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op afroep – kunnen worden ingezet 
om oud papier op te halen. Mocht de 
BSN daarover uitsluitsel ontvangen, 
zal dit nieuws op de website worden 
geplaatst. 

PRINSESSEN
BRADERIE
Op 4 september vindt er wederom de 
jaarlijkse braderie plaats op de Prinses 
Irenelaan en Prinses Margrietsingel. De 
braderie begint om 10.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. 

Kom een kijkje nemen op deze 
woensdag. Er is levende muziek, een 
poffertjeskraam (gratis poffertjes) en 
er zijn voor kinderen activiteiten als 
een springkussen en waterballonnen.
Het is alweer de vijfde keer dat deze 
braderie gehouden wordt, en het 
aantal kramen blijft groeien. 

Wilt u deelnemen aan de braderie met 
een eigen kraam, neem dan contact op 
via activiteiten@steenvoorde.nl of bel 
06 - 48 000 400. 

VERGADERINGEN
De Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord vergadert 5x per jaar op de 3e 
woensdag in de maanden februari, april, 
juni, september en november in  
wijk centrum Stervoorde,  
Dr. H.J. van Mooklaan 1 
2286 BA  Rijswijk  
Aanvang 19.30 uur. 

De vergaderingen zijn openbaar.  
U bent als wijkbewoner van harte  
welkom om mee te mee te discussiëren 
en te overleggen over de  
omstandigheden in uw wijk.

Mochten er bewoners zijn die  
graag het bestuurswerk van de  
BSN willen voortzetten, dan  
kunnen zij zich melden bij  
bestuur@steenvoordenoord.nl. 

 Het bestuur van BSN,
J.M. Titulaer-Meddens, voorzitter
F. Kalse, penningmeester
M. Peters, voorzitter werkgroep 
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Zoals u wellicht weet hebben we meer 
dan een jaar geleden een oproep 
gedaan in dit blad om te melden of 
u problemen had met de nieuwe 
systematiek van het ophalen van 
oud papier. Reden daarvoor was dat 
er vrij veel klachten van ouderen 
binnenkwamen over de afstand tot 
de papiercontainers. Ook bleek dat de 
toezegging dat meer papiercontainers 
geplaatst zouden worden, niet klopte. 
Althans niet voor Steenvoorde Noord. 
Wel is er op de Tempellaan een grotere 
container geplaatst waar bewoners 
ook kartonnen dozen in kwijt konden. 

Het eerste gesprek daarover bij – toen 
nog – wethouder Van der Meij bracht 
aan het licht dat er nog geen beleid 
ontwikkeld was voor degenen voor wie 
de papiercontainers niet of niet goed 
bereikbaar waren. 

Door de voorzitter van de BSN is vanaf 
september jl. geprobeerd contact 
te leggen met de gemeente om 
hierover verder te praten. Dat bracht 
echter geen soulaas. Er werd niet 
gereageerd op e-mails of telefoontjes. 
Waarschijnlijk hield dat verband met 

het feit dat de coalitie vorig jaar 
opgebroken was. Inmiddels is door 
Wethouder Van de Laar gereageerd op 
een verzoek tot een gesprek. 
In dit gesprek op 17 juni jl. op het 
stadhuis bleek dat er nog niet 
nagedacht was over een specifiek 
doelgroepenbeleid. Dit is iets wat 
naar de mening van de BSN een rol 
zou moeten spelen bij de plannen 
over afvalscheiding en het plaatsen 
van allerlei containers voor welk soort 
afval dan ook. Het recente nieuws 
over het dumpen van huisafval in de 
containers voor oude kleding toont 
aan, dat niet goed nadenken hierover 
tot ongewenste consequenties kan 
leiden die in het algemeen niet bij de 
bedenkers van deze plannen maar bij 
derden terechtkomen. 

