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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 vergaderdata voor 2014 zijn:  
12 februari 19 maart 16 april 21 mei  
18 juni 17 september 15 oktober  
19 november 17 december

Locatie:
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk.

Aanvang: 19.30 uur. 

Wij horen graag van u wat ú leuk vindt 
om te gaan doen in de wijk. U kunt  
uw wensen, ideeën of vragen aan ons 
mailen: voorzitter@steenvoorde.nl. Bij 
deze de wens voor prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2014.  
Graag tot ziens!

Marjolijn Peters

De wijk Steenvoorde Noord bestaat uit 
een gevarieerd aanbod van koop- en 
huurwoningen, hoog- en laagbouw, 
winkels, een school, een kerk,  
kantoren, een woonzorgcentrum  
en veel groen, waaronder drie 
grote parken: Park de Voorde, Park 
Overvoorde en Park Steenvoorde, 
behorende tot de Landgoederenzone. 

De wijk wordt omsloten door de 
Prinses Beatrixlaan, de Schaapweg, de 
Winston Churchilllaan en de gemeente-
grens tussen Rijswijk en Den Haag. De 
Presidentenbuurt en de Ministerbuurt 
zijn herkenbaar aan hun straatnamen. 
Veel bewoners zijn hier al vanaf het eer-
ste begin, in het midden van de jaren 50, 
toen de eerste huizen werden gebouwd. 

Veel van die oudere bewoners komen 
‘s-avonds hun huis niet meer uit en zelfs 
overdag vaak niet. Jongere bewoners 
zijn aan het werk en stromen sneller 
door naar andere wijken. Men maakt 
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graag een praatje met elkaar, doet wat 
voor elkaar maar er wordt niet veel met 
elkaar ondernomen. De mensen zitten 
thuis voor hun tv of computer of gaan 
erop uit met de auto of fiets.  
De Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord (BSN) probeert met vrijwilligers uit 
de buurt, wat meer kontakt met elkaar 
te leggen, bijvoorbeeld door  
het organiseren van de Buitenspeeldag, 
een Burendag of kleinschalige activi-
teiten zoals het boekenkast-project in 
Stervoorde en het opvrolijken van de 
bankjes op het verlaagde plateau aan de 
Prinses Margrietsingel. Daar hebben we 
met een aantal vrijwilligers de bankjes 
geschilderd in het thema van de vier 
jaargetijden. Op 6 oktober j.l. hebben we 
ze ingewijd met koffie, thee en taart-
jes. Er kwamen veel buurtgenoten op 
af; sommigen kwamen ter plekke weer 
met leuke ideeën om een activiteit te 
organiseren. 



Als U dit bericht leest dan ben ik weer 
terug in de wijk als wijkagent. Ik heb  
3 maanden bij de recherche (nu heet 
dit afdeling opsporing) stage gelopen. 

Dit in verband met de vorming van de 
Nationale Politie waarbij van mij als 
wijkagent mogelijk ook werkzaam-
heden worden verwacht bij deze 
afdeling. Mijn vervanger Jeroen 
Hoogink heeft in deze periode de wijk 
waargenomen en mogelijk heeft U hem 
in de wijk gezien of contact met hem 
gehad. Nog steeds vinden er inbraken 

In de Ministerbuurt van de wijk 
Steenvoorde Noord komt de  
brede school Steenvoorde voor  
kinderen van 0 tot 12 jaar, die in de 
wijk Steenvoorde wonen of er naar 
school gaan en voor de wijkbewoners. 

Dit lijkt nieuw maar het zijn de beken-
de en vertrouwde ‘gezichten’ van de 
Steenvoordeschool en de Stichting 
Rijswijkse Kinderopvang. In die brede 
school Steenvoorde krijgen kinderen in 
een vertrouwde, veelzijdige en vrien-
delijke omgeving alle mogelijkheden 
om -gedurende de hele dag- te leren, 
zich te ontwikkelen, te spelen en te 
ontmoeten. Het schoolgebouw aan de 
P. van Vlietlaan 2, waar tot voor kort 
speciaal onderwijs De Meander was 
gevestigd, is straks een onderdeel van 
deze brede school. Na een renovatie 
verhuist een deel van de kinderen 
van de Steenvoordeschool aan de 
Dr. Poelslaan naar dit gebouw. Ook 
zal de buitenschoolse opvang van de 
SRK in dit gebouw een plaats krijgen. 
Op deze wijze blijft de brede school 
Steenvoorde kleinschalig. Bovendien 
krijgt het leeggekomen schoolgebouw 

