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Jaarverslag 2005 
 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk is een niet professionele bewonersbelangen organisatie die wordt 
bestuurd en beheerd door vrijwilligers die de belangen van de buurt en de bewoners onder de aandacht 
brengt in meerdere werk- en discussie groepen. De SBOR zet zich in voor veiligheid, woon en 
leefomgeving van het werkgebied. Ondanks de afhankelijkheid en beschikbaarheid van vrijwilligers, is 
het bestuur er in geslaagd een drietal bestuurleden te werven (één vrouw en twee mannen).  De SBOR 
krijgt jaarlijks een door de gemeente Rijswijk vastgestelde subsidie voor haar activiteiten en buurtwerk. 
 
Zowel bewoners als bestuursleden van het buurtschap zijn in 2005 vertegenwoordigd geweest in de 
volgende activiteiten/werkgroepen; 
 

• Commissie Oud Rijswijk vergaderingen (*) (**) 
• Stuurgroep Oud Rijswijk (*) (**) 
• Keurmerk Veilig Ondernemen (mede ondertekenaar certificaat 1e Ster) (*) 
• Werkgroep Communicatie Herinrichting Winkelgebied (begeleiding) (**)  
• Werkgroep voorbereiding nieuwbouw Prins Maurits School (*) (**) 
• Klankbordgroep Trekvliet Tracé (voorbereiding en haalbaarheid) (*)  
• Ontwikkeling Toekomstvisie Rijswijk (schriftelijk reactie) (*) (**) 
• Opzetten van de website www.sbor.nl (**) (***) 
• Onderhouden van de website www.sbor.nl (**) 
 

Openbare verslaggeving van het bovenstaande heeft plaatsgevonden in 11 vergaderingen (COR) op de 
tweede dinsdag van de maand. Gemiddeld zijn hierbij 12 bewoners aanwezig. In deze vergaderingen 
worden de veelal langdurige ontwikkelingsprojecten in Oud Rijswijk besproken om de belangen van de 
buurtbewoners middels schriftelijk commentaar onder de aandacht te brengen van de ontwikkelaars en 
gemeentelijke instanties. Communicatie met de buurt gaat alleen via de website en E-mail. De 
vergaderingen worden tevens bezocht door raadsleden. 
Bestuursvergaderingen vinden plaats op de eerste dinsdag van de maand waarbij de onderwerpen 
voorbereid worden voor de openbare vergadering. Verder heeft er tijdens deze bestuursvergaderingen 
incidenteel overleg plaatsgevonden met de opbouwwerker van de SWR. 
 
Door de SBOR georganiseerde cultureel maatschappelijk activiteiten;  

• Koninginnedag (met dank aan de kinderwerker) (*) (**) (***)  
• Tai Ji (**) 
• Tekenen en schilderen (**) 
• Kalligrafie (**) 
• Magnetiseren en Kaartlezen (**) 

 
Het aantal gebruikers van deze activiteiten varieert tussen 5 en 18 deelnemers 
 
Het inhoud geven aan de doelstellingen en taken van de SBOR is mogelijk geweest dankzij de inzet van 
de vrijwilligers, die niet alleen hun inbreng, maar veel vrije tijd hebben geven aan de SBOR 
 
Op de website www.sbor.nl kan verdere gedetailleerde informatie worden gevonden   
 

Het bestuur  
 

(*) bestuursleden, (**) bewoners, (***) SWR 
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