De wethouder was gevoelig voor het 
argument, dat de ouderen en degenen 
die slecht ter been zijn, vaak degenen 
zijn die bereid zijn mee te werken aan 
de afvalscheiding – en dat het daarom 
heel vervelend is dat door het nieuwe 
beleid dit niet goed meer mogelijk is. 
Onderzocht wordt nu, of medewerkers 
van bijvoorbeeld Middin – eventueel 

BESTE 
BEWONERS
HET BESTUUR VAN DE 
BEWONERSORGANISATIE 
STEENVOORDE NOORD (BSN) HEEFT IN 
DE VERGADERING VAN 19 JUNI JL. DE 
WERKZAAMHEDEN BEËINDIGD. 

Aanleiding daartoe is de combinatie 
van een aantal factoren, zoals een 
dalend aantal deelnemers aan de 
wijkvergaderingen, de gestegen 
leeftijden van de deelnemende 
vrijwilligers, de geringe respons uit de 
wijk bij het organiseren van bepaalde 
activiteiten, de geringe respons van 
de gemeente het afgelopen jaar op 
bepaalde verzoeken van de BSN. 

Mogelijk is een bewonersorganisatie 
niet meer het goede middel om zaken 
te bereiken. Dit alles heeft ertoe geleid 
dat het bestuur hun investeringen in 
de bestuurlijke werkzaamheden m.i.v. 
19 juni jl. hebben neergelegd. 

Wel zal de BSN activiteiten blijven 
organiseren die succesvol zijn, zoals  
de braderie (zie ook elders in dit blad) 
en het uitreiken van de Paas-  
en Kerstattenties. Mensen die mee 
willen helpen met de voorbereiding 
van deze activiteiten kunnen zich  
nog steeds melden bij 
bestuur@steenvoordenoord.nl of  
activiteiten@steenvoordenoord.nl. 

De website (www.steenvoordenoord.
nl) blijft voorlopig nog in stand. Op de 
site zullen nieuwsberichten worden 
geplaatst die voor de bewoners 
interessant zijn, of berichten over 
gemeentelijke of andere activiteiten 
waaraan men kan deelnemen. Ook de 
uitkomsten van het onderzoek naar 
het inzetten van vrijwilligers voor het 
papierophalen (zie elders in dit blad) 
zal op de site geplaatst worden. 

g Prachtige bloemschermen worden gevormd door de Reuzenberenklauw. 

OPHALEN OUD PAPIER



GRAAG STEL IK MIJ EVEN VOOR. MIJN 
NAAM IS DENNIS BODANO EN IK BEN 
SINDS KORT DOOR DE GEMEENTE 
RIJSWIJK AANGESTELD ALS DE 
NIEUWE WIJKCOÖRDINATOR VOOR 
STEENVOORDE NOORD.

Vanuit deze functie wil ik u graag 
helpen uw directe leefomgeving 
plezierig te maken of te behouden. 
Samen met inwoners, bedrijven, 
maatschappelijke (vrijwilligers)
organisaties en collega’s van de 
gemeente onderzoek ik wat er in uw 
wijk speelt en vervolgens bouw ik 
samen met alle betrokken partijen aan 
een mooie wijk voor iedereen. 

Heeft u ideeën voor uw wijk? Ik ga 
graag met u in gesprek. Samen met u 
kijk ik hoe we uw idee verder kunnen 
brengen. In sommige gevallen leg ik 
daarvoor contact met mijn collega’s 
bij de gemeente of met partners in de 
wijk. U kunt mij met andere woorden 
zien als een ‘mogelijkmaker’ en 
contactpersoon tussen de wijk en de 
gemeente. 

MET PASEN IS ER AAN RUIM 100 
ALLEENSTAANDE WIJKBEWONERS EEN 
PAASATTENTIE UITGEREIKT. 

Het is voor de vrijwilligers een dankbaar 
iets. Blije gezichten als men aanbelt.  
Zie de foto’s. Tweemaal per jaar vindt  
dit plaats, en de BSN is van plan dit 
voort te zetten. 

Mocht u in uw straat (alleenstaande) 
ouderen kennen, waarvan u denkt 
dat deze voor een dergelijke attentie 
in aanmerking komen, mail dat 
dan s.v.p. door aan activiteiten@
steenvoordenoord.nl, liefst met een 
korte toelichting. 