in woningen plaats in onze wijk. Niet 
alleen in onze wijk, maar overal in 
Nederland. Daardoor heeft de politie 
dit feit hoog in haar aanpak staan. 
De politie kan het niet alleen en ik 
vraag dan ook om Uw hulp bij het 
pakken van daders van dit strafbare 
feit. Ziet U verdachte personen en/of 
voertuigen: bel 112 want daar pakken 
wij daders mee. Soms blijkt dat bewo-
ners wel degelijk iets verdachts hadden 
gezien, maar niet de politie hebben 
gebeld. Dit is dan jammer want een 
melding op dat moment zou wel dege-
lijk nut hebben gehad. In het kader van 
het verminderen van het aantal wonin-
ginbraken is er op 11 december 2013 
(11-12-13) een landelijke dag tegen 
woninginbraken. In het kort komt het 
erop neer dat geprobeerd zal worden 
om op deze dag in heel Nederland 
geen woninginbraken te laten gebeu-
ren. Alle burgers in Nederland worden 
uitgedaagd om hieraan mee te helpen. 

gezichten om zich heen van leer-
krachten, mede-leerlingen en ouders 
(vriendelijk en vertrouwd). Door het 
werken met verschillende leeftijds-
groepen wordt gezorgd voor een 
gepast-uitdagende omgeving voor álle 
kinderen (veelzijdig). Dit alles vindt 
plaats in een prettige, ruim opgezette 
en groene leer-, woon- en leefomge-
ving (vriendelijk en vertrouwd).

Om dit zo goed mogelijk te realiseren 
is het belangrijk dat er een goede ver-
standhouding en interactie is tussen de 
kinderen, de ouders, de medewerkers 
en alle samenwerkingspartners in de 
wijk waardoor onderlinge betrokken-
heid en gezamenlijke verbondenheid 
de basis vormen voor een optimale 
leer-, woon- en leefomgeving. Meer 
informatie, met name over de achter-
gronden en het concept van een brede 
school, vindt u op deze website van de 
Gemeente Rijswijk:  
http://www.bredeschoolrijswijk.nl  
Met dank aan Mark Kraakman, project-
leider brede school, voor de informatie. 

Ron Fitz

Dit door zelf mee te doen en in hun 
eigen buurt/wijk de straat op te gaan.
Voor verdere informatie kunt U terecht 
op www.1dagniet.nl. Het begint ook bij 
U als bewoner. Probeer Uw woning zo 
goed mogelijk te beveiligen. Denk aan 
extra sloten en verlichting. Geef ook de 
indruk dat U thuis bent als U ’s-avonds 
weg gaat. Laat verlichting in Uw 
woning branden via een tijdschakelaar. 
Vraag Uw buren om op Uw woning 
te letten en de post uit de brievenbus 
te halen. Het einde van het jaar komt 
dichterbij en dit zal ongetwijfeld leiden 
tot meldingen over vuurwerk. Ook de 
opslag van brandbaar materiaal kan 
mogelijk leiden tot gevaarlijke situaties. 
Heeft u informatie over opslagplaatsen 
geef deze dan door. Als wijkagent kan 
ik hierop dan actie ondernemen samen 
met de gemeente. Heeft U klachten 
over de jeugd meld dit dan.  
 
 

op deze manier een nieuwe (her)
bestemming. Het bestaande gebouw 
wordt gerenoveerd voor langdurig 
toekomstig (her)gebruik. Daarom 
worden onder andere de technische 
installaties aangepast, de plafonds en 
de vloeren vervangen en de kozijnen 
geschilderd. De werkzaamheden zijn 
inmiddels gestart en zijn naar verwach-
ting begin 2014 klaar. De bewoners 
rondom het renovatieproject hebben 
van de gemeente een informatiebrief 
toegestuurd gekregen en zullen in 
het voorjaar van 2014 een uitnodiging 
ontvangen om het resultaat van die 
renovatie te komen bekijken.
De brede school Steenvoorde is ‘anders 
dan gebruikelijk’ omdat er drie ‘leer-
pleinen’ zijn rondom de verschillende 
leeftijdsgroepen van de kinderen. Het 
zijn drie verschillende plekken waar 
met de basis-partners onderwijs en  
kinderopvang gezamenlijk wordt 
gewerkt aan één doorlopende ont-
wikkelingslijn. Hierdoor ervaren de 
kinderen geen echte overgang tussen 
onderwijs en kinderopvang (ver-
trouwd). Door de kleinschaligheid 
hebben kinderen dezelfde vertrouwde 

