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GEZOCHT!
voorzitter en
penningmeester
Marjolijn Peters stopt als voorzitter maar blijft wél bij de BSN voor
activiteiten… - foto: Edwin Poppelier

Wat wilt u in uw
buurt graag zien?
Wilt u meer voor ouderen gedaan
krijgen of meer activiteiten voor
jongeren? Wilt u schone straten of
meer groen? Bij onze bewonersorganisatie kunt u zich aanmelden om in een
werkgroep zo’n doel actief aan te
pakken in een door u aangegeven
periode.
U kunt dan ook als het u uitkomt bij
onze vergaderingen aanschuiven om te
horen hoe het met de buurt gaat. Heeft
u een leuk idee of heeft u vragen: we
horen ze graag. Onze organisatie heeft
goede contacten met de gemeente en
andere instellingen cq organisaties en
kunnen u dus helpen met uw acties en
doelen. Met elkaar kunnen we de buurt
een stuk leuker maken. Ook is het gezellig om af en toe eens bij elkaar te komen
voor een praatje en een kopje koffie.
In Wijkcentrum Stervoorde is genoeg te
doen én er is ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan; ook op afspraak of op
onze vaste vergaderavonden.

U vindt deze informatie op onze website
www.steenvoordenoord.nl of in ons
wijkblad Buurtnieuws. Vindt u het leuk
om voor onze website of ons
wijkblad iets te schrijven, geef dit dan
door via ons e-mailadres:
voorzitter@steenvoordenoord.nl

Kerstactie
In de Kerstperiode willen wij voor
oudere alleenstaanden in onze wijk een
leuke Oudejaars-attentie langsbrengen.
Samen met de vrijwilligers van de BSN,
met Kookstudio Let’s Cook Together en
met Albert Heijn, gaan wij wat lekkers
maken. Kent u iemand, die voor deze
attentie in aanmerking komt of wilt u
meedoen met ons team vrijwilligers,
laat het ons dan weten: stuur een e-mail
naar: voorzitter@steenvoordenoord.nl of
bel 06 - 24 487 600.
Heel graag tot ziens!
Marjolijn Peters

Om de toekomst van onze bewonersorganisatie te waarborgen is het van
groot belang dat de vacante functie’s
van voorzitter en penningmeester met
ingang van 1 januari a.s ingevuld zijn.
Ondanks onze vele oproepen hebben wij
helaas tot op heden geen aanmeldingen
ontvangen. Dit zal onze organisatie sterk
in positie en daadkracht gaan beperken.
WIE KAN ONS HELPEN ONS BESTUUR
WEER OP VOLLE STERKTE TE KRIJGEN?
DEELFUNCTIES ZIJN OOK MOGELIJK;
ALLE HULP IS WELKOM!

Vergaderingen
De BSN vergadert op reguliere basis.
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 2015 zijn:
18 februari, 15 april, 17 juni
16 september en 18 november.
Locatie:
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk.
Aanvang: 19.30 uur.
2014-02

Participatie in Veiligheid
De gemeente Rijswijk start 1 januari 2015 het project ‘Participatie in
Veiligheid’. Dit wordt gedaan om
wijken en buurten schoon en veilig te
houden. Met burgerparticipatie
kunnen krachten gebundeld worden.
Eén van de vormen van burgerparticipatie projecten is buurtpreventie. Het doel
van buurtpreventie is dat bewoners
en politie er samen voor zorgen dat
dieven, inbrekers en vernielers minder
gemakkelijk de kans krijgen om hun
slag te slaan. Buurtpreventie is niet
bedoeld om controle uit te oefenen cq
inbreuk te maken op het privé-leven
van anderen, om burgerpatrouilles te
organiseren of om eigen rechter te
gaan spelen. Bewoners kunnen zich
organiseren om samen een bijdrage te
leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk of de buurt. Dit
project gaat starten met een pilot-wijk.
De betreffende wijk hiervoor is op het
moment van schrijven nog niet bekend:
de wijk moet nog gekozen worden aan
de hand van het aantal aanmeldingen.
De gemeente gaat het project opstarten
in de wijk met de meeste aanmeldingen. Bij succes kan het verder doorgezet
gaan worden in heel Rijswijk.

Naast de pilot start de gemeente begin
2015 met WhatsApp-groepen en het
project ‘Waaks’, beide voor heel Rijswijk.

WhatsApp-groepen
Buurtbewoners kunnen een WhatsApp
groepgesprek beginnen en tegelijk
met verschillende mensen chatten.
Onderling kan men afspreken wat er
wordt gedeeld. Er kunnen maximaal
20 mensen deelnemen aan zo’n
WhatsApp groepsgesprek. Dit is het
beste toepasbaar in een straat. Er zijn
echter meerdere varianten te bedenken
met een groter bereik.