Wilt u zelf betrokken worden bij 
het rondbrengen van deze attenties, 
kunt u dit aan hetzelfde emailadres 
doorgegeven. 

Meer weten wat ik voor uw wijk kan 
betekenen of heeft u ideeën om uw 
wijk te verbeteren? Belt u mij dan 
via 06 184 12 435 of mailt u naar 
dbodano@rijswijk.nl.

Dennis Bodano
Coördinator Rijswijk West

MARTIEN DE BRABANDER, UW 
WIJKAGENT VAN STEENVOORDE 
NOORD, IS AL EEN TIJDJE 
AFWEZIG I.V.M PERSOONLIJKE 
OMSTANDIGHEDEN. 

Zijn wijk kan niet zonder een wijkagent 
en dus “the show must go on”! Alle 
andere wijkagenten uit Rijswijk zullen 
zijn of haar bijdrage leveren om tijdens 
zijn afwezigheid u van dienst te zijn. 
Mocht u dus uw wijkagent persoonlijk 
willen spreken dan zal dit even moeten 
wachten. Indien u iets dringends heeft 
wat niet kan wachten dan kunt u 
natuurlijk ook een bericht sturen via 
www.politie.nl. 

Met vriendelijke groet,
Uzi Ozturk

BERENKLAUW
BOVENAAN OP PAGINA 1 STAAT EEN 
FOTO VAN EEN BLOEIEND STUKJE 
OVERVOORDE. VERGIS U ECHTER NIET: 
DIE PRACHTIGE BLOEMSCHERMEN 
WORDEN GEVORMD DOOR DE 
REUZENBERENKLAUW. 
Wellicht weet u dit al, maar deze 
Berenklauw is een giftige plant. Niet 
plukken dus en aanraking vermijden. 
Kinderen niet laten spelen op een 
terrein waarop deze plant staat. 
Gemeenten hebben inmiddels de 
opdracht gekregen deze planten te 
vernietigen. 

Het Buurtpreventieteam heeft in de 
lente hierover contact opgenomen en 
aan het Meldpunt doorgegeven waar 
de Berenklauw opkwam, maar volgens 
dit Meldpunt waren er geen middelen 
om de plant te bestrijden. 

Zolang dit nog niet gebeurd is, u weet 
nu dat u voorzichtig moet zijn en dat u 
uw kinderen weg moet houden van de 
terreinen waar deze plant groeit. 

NIEUWE WIJKCOÖRDINATOR DRINGENDE OPROEP NAAR NIEUWE LEDEN 
BUURTPREVENTIETEAM

Buurtpreventie Team Steenvoorde-
Noord is verantwoordelijk voor de 
volgende wijken:
• Ministerbuurt
• Winkelcentrum in de Bogaard
• De mare
• Endezant 
• De Schilp
• Presidentenbuurt
• Overvoorde bos
• Steenvoordepark.
Kort samen gevat vanaf Churchillaan 
tot aan Guntersteinweg en vanaf 
Endezand (Schaapweg) tot aan 
Steenvoordelaan.

U begrijpt dat dit best een groot 
gebied is. Momenteel zijn we maar 
met 4 mensen die in dit gebied 
dagelijks lopen, bijvoorbeeld als een 
van ons onze hond uitlaat. Wat we 
zien melden we ook. Daarnaast krijgen 
we veel meldingen binnen via onze 
whatsapptiplijn 0613344456 die 24/7 
bereikbaar is voor whatsapp berichten.

Nu wonen wij in een grote wijk met 
duizenden inwoners en wij kunnen 
maar niet begrijpen dat er zo weinig 
interesse is voor de veiligheid in uw 
eigen buurt. Om de kwaliteit en 
veiligheid in onze buurt te kunnen 
blijven waarborgen is het van groot 
belang dat er nieuwe leden bijkomen, 
anders is er op den duur geen 
buurtpreventie meer in uw wijk en 
zullen de problemen zich opstapelen.

Het enige wat wij vragen aan de 
teamleden is dat u minimaal 2 dagen 
in de maand tijd heeft om gezamenlijk 
door de wijk te lopen. Een dergelijke 
ronde duurt plusminus 1 uur. 

