de armen
van de kinderen zet en ze kunnen

zich weer laten schminken. Er hoeft
op deze middag voor alle genoemde
attracties niets betaald te worden.
Knaagdierencentrum ’t Knagertje is
met hun dieren aanwezig en leerlingen
van het Mondriaan College zullen
assistentie verlenen bij de diverse
attractie’s.
We worden ondersteund door de
ÜiÃÊÊ`iÊLÕÕÀÌ\Êi`µÊ«Ì ii]Ê
>««iÀÊ*iÌÊ*]Ê E Ê-ÌiÀ]Ê
-iLÕvviÌÊ>ÀVi]Ê iiÃÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÊ
Ni-Hao en Plus Jongenotter. We zijn
erg blij met de sponsoring door Rijswijk
7iÊiÊ6`iÃÆÊÊÜÀ`ÌÊiÀÊÜiiÀÊ
subsidie verleend door de Gemeente
Rijswijk.
De vrijwilligers van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord gaan er
een gezellige middag van maken.
Frans Kalse

Heeft u interesse in onze wijk?
7iÊÛ`ÌÊ iÌÊiÕÊÊÛÀÊ`iÊÜ]Ê`iÊLÕÕÀÌÊvÊ`iÊÃÌÀ>>ÌÊ>VÌÛÌiÌiÊÌiÊ
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
ÌiÊiÊÊÌiÊLÀ>ÃÌÀiÊÛiÀÊâiÊÜ¶Ê7iÊÜÊâiÊÛÀâÌÌiÀ]Ê
ÃiVÀiÌ>ÀÃ]Ê«i}iiÃÌiÀÊ`iÀÃÌiÕi¶Ê"âiÊÜÊ-ÌiiÛÀ`iÊ À`ÊÃÊ
}ÀÌÊiÊiÀÊ}iLiÕÀÌÊÛ>Ê>iÃÆÊÜÌÊÕÊ`>>ÀÊiiÀÊÛ>ÊÜiÌiÊiÊiÀÊÊÛi`Ê«Ê
iLLi]ÊÊ`>ÊiiÃÊ>>ÀÊjjÊÛ>ÊâiÊÛiÀ}>`iÀ}i]ÊÃÌÕÕÀÊiiÊ >ÌiÊ
>>À\ÊÛÀâÌÌiÀJÃÌiiÛÀ`iÀ`°ÊvÊÃV ÀvÊiiÊLÀiviÊ>>Ê>ÀÊ*iÌiÀÃ]Ê
iÜiÀÃÀ}>Ã>ÌiÊ-ÌiiÛÀ`iÊ À`Ê - ®]Ê«É>Ê À°Ê°°ÊÛ>Ê>>Ê£]Ê
2286 BA Rijswijk. Wij hebben uw hulp hard nodig!
Marjolijn Peters, Ron Fitz en Frans Kalse

Wat vindt 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
De BSN vergadert één keer per maand.
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 resterende vergaderdata voor
2013 zijn: woensdag 19 juni
woensdag 18 september
woensdag 16 oktober
woensdag 20 november
woensdag 18 december

Locatie:
7ViÌÀÕÊ-ÌiÀÛÀ`i]
À°Ê°°ÊÛ>Ê>>Ê£]
2286 BA Rijswijk.
Aanvang: 19.30 uur.
2013-01

Bewonersparticipatie
De Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord (BSN) werkt actief aan de
kwaliteit van onze eigen wijk, omdat
ze dat belangrijk vindt en omdat het
leuk is om te doen.

Algemeen
De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) is bedoeld om
de deelname aan het maatschappelijk
verkeer te bevorderen van alle burgers:
}ÊiÊÕ`]ÊiÌÊiÊâ`iÀÊLi«iÀking. Alle inwoners doen mee en zijn
betrokken bij de Rijswijkse samenleÛ}°Ê7iâÃ>VÌÛÌiÌi]Êâ>ÃÊ`ÀÊ
de Vereniging Buurtraad Steenvoorde
6 -®Ê}iÀ}>ÃiÀ`]ÊiÛiÀiÊiiÊ
belangrijke bijdrage aan het behoud
van zelfstandigheid en welbevinden
van mensen. Hierbij gaat het om: -het
LiÛÀ`iÀi]ÊÛiÀiÕÜiÊiÊ«Ì>liseren van bewonersparticipatie en
–organisaties -het bevorderen van de
leefbaarheid in de buurten en wijken
-het in stand houden en verbeteren
van de sociale cohesie in alle wijken en
buurten Om hierover afspraken te
kunnen maken met de diverse

bewonersorganisaties heeft de
gemeente Rijswijk in de zomer van
2012 de ‘Notitie Bevorderen van de
LiÜiÀÃ«>ÀÌV«>Ìi]Ê>iÊLiÜiÀÃÊ
doen mee’ voor advies verzonden.
De notitie is vooral gericht op de bewonersorganisaties en de georganiseerde
vorm van bewonersparticipatie.

