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17 september 2007 

Betreft: schoolplein Esdoornstraat  
 
In maart 2007 zijn er op een initiatief van Erwin Wupkes 300  enquêteformulieren in de directe 
omgeving van de Esdoornstraat in de brievenbussen gepost. Hierop zijn 70 positieve reacties 
ontvangen. (zie voor enquêteformulier de volgende pagina’s.).  
 
In de openbare vergaderingen van Commissie Oud Rijswijk (COR) van het buurtschap staat al 
geruimde tijd het stallen van fietsen op de agenda.  
 
Deze twee punten lijken goed te combineren. Het buurtschap wil aan de hand van een 
schetsontwerp en in overleg met de gemeente Rijswijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Het schoolplein 
 
De laatste herinrichting van schoolplein aan de Esdoornstraat is van ongeveer 10 jaar geleden. 
Door de ontwikkelingen in de directe omgevingen is wenselijk om het school  In de uitwerking van 
het  nieuwbouwplan van de PMS is het bijbehorende schoolplein teruggebracht tot een zeer kleine 
oppervlakte.  Door de uitbreiding van de SWR activiteiten in het welzijnsgebouw de Ottoburg m.b.t. 
kinder- en jongerenwerk wordt het schoolplein intensifieer gebruikt voor sport en speel.   
 
De fietsenboxen 
 
Om een plek te vinden in de openbare ruimte is een lastige opgave. Toch menen we dat als de 
twee parkeerplaatsen aan de kopse zijde van het schoolplein aan de Kerklaan worden geofferd ten 
gunste van een aantal fietsenboxen een wens van een aantal buurtbewoners worden ingewilligd. 
Zoals uit de bijgaande foto’s blijkt zijn de bedoelde parkeerplaatsen uit krap en feitelijke te klein. 
Geparkeerde auto versperen tevens doorgang naar het schoolplein wat door veel wandelaars als 
doorgang wordt gebruikt naar o.a. de bibliotheek. Voor diezelfde bibliotheek wordt altijd 
geparkeerde op los en laadzone. 
Door het plaatsen van maximaal vier fietsenboxen kan een betere toegang tot het schoolplein 
worden bevorderd 
Zie de foto’s in de bijlage.  
 
 

 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
 www.sbor.nl 

Ons kenmerk: E001309  Uw kenmerk:  

mailto:info@sbor.nl


17-09-2007 v_schoolplein.doc 2/2 

Rijswijk, 25 maart 2007 
 
Betreft: openbare speelruimte voor kinderen 
 

 
Beste Buurtbewoner, 
 
Alvorens u een beeld te schetsen van de huidige speelruimte voor 
onze kinderen in de buurt 
(Kerklaan/Julianastraat/Esdoornstraat/Valkrust(straat) en Olmstraat) 
ga ik graag met u terug in de tijd. In de 70-er en 80-er jaren was het 
een waar eldorado voor de kinderen. In de straten kon nog een 
balletje worden getrapt en we beschikten over maar liefst twee grote 
schoolpleinen, te weten die van de Ottoburgschool en de PMS!!  
 
Door de jaren heen is de enorme toename van het aantal auto's er 
de oorzaak van dat beetje bij beetje de speelruimte voor onze 
kinderen sterk is afgenomen. Het begon met het halveren van het 
schoolplein aan de Esdoornstraat. In de omliggende straten werd 
het spelen ook vrijwel onmogelijk omdat aan weerszijde van de 

trottoirs onze auto’s kwamen te staan.  
 
Het enige wat onze kinderen nog restte was het schoolplein van de PMS aan de Lindelaan. 
Ondanks het langsrazende verkeer bleek dat nog de meest ruime en veilige plek om bijvoorbeeld een 
balletje te trappen. De noodzakelijke nieuwbouw en uitbreiding van de PMS gaat er nu voor zorgen dat ook 
die ruimte nagenoeg geheel gaat verdwijnen. 

Bovenstaande ontwikkeling is voor mij aanleiding geweest een vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk 
te bezoeken met de vraag of zij mij willen ondersteunen in het herstellen van de broodnodige speelruimte op 
het schoolplein aan de Esdoornstraat. Mijn voorstel om de enorme plantenbakken (waar overigens geen 
plant het uithoud vanwege de hondenpoep en het ontbreken van voldoende zonlicht) te laten verwijderen ten 
bate van extra speelruimte is daar positief ontvangen.  

Mede namens de kinderen in buurt wil ik u dan ook vragen het initiatief om het schoolplein aan de 
Esdoornstraat in oude glorie te herstellen te ondersteunen door het bijgevoegd formulier te ondertekenen. 
De huidige parkeerplaatsen grenzend aan het schoolplein blijven behouden! Zie achterzijde 

Na ontvangst van uw steunbetuigingen zal ik in overleg met het buurtschap Oud Rijswijk, namens u een 
verzoek, voor een aanpassing van de speelruimte in Esdoornstraat, bij het gemeente bestuur indienen.  

 

Mede namens de kinderen in de buurt………. Hartelijk Dank !! 

Erwin Wupkes 

Kerklaan 124 
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Ik ondersteun het voorstel om het schoolplein aan de 
Esdoornstraat hoek Kerklaan in oude glorie te 
herstellen. 
(huidige uitbreiding parkeerplaatsen grenzend aan schoolplein blijft bestaan) 

 
Naam  : …………………………………… 
Straat  : ……………………………………. 
Datum:…………………………………….. 
 
 
Handtekening:………………………………….. 
 
 
Toelichting: (niet verplicht) 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
U kunt dit formulier tot uiterlijk zondag 7 april a.s. in mijn brievenbus stoppen. 
 
Als u dat op prijs stelt kunt u ook per E-mail op hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 

E-mail adres …………….@......................................  
 
Erwin Wupkes 
Kerklaan 124  
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