Brede school Steenvoorde 

Beste Wijkbewoners
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Tijdens mijn rondes in de wijk zal ik  
de plekken waar de jeugd verzameld 
bekijken. 

Mocht U interesse hebben in de bewo-
nersorganisatie kijkt dan op de website 
www.steenvoordenoord.nl. Hier staan 
de laatste ontwikkelingen in de wijk 
en resultaten te lezen en te bekijken. 
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. U kunt politie ijswijk 
ook volgen op facebook op  
www.facebook.com/politierijswijk.

Uw wijkagent Martien de Brabander

Ditmaal samen met twee gemeentelijke 
beleidsmedewerkers van de afde-
ling verkeer: Niek Uwland en Ronald 
de Jong. Tijdens dit extra fietsrondje 
is uitgebreid stilgestaan bij alle ver-
keerssituatie’s die, zowel volgens de 
BSN als volgens de gemeente, extra 
aandacht nodig hebben. In twee uur 
tijd hebben we meer dan dertig van 
deze plekken bezocht en uitgebreid 
bekeken. Dit varieerde van grote 
problemen zoals concreet onveilige 
situaties tot kleine(re) zaken zoals 
onduidelijke markeringen en verkeers-
borden. Er zijn inmiddels een aantal 
verkeersborden beter geplaatst. Op de 
Prinses Margrietsingel werd de ‘fiets-
suggestiestrook’ veranderd in een 
‘fietsstrook’. Dit om de duidelijkheid te 
verbeteren en de veiligheid te vergro-
ten. We zijn erop gewezen dat deze 
veranderde situatie soms tot ‘hard-rij-
gedrag’ is gaan leiden: we zullen dit 
terugkoppelen naar de gemeente en 
bespreken tijdens ons reguliere overleg 
met de wijkagent. 

Tijdens de BSN-vergadering van woens-
dag 16 oktober j.l. was Niek Uwland 
aanwezig om uitleg en toelichting te 
geven over komende aanpassingen en 
nieuwe ontwikkelingen betreffende de 
verkeerssituatie’s in onze wijk.  

Het kruispunt Prinses Beatrixlaan/
Generaal Spoorlaan -met name 
de ‘linksaf-baan’ de Generaal 
Spoorlaan op vanaf de Beatrixlaan- 
zal aanpassingen krijgen in de z.g. 
‘afhandelingstijden’. Dit zijn de tijden, 
waarbij het licht op groen staat. Het 
maakt onderdeel uit van een groter 
project op de Prinses Beatrixlaan. Er 
wordt ook nog concreet gewerkt aan 
diverse andere verkeerssituaties zoals 
de oversteek J.F. Kennedylaan/Generaal 
Spoorlaan. Een aantal door de BSN 
aangedragen zaken worden door de 
gemeente onderkend maar zullen om 
financiële- en/of efficiëntie-redenen 
pas tijdens de periodieke structurele 
onderhoudswerkzaamheden meegeno-
men (kunnen) worden. Periodiek zullen 
wij met de gemeente in overleg treden 
over bestaande en nieuwe situaties. 

Natuurlijk kunt u ook zelf hierover 
aanvullende of nieuwe gegevens aan-
dragen door een email te sturen naar: 
voorzitter@steenvoordenoord.nl Wij 
zullen die dan op de agenda van het 
periodiek overleg met de gemeente 
plaatsen. Maar u kunt ook altijd recht-
streeks met het Klant Contact Centre 
(KCC) van de gemeente bellen via het 
algemeen telefoonnummer: 14070. 
Andy Kooy

Spreekuur  
voor de  
wijkbewoners 
De Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord (BSN) wil wijkbewoners, 
voorlopig als proef gedurende het 
komende jaar, de mogelijkheid  
bieden om tijdens een spreekuur 
ideeën, wensen, opmerkingen of  
vragen over onderwerpen, die de 
wijk betreffen, met ons te bespreken. 