Waaks
Hondenbezitters lopen vaak
buiten en zijn zo de ogen en oren
van de buurt. Zij herkennen vaak
sneller dan andere bewoners afwijkende omstandigheden. Met het
project ‘Waaks’ benadert de gemeente
hondenbezitters met de vraag of
ze verdachte of risicovolle situaties
aan de gemeente of politie doorgeven. Daarnaast zijn er meer vormen
van Burgerparticipatie in Veiligheid
zoals ‘Straatvertegenwoordigers’ en
‘Buurtvaders’:

Straatvertegenwoordigers
Straatvertegenwoordigers helpen
mee om de woonomgeving schoon,
vriendelijk en veilig te houden. Het
gaat om het signaleren van vervuiling,
vernielingen, overlastgevend gedrag en
dergelijke.

Buurtvaders
In de wijk Steenvoorde Zuid loopt dit
project al lange tijd. Dit op initiatief van
de Stichting Amal. Het project houdt
in dat een groep ‘Buurtvaders’ één of
twee keer in de week met z’n tweeën
een rondje lopen door de wijk. Met als
doel de buurt schoon, heel en veilig te
houden.
Voor uitgebreide informatie over alle
bovengenoemde zaken maar ook
over de spelregels en de taken van de
wijkagent, de gemeente en het buurtpreventie-team, verwijzen wij u naar
deze website van de gemeente:
www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid
Bron: Gemeente Rijswijk
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Burgemeester Michel Bezuijen’s bezoek aan
Steenvoorde Noord
Burgemeester Michel Bezuijen maakte
het afgelopen jaar een rondje langs
alle wijken en buurten van Rijswijk
om daar met bewoners te praten en
locaties en projecten te bezoeken, die
in de wijk of buurt spelen.
De burgemeester had voor deze informele insteek op wijk- of buurtniveau
gekozen omdat hij het karakter van
elke wijk of buurt wilde leren kennen.

Donderdagmiddag 10 juli 2014 stond
onze wijk Steenvoorde Noord op de
agenda.
Een klein gezelschap bestaande
uit burgemeester Michel Bezuijen,
bestuursadviseur Greetje Born, wijkcoördinator Cecile van Toledo en vier
leden van de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord, te weten Marjolijn
Peters, Wil Vossenaar, Frans Kalse

en ondergetekende, verzamelden
rond 15.00 uur op het buitenterras
van Woonzorgcentrum Steenvoorde/
Florence, waar zij gastvrij werden
ontvangen. Vanuit die locatie werd
vervolgens, deels per fiets maar heel
vaak ook lopend, een rondgang
door de wijk Steenvoorde Noord
gemaakt. Via de Mare en het fietspad
door het op dat moment uitbundiggroene park Steenvoorde, werd de

Rolstoelen
gezocht!

Frans Kalse (links) neemt afscheid

Buitenspeeldag
De BSN Buitenspeeldag 2014 werd
woensdagmiddag 18 juni j.l. om
12.30 uur door burgemeester Michel
Bezuijen geopend.
Daarna hebben wij de burgemeester rondgeleid langs de attracties en
konden de kinderen naar hartenlust
gaan spelen. Dit jaar werden we weer

Presidentenbuurt bezocht. Na het
oversteken van de Generaal Spoorlaan
bij de John F. Kennedylaan, kwam
het gezelschap vervolgens in de
Ministerbuurt met het daarin gelegen
winkelcentrum de Prinsessengalerij.
Hierna werd het verlaagde plateau
aan de Ds. Heldringlaan/Prinses
Margrietsingel bezocht in verband
met het ‘4-bankjes-project’ van de
BSN. Vervolgens werden de succesvolle
verbeteringen bij de speellocatie aan
de Dr. Poelslaan bekeken en werd, via
voetpaden door het openbare groen,
de eindlocatie Wijkcentrum Stervoorde
bereikt. Daar werd nagepraat en werd
de geslaagde rondgang geëvalueerd.
Tijdens die rondgang door de wijk
werd spontaan en vol aandacht met
wijkbewoners en winkeliers gesproken
en kwamen, zowel door de gecombineerde fiets- en wandeltocht als door
de gevolgde route, ook een aantal
groen- en verkeerszaken, veelal positief
maar soms aandachtvragend, ter spake.
Ron Fitz

Tien jaar ben ik penningmeester
geweest bij de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord. Al die jaren heb ik
dit vrijwilligerswerk met veel inzet en
plezier gedaan. Per 31 december ga ik
m’n deelname aan de BSN beëindigen.
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Frans Kalse.

gesponsord door Rijswijk Wonen,
Plus Jongenotter, Stomerij B&B, kapper
Piet Pijl, Mediq Apotheek en tandarts
Meijer. Leerlingen van het Mondriaan
College assisteerden bij de diverse
attractie’s en waren druk in de weer
met het schminken. En natuurlijk waren
de ‘ballen in het water’ weer een groot
succes. Onze vaste groep van de BSN
was de hele dag van 07.30 tot 18.00 uur
aanwezig. Iedereen die zich op deze
dag heeft ingezet, willen wij bij deze
bedanken.
Frans Kalse