Bijeenkomsten
Op 1 november 2012 organiseerde
Welzijn Rijswijk een themabijeenkomst
voor alle Rijswijkse bewonersorganisaties over burgerparticipatie.
Spreekster voor deze themabijeenkomst was Agnes Verweij van het
Landelijk Samenwerkingsverband
Aandachtsgebieden (LSA). Zij hield een
inleiding over het Manifest van Actieve
Wijkbewoners. Zij heeft deelgenomen
>>Ê`iÊÀi`>VÌiÊVÃÃi]Ê`iÊ iÌÊ
uiteindelijke Manifest van de Actieve
Wijkbewoners formuleerde. De naam
âi}ÌÊ iÌÊ>\Ê iÌÊ}>>ÌÊÊLiÜiÀÃ]Ê`iÊ
zich in woord en daad willen inzetten
voor hun wijk. Vrijwilligers worden
vaak het cement in de samenleving

}ii`°ÊiÌÊÃÊ iiÊLi>}À]Ê`>ÌÊ
burgers zich begrepen voelen en
serieus worden genomen. Na de pauze
werd aan de hand van een aantal
thema’s en stellingen gesproken over
enkele aspecten van de bewonersparticipatie. De uitkomsten van deze
bijeenkomst zijn door Welzijn Rijswijk
doorgegeven aan de gemeente.
Op 23 januari 2013 organiseerde de
gemeente Rijswijk zelf een bijeenkomst
in Stervoorde over het bevorderen
van de bewonersparticipatie.
De bewonersorganisaties kregen
vooraf een zogenoemde hand-out
van de ‘Notitie Bevorderen van de
LiÜiÀÃ«>ÀÌV«>Ìi]Ê>iÊLiÜiÀÃÊ
doen mee’. Communicatie adviseur
Kristel Boer van de gemeente Rijswijk
had deze – als toelichting - geschreven
op verzoek van secretaris Ron Fitz van
onze Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord. Een aspect van prettig sameniÛiÊÃ]Ê`>ÌÊ`iÊ}iiiÌiÊÕÃÌiÀÌÊ>>ÀÊ
haar bewoners en ze betrekt bij haar
werkzaamheden.

C.T. Storklaan
Begin 2011 hebben de bewoners van
de C.T. Storklaan bij de gemeente
aangegeven overlast te ondervinden
van de watercypressen aan de kant
van de huizen: ze waren te hoog en
gaven veel naaldverlies. Er werd toen
`ÀÊ`iÊ}iiiÌiÊ}i>ÌÜÀ`]Ê`>ÌÊ
hiervoor geen oplossing kon worden
>>}iL`i]Ê`>ÌÊ`iÊÃÌiÊÛÀÊ iÌÊ
verwijderen te hoog waren. Eind van
datzelfde jaar werd echter de beslissing
}iiÊÊâiÊ>Ã}ÊÌiÊÛiÀÜ`iÀi]Ê
aangezien er door de Gemeenteraad
een eenmalig budget was toegekend
om dit soort overlast aan te pakken. De
bewoners werden op woensdag-avond
14 december 2011 voor een gezamenlijke informatieavond in Stervoorde
uitgenodigd: daar werd het plan van
aanpak toegelicht. Begin maart 2012
ÜiÀ`iÊ`iÊVÞ«ÀiÃÃiÊ}iâ>>}`]Ê
in april werd begonnen met het
herbestraten in combinatie met het
her-indelen van de parkeervakken.
De nieuw te planten bomen kwamen
iÌÃÊiiÀÊÀV Ì}Ê`iÊÃÌÀ>>ÌÊÌiÊÃÌ>>]Ê