Wij willen u erop wijzen dat dit 
spreekuur geen vervanger is voor 
de ‘Welzijn Weet Winkel’ of het 
meldpunt openbare ruimte van de 
Gemeente Rijswijk. Leden van de 
bewonersorganisatie zijn in de  
centrale ruimte van Stervoorde van 
14.00 tot 16.00 uur aanwezig op de 
maandagen dat Welzijn Rijswijk  
hun Repair Café houdt: 10 februari,  
14 april, 8 september en 10 november 
a.s. Voor degenen, die overdag niet 
kunnen langskomen, zijn we - een 
uur voordat de reguliere vergade-
ring van de BSN begint - ook in die 
centrale ruimte aanwezig. Voor de 
data van de vergaderingen verwijzen 
wij u naar de gegevens elders in deze 
Buurtnieuws. Natuurlijk kunt u altijd 
een E-mail sturen naar:  
voorzitter@steenvoordenoord.nl 

Ron Fitz

Verkeerszaken in de wijk 
Er komt een steeds betere samenwerking tussen de BSN en de gemeente over 
verkeerszaken in onze wijk. Na de fietstocht van 26 april j.l. door Steenvoorde 
Noord in het kader van ‘het College de wijk in’, heeft daaropvolgend een extra 
fietsrondje plaatsgevonden. 
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Activiteit:   Wanneer: 
Bingo        2de vrijdagavond van de maand VBS   
Bingo 55+ 1ste zondagmiddag van de maand WR 
Bridge        maandagavond en vrijdagmiddag      VBS
Country line dancing woensdagavond           VBS 
Creatieve ochtenden 1ste en 3de donderdagochtend          
 van de maand             VBS 
Creatieve Workshops 2de donderdagochtend van de maand  VBS 
Dans- en  
ontmoetings-middag zondagmiddag - 1 keer per maand; 
 zie website VBS - evenementen     VBS
Darten vrijdagavond  VBS
Discussiegroep  woensdagochtend om de 2 weken VBS
Kinderkledingbeurs april 2014 - voor datum etc.  
 zie website VBS - kinderkledingbeurs  VBS
Klaverjassen      dinsdagavond             VBS
Klaverjasdrive 55+ 1ste zondagmiddag van de maand      WR
Muziek Werkgroep   vrijdagochtend           VBS
Open Eettafel 55+   2de woensdag-namiddag van de maand  WR 
Repair Café      maandagmiddag 10 februari a.s. en          
 maandagmiddag 14 april a.s. WR
Schilderclub      dinsdagochtend, dinsdagmiddag en          
 donderdagmiddag          VBS 

Activiteiten in Buurtcentrum Muziekbuurt 
Bingo laatste zaterdagavond van de maand VBS 
Computerles maandagmiddag en woensdagmiddag    VBS
Country line dancin vrijdagavond             VBS 
Dansen en bewegen   dinsdagmiddag             VBS 
Hobbyclub dinsdagochtend  VBS 
Jokerclub      woensdagavond    VBS 
Klaverjasclub woensdagavond            VBS
Schilderclub     donderdagmiddag            VBS
Tai Chi       donderdagavond en vrijdagmiddag      VBS 

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

Activiteiten in Wijkcentrum 
Stervoorde 

Colofon

Wilt u meer informatie over boven-
staande activiteiten, ga dan naar de 
startpagina van onderstaande web-
site’s om daarna ‘door te klikken’: 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde 
(VBS): http://www.v-b-s.nl/index.htm 
Welzijn Rijswijk (WR):  
http://www.welzijn-rijswijk.nl  

Kijk voor andere activiteiten  
regelmatig bij de rubriek ‘Laatste 
nieuws’ van de website van  
de Bewonersorganisatie  
Steenvoorde Noord (BSN):  
http://www.steenvoordenoord.nl 

Adressen: 
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk. 

Brede school Muziekbuurt,  
Admiraal Helfrichsingel 20,
2287 BS Rijswijk.
 
Jongerencentrum PleXat,
Schaapweg 4-6,
(naast sportcomplex de Schilp)
2285 SP Rijswijk. 