Tijdens de drukbezochte en welgeslaagde Rijswijkse Beursvloer heeft ook
de Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord een aantal koppelingen, ook
wel ‘matches’ genoemd, gemaakt
tussen professionele organisaties en
onze vrijwilligers-organisatie. Één van
die ‘matches’ is, dat Woonzorgcentrum
Steenvoorde/Florence op zoek is
naar rolstoelen en wij als bewonersorganisatie ons ‘netwerk’ gaan
inzetten om Steenvoorde/Florence
aan een aantal rolstoelen te helpen.
Het Woonzorgcentrum gaat deze
extra rolstoelen inzetten tijdens
activiteiten die zij organiseren.
Ze zijn bedoeld voor mensen die (beter)
deel kunnen nemen aan deze activiteiten, als ze tijdelijk kunnen beschikken
over een rolstoel ter ondersteuning.
Een nobel streven. Daarom: heeft u in
uw opslagruimte een rolstoel staan,
die niet meer gebruikt wordt of kent u
iemand, die zo’n rolstoel ergens heeft
staan, stuur een e-mailtje naar:
voorzitter@steenvoordenoord.nl
Bij voorbaat bedankt voor de door u
te nemen moeite!
Het team van de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord

Beëindiging BSN-spreekuren `
Vorig jaar rond deze tijd kondigden we
als bewonersorganisatie enthousiast
aan dat we met ingang van 2014 in
Wijkcentrum Stervoorde een spreekuur voor alle bewoners van onze wijk
zouden gaan houden. Niet alleen gedurende een uur voorafgaand aan al onze
reguliere vergaderingen maar ook op
de uren dat het Repair Café van Welzijn
Rijswijk in Stervoorde aanwezig was.
Terugblikkend op het afgelopen jaar
kunnen wij als bewonersorganisatie
helaas niet anders constateren, dat
er vanuit onze wijk geen behoefte
heeft bestaan aan zo’n spreekuur.
Ondanks de aankondigingen, zowel in
ons wijkblad, op onze website en via
onze Facebook-pagina, werd er geen
gebruik gemaakt van de

mogelijkheden, die deze spreekuren
kunnen bieden.
Dat heeft ons ertoe doen besluiten
met ingang van het komende jaar
niet verder te gaan met de huidige
opzet van onze spreekuren.
Wij beraden ons momenteel op de
mogelijkheid om, in een andere
opzet, de bewoners van onze wijk
toch de mogelijkheid te bieden om
zaken, die de wijk Steenvoorde Noord
betreffen, met de bewonersorganisatie te bespreken. Over zo’n mogelijk
spreekuur in een gewijzigde opzet
zullen wij in een komende uitgave
van ons wijkblad en via de sociale
media berichten.
Ron Fitz

Activiteiten in Wijkcentrum
Stervoorde

Wilt u meer informatie over bovenstaande activiteiten, ga dan naar de
startpagina van onderstaande website’s om daarna ‘door te klikken’:
Vereniging Buurtraad Steenvoorde
(VBS): www.v-b-s.nl/index.htm
Welzijn Rijswijk (WR):
www.welzijn-rijswijk.nl
Kijk voor andere activiteiten
regelmatig bij de rubriek ‘Laatste
nieuws’ van de website van de
Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord (BSN):
www.steenvoordenoord.nl

Adressen:
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk.
Frans Kalse (rechts) neemt afscheid van de BSN - foto: Ron Fitz

Activiteit:

Wanneer:

Bingo
Bridge
Country line dancing
Creatieve ochtenden
Creatieve Workshops
Dans- en ontmoetingsmiddag
Darten
Discussiegroep
Kinderkledingbeurs

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

VBS
VBS
VBS
VBS
VBS

voorlaatste zondag van de maand
vrijdagavond
woensdagochtend om de 2 weken
woensdag 8 april a.s. - meer informatie:
zie website VBS - kinderkledingbeurs
dinsdagavond
1ste zondagmiddag van de maand
vrijdagochtend
2de woensdag-namiddag van de maand
maandagmiddag op 12 januari, 9 maart
en 11 mei a.s.
dinsdagochtend, dinsdagmiddag en
donderdagmiddag
donderdagmiddag

VBS
VBS
VBS

Klaverjassen
Klaverjasdrive 55+
Muziek Werkgroep
Open Eettafel 55+
Repair Café
Schilderclub
Zangclub

VBS
VBS
WR
VBS
WR
WR

Wijkcentrum Muziekbuurt,
Admiraal Helfrichsingel 20,
(in de Brede School Muziekbuurt)
2287 BS Rijswijk.
Jongerencentrum PleXat,
Schaapweg 4-6,
(naast sportcomplex de Schilp)
2285 SP Rijswijk.
Overzicht samengesteld door Ron Fitz
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wenst u prettige
feestdagen en een
voorspoedig 2015

VBS
VBS

Activiteiten in Buurtcentrum Muziekbuurt
Bingo
Computerles
Country line dancing
Dansen en bewegen
Hobbyclub
Jokerclub
Klaverjasclub
Schilderclub
Tai Chi

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

VBS
VBS
VBS
VBS
VBS
VBS
VBS
VBS
VBS

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

woensdagmiddag
(behalve in de schoolvakanties)

WR
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