waardoor de parkeervakken inhammen werden: dit resulteerde in minder
parkeerplaatsen maar aan de overkant
werden extra parkeerschijfzones gecreeerd. Er kwamen zodoende wel minder
parkeerplekken voor vergunninghouders. Hierover werd extra overleg
gepleegd met de afdeling Stadsbeheer
en uiteindelijk werden er tien plaatsen
extra toegewezen als vergunningplaatsen i.p.v. parkeerzone-plaatsen.
Eind 2012 werden er nieuwe boompjes
(sierpeer) geplant en kwamen er nog
Ü>ÌÊiiÊ>>«>ÃÃ}i]ÊÜ>>ÀiiÊ
de straat weer helemaal klaar is voor
gebruik. Er blijven natuurlijk altijd wat
kleine irritaties bestaan: het verkeer in
deze straat is op werkuren altijd ruim
aanwezig en zeker het vrachtverkeer
geeft overlast maar daar is helaas niet
veel aan te doen. Bij overtredingen
kunt u altijd de politie of het Meldpunt
Openbare Ruimte bellen: 14070.
Marjolijn Peters

! Veel van de gemeentelijke werkzaamheden en besluiten hebben
consequenties voor de directe leefomgeving van bewoners in een deel
van een wijk of een buurt. Bewoners
betrekken bij een dergelijk besluit of
probleem heet burger- of bewonersparticipatie. Ook als bewoners zelf
‘problemen’ in de wijk of buurt
kenbaar willen maken bij de gemeente
en/of samen aan de oplossing willen
werken heet dat bewonersparticipatie.
De gemeente vindt het nodig om te
kijken of het beleid op het gebied van
participatie nog overeenkomt met de
tijd waar we in leven. Ook in Rijswijk
verandert er veel op sociaal/maatschappelijk gebied. Overheidsbudgetten
À«i]ÊÌiÀÜÊiÀÊÌi}iÊÛ>ÕÌÊ`iÊ
gemeente meer actieve betrokkenheid van de Rijswijkse bewoners wordt
verwacht. Dit vraagt om een nieuwe
verhouding tussen gemeente en
>>ÌÃV >««iÊ``iÛi`]ÊÜ>>ÀÊ

inwoners meer ruimte nodig hebben
om zelf aan het stuur te staan. Dit gaat
iets betekenen voor de Rijswijkse inwoiÀÃ]ÊÛÀÊ`iÊLiÜiÀÃÀ}>Ã>ÌiÃ]Ê`iÊ
uiteraard over heel veel kennis beschikken over de wijk en de buurt maar ook
voor de gemeente. Een bewonersorganisatie ofwel ‘de stem van de wijk’moet
ook echt de stem van de wijk zijn. Dit
>Ê>ÃÊLiÜiÀÃÀ}>Ã>ÌiÃÊ«i]Ê
toegankelijk en democratisch functioneren. De bijeenkomst was nuttig voor
zowel de bewonersorganisaties als de
gemeente. De Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord (BSN) is benieuwd
wat de gemeente met de input van de
deelnemers aan de bijeenkomst gaat
doen en hoe het definitieve voorstel er
uit zal gaan zien.

Wat vindt de BSN?
De BSN zet zich graag in voor het
bevorderen van de participatie van

Het College de Wijk in
In de tweede helft van vorig jaar kregen zowel de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord (BSN) als de Bewonersorganisatie De Strijp (BODS) van
de gemeente het verzoek om gezamenlijk het college van burgemeester en
wethouders met beide wijken te laten kennismaken.
In de daaropvolgende maanden werd
ÊÊiiÊ«ÀiÌÌ}i]Ê«iÊiÊVÃÌÀÕVtieve samenwerking met de diverse
afdelingen van de gemeente - aan
‘Het College de Wijk in’ vorm gegeven: vanuit het basis-idee werd er
steeds fijnmaziger gewerkt naar het
eindresultaat: eerst een presentatie
Ê7ViÌÀÕÊ-ÌiÀÛÀ`i]Ê}iÛ}`Ê
door een fietstocht door beide wijken. Donderdag 25 april j.l. was het
zover: beide bewonersorganisaties
ontvingen burgemeester Herman
ÌÃi]Ê`iÊÜiÌ Õ`iÀÃÊÃÊ ÌiÊ
iÊ VÊiÃi]ÊÛÀâÌÌiÀÊiiÊÛ>Ê
6iÌÊÛ>Ê`iÊ6 -]ÊiiÊ>>Ì>Ê>Ltenaren en een paar genodigden in
Wijkcentrum Stervoorde. Als eerste
hield BSN-voorzitter Marjolijn Peters
een gloedvolle presentatie over de
LiÜiÀÃÀ}>Ã>Ìi]ÊÛiÀÊ iÌÊ i`iÊ
maar ook over het verleden van de wijk
Steenvoorde Noord alsmede over de
achtergronden van de opbouw van de
Ü]ÊÜ>>À>Ê>VLÊ-V ÌÊÛ>Ê`iÊ " -Ê
een overeenkomstige presentatie gaf
over de wijk De Strijp. In een prettige