Buurtprevent zijn is gewoon leuk 
en gezellig. U maakt een praatje, 
u wandelt heerlijk in de natuur en 
ondertussen doen we meldingen van 
bepaalde zaken die om aandacht 
vragen.

Even een korte uitleg wat 
buurtpreventie inhoudt. 
Buurtpreventen zijn buurtbewoners 
met een VOG en die een cursus 
gevolgd hebben en diploma behaald 
hebben hoe te handelen in bepaalde 
situaties zodat ze buurtpreventie 
mogen uitvoeren. De teamleden lopen 
zowel in buurtpreventiekleding (gele 
hesjes) als in burger. 
Kort samengevat, het 
buurtpreventieteam is preventief 
bezig en de leden zijn de oren en 
ogen van zowel Politie als de afdeling 
Handhaving van de gemeente. 
Het team werkt daarom nauw samen 
met de Gemeente, Bureau Rijswijk, 
wijkagenten en Handhaving en hebben 
en direct lijntje met hen via directe 
telefoonnummers.

De taken bestaan o.a uit het 
constateren van wantoestanden en 
gebreken zoals: defecte verlichting, 
slecht wegdek, losse straat- of 
stoeptegels (veroorzaakt door 
verkeerd geparkeerde voertuigen, 
hevige regenval of mieren), onveilige 
doorgang voor voetgangers 
bijvoorbeeld op de J.C. van Markerlaan 
waar veel foutparkeerders staan en 
mensen met kinderwagen, rollator 
of scootmobiel er niet meer langs 
kunnen, illegale bijplaatsingen naast 
vuilcontainers, vervuiling in parken en 
bos, overlast jeugd in garages en/of 
hangplekken, verdachte situaties in de 
wijk, zoals personen die veel aandacht 
hebben voor vervoersmiddelen of 
woningen en drugsdealers.
Ook voert het team taken uit als het 
preventief surveilleren in de Bogaard 

wegens jeugdoverlast in garages, 
fietsers in het winkelcentrum en 
zakkenrollers en of winkeldieven. 

Het buurtpreventieteam constateert 
slechts en meldt dit aan de betreffende 
instanties. Zelf handelend optreden 
doen de leden niet. Wel geven de 
teamleden burgers advies, bijvoorbeeld 
over de fietsverlichting die nog 
uitstaat. Aangegeven wordt dan dat 
dit het geval is met de waarschuwing 
dat de wijkagent u hiervoor kan 
bekeuren. Voor dat geld kunt u leukere 
dingen doen.

Belangrijk is hoe men iets overbrengt 
en met mensen communiceert. Het is 
leuk werk en mensen waarderen het. 
Het team roept u op om mee te doen. 
Loop eens keer gezellig op proef 
met ons mee en beslis daarna of 
het iets is voor u om gezellig mee te 
wandelen. Zoals gezegd: de rondes 
duren ongeveer 1 uur. Desgewenst kan 
dit in de ochtend, middag, avond of 
in de nacht, net zoals het u uitkomt. 
In de nacht surveilleren we meestal 
in de auto zoals bij de controle van 
Overvoorde naar illegale stortingen.
Alles gebeurt vrijwillig en er is altijd 
wel iets te beleven en nooit saai.

MELDINGEN 
OPENBARE 
RUIMTE

HET KOMT WELEENS VOOR DAT IETS 
BIJ U IN DE BUURT KAPOT IS, ZOALS 
DE VERLICHTING OF IETS NIET GOED 
FUNCTIONEERT, ZOALS ONGELIJKE 
STOEPTEGELS.

 Dit soort zaken kunt u bij de 
gemeente melden via 14070 of via 
het digitaal meldpunt https://www.
burgerklacht.nl/rijswijk/melding.php. 

Wist u dat er ook een app is waarmee 
u meldingen kan doen? Mijngemeente 
App is beschikbaar voor Android of 
IOS. Te vinden in de playstore.

h Braderie 2017 Foto Ronald Opdam 