ÜiÀÃ]Ê`iÊÃV>iÊV iÃiÊiÊ`iÊ
leefbaarheid van Steenvoorde Noord.
Voor de BSN is goede bewonersparticipatie afhankelijk van drie zaken:
Mogen: Worden alle bewoners op
een goede manier uitgenodigd of
gevraagd deel te nemen?
Willen: Zijn of worden bewoners
gemotiveerd om mee te doen? En
worden zij wel echt serieus genomen?
Kunnen: In hoeverre zijn bewoners
in staat om mee te helpen? Hebben
âiÊLiÜiÀÃÊ`iÊV>«>VÌiÌi]Ê`iÊ
Û>>À`} i`i]Ê`iÊÌ`]Ê iÌÊ}i`ÊÊ
mee te kunnen doen of hebben zij
daar ondersteuning bij nodig?
Samen met de gemeente zullen de
betrokken partijen gezamenlijk deze
vragen moeten beantwoorden en
vastleggen in heldere afspraken.

en ontspannen sfeer werden ‘over en
weer’ vragen gesteld en beantwoord
en werden ideeën over het heden maar
vooral over de toekomst uitgewisseld.
Rond 19.00 uur werd gestart met de
wiÌÃÌV Ì]Ê`i]Ê}iâiÊ`iÊ}}}ÊÛ>Ê
7ViÌÀÕÊ-ÌiÀÛÀ`i]ÊiiÀÃÌÊ`ÀÊ`iÊ
ÜÊ-ÌiiÛÀ`iÊ À`Ê}}]Ê`>>À>Ê
door de wijk De Stijp. Inmiddels was
ook wethouder René van Hemert binnengekomen en hadden leden van de
iiiÌiÀ>>`]Ê`ÛiÀÃiÊ>LÌi>ÀiÊiÊ
vertegenwoordigers van andere organisaties zich verzameld. In een lange
stoet werd begonnen aan de fietstocht.
Voor onze wijk waren een aantal items
}i«>`ÊiÊ`iÊÜiÀ`i]Ê>ÊwiÌÃi`]Ê
ook aangedaan: het fietspad dat nog
steeds geen officieel fietspad is langs
iÌÊiiÀÃÌiÊÃÌÕÊÛ>Ê`iÊ>À}ÀiÌÃ}i]Ê
de verplichte maar gevaarlijke schuine
oversteek naar het dubbelzijdige
wiÌÃ«>`Ê>}ÃÊ`iÊ>ÀiÃ}i]Ê iÌÊ
‘succesverhaal’ van de speellocatie aan
`iÊ À°Ê*iÃ>>]Ê`iÊÀiViÌÊÛiÀ>`iÀ`iÊ
maar nog steeds niet altijd voldoening
gevende verkeers- en parkeersituatie

Ineke van Vliet

Ê`iÊ °/°Ê-ÌÀ>>]Ê iÌÊÊÓä£äÓä££Ê
zo mooi her-ingerichte winkelgebied
rond de Prinsessengalerij waar toch
nog steeds onveilige verkeerssitu>ÌiÃÊâ]ÊiÌÊ>iÊÛÀÊwiÌÃiÀÃÊ
en voetgangers én de gevaarlijke
zebra op de kruising van de J.F.
Kennedylaan met de Gen. Spoorlaan.
"ÊÜiÀ`Ê>>`>V ÌÊ}i}iÛiÊ>>Ê`i]Ê
`>âÊ«>ÀÌVÕiÀÊÌ>Ìiv]ÊâÊÊ
onderhouden paardenwei direct
naast de J.F. Kennedylaan. Marjolijn
Peters gaf enthousiaste uitleg bij de
À°Ê*iÃ>>ÊiÊ`iÊ °/°Ê-ÌÀ>>]Ê
Andy Kooy deed dat met evenveel
iÌ ÕÃ>ÃiÊLÊ`iÊ>À}ÀiÌÃ}i]Ê
de Prinsessengalerij en de J.F.
ii`Þ>>°ÊiÌÊÛii]Ê}i`Ê`iÀÕ`i]Ê«iL>ÀiÊ}ÀiÊ>>ÀÊâiiÀÊ
ook de vele fraaie (voor)tuinen waar
iÊ>}ÃÜ>]Ê>>ÌiÊ«Ê>iÊ
deelnemers aan de fietstocht een
hele positieve indruk. Bij het bruggetje waar de deelnemers vervolgens de
ÜÊ iÊ-ÌÀ«ÊÀi`i]ÊÃÌ`Ê-iÀ`Ê
>LiÀÃÊiÌÊiiÊL>wiÌÃ]ÊÜ>>ÀÊ
versterkende versnaperingen lagen
om een goed vervolg van de fietstocht te waarborgen... Omstreeks
20.30 uur eindigde de fietstocht bij
`iÊ¼-V «½]ÊÜ>>ÀÊVÃÌÀÕVÌivÊÜiÀ`Ê
>}i«À>>ÌÊÛiÀÊ`iÊÛiiÊÌiÃ]Ê`iÊ
men onderweg was tegengekomen.
Ron Fitz

Activiteiten in Wijkcentrum Stervoorde

Activiteit:

Wanneer:

Bingo
Bingo 55+
Bridge
Country line dancing
Creatieve ochtenden
Creatieve Workshops
Dans- en ontmoetings``>}UÊÊ
Darten
Discussiegroep
`iÀi`}LiÕÀÃUÊ
Klaverjassen
Klaverjasdrive 55+
Leesclub
Muziek Werkgroep
Open Eettafel 55+
Repair Café
-V `iÀVÕLÊÊÊÊÊÊ

2de vrijdagavond van de maand
1ste zondagmiddag van de maand
maandagavond en vrijdagmiddag
woensdagavond
1ste en 3de do ochtend van de mnd
2de donderdagochtend van de maand

VBS
SWR
VBS
VBS
VBS
VBS

âÊ``>}ÊÊ£ÊiiÀÊ«iÀÊ`ÆÊ``>}ÊÊÊ
vrijdagavond
woensdagochtend om de 2 weken
>«ÀÊiÊÌLiÀ]ÊÛÀÊ`>ÌÕÊiÌVÊ
dinsdagavond
1ste zondagmiddag van de maand
3de vrijdagmiddag van de maand
vrijdagochtend
2de woensdag-namiddag van de maand
ma middag 16 sept a.s. en ma middag 18 nov a.s.
`ÊV Ìi`]Ê`Ê``>}ÊiÊ`Ê``>}ÊÊÊÊÊ

6 VBS
VBS
6 -ÊÊÊÊ
VBS
SWR
VBS
VBS
SWR
SWR
6 -Ê

Adressen:
7ViÌÀÕÊ-ÌiÀÛÀ`i]
À°Ê°°ÊÛ>Ê>>Ê£]
2286 BA Rijswijk.
ÕÕÀÌViÌÀÕÊÕâiLÕÕÀÌ]Ê
7>` À«iÊ>>ÃÌÊ`iÊ>ÀL> >®]
2287 EH Rijswijk.
}iÀiViÌÀÕÊ*i8>Ì]
-V >>«Üi}Ê{È]
(naast sportcomplex de Schilp)
2285 SP Rijswijk.

Activiteiten in Buurtcentrum Muziekbuurt
Bingo
Computerles
Country line dancing
Hobbyclub
Klaverjasclub
Schilderclub
Tai Chi

laatste zaterdagavond van de maand
maandagmiddag en woensdagmiddag
vrijdagavond
dinsdagochtend
woensdagavond
donderdagmiddag
donderdagavond en vrijdagmiddag

VBS
VBS
VBS
VBS
VBS
VBS
VBS

Activiteiten in Jongerencentrum PleXat
Kinderclub
voor 5- tot 10-jarigen woensdagmiddag
(behalve in de schoolvakanties)

SWR

7ÌÊÕÊiiÀÊvÀ>ÌiÊÛiÀÊLÛiÃÌ>>`iÊ>VÌÛÌiÌi]Ê}>Ê`>Ê>>ÀÊ`iÊÃÌ>ÀÌpagina van onderstaande website’s om daarna ‘door te klikken’: VBS: http://
www.v-b-s.nl/index.htm SWR: http://www.welzijn-rijswijk.n. Kijk voor andere
activiteiten ook regelmatig bij de rubriek ‘Laatste nieuws’ van onze website:
http://www.steenvoordenoord.nl
UÊâiÊÜiLÃÌiÊ6 -Ê
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