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Jaarverslag 2007 
 
De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk zet zich in voor veiligheid, woon en leefomgeving van en betrokkenheid van 
de bewoners bij het werkgebied. 
Het is een niet professionele bewonerbelangen organisatie, waarvan het bestuur en het beheer wordt door 
vrijwilligers uitgevoerd. Via werk- en discussiegroepen worden zoveel mogelijk bewoners betrokken.  
 
Verbouwingsplannen 
Het SBOR was van plan om de vaste ruimte van de SBOR in het wijkcentrum aan de Esdoornstraat in 2007 een 
opknapbeurt te geven. Daar was met toestemming van de gemeente geld voor gereserveerd. De verbouwing is er 
niet van gekomen, omdat de SWR de afspraken, die de SBOR destijds met de gemeente heeft gemaakt over de 
ingebruikname van het wijkcentrum (welke ook zijn vastgelegd), naast zich neer wilde leggen. Verschillende 
contacten en brieven van de SBOR over het gebruik van het wijkcentrum zijn helaas onbeantwoord gebleven. In 
die situatie heeft het bestuur gemeend er verstandig aan te doen de uitvoering van de opknapbeurt op te schorten. 
Dit overigens in het vertrouwen dat er in 2008 tot een vergelijk kan worden gekomen met de SWR en alsnog tot 
uitvoering kan worden overgegaan. Het geld blijft derhalve gereserveerd. 
  
Omvang van het werkgebied en werkverdeling 
Sinds lange tijd bestaat er een met alle andere wijk- en buurtorganisaties en de gemeente geaccordeerd 
werkgebied. In het verslagjaar heeft het bestuur een toenemende ijver van buitenaf moeten constateren om te 
komen tot een andere wijkindeling. Met name de SWR, mogelijk op voorspraak van de gemeente, maar in ieder 
geval zonder overleg met de uitvoerende instellingen, is hierbij actief geweest. Dat heeft tot de nodige 
onduidelijkheden en discussies geleid. Dit trekt weer een negatieve wissel op de betrokkenheid en inzet van 
bewoners. Dat geldt ook bij de werkverdeling tussen de verschillende instellingen. Ook daar ontstaat een en 
andermaal onduidelijkheid over, terwijl deze er niet hoeft te zijn. Het bestuur van de SBOR betreurt het dat, waar 
de SBOR juist probeert om de betrokkenheid van bewoners te vergroten en met inzet van vrijwillige medewerkers 
de sociale coherentie in de buurt probeert te vergroten, dit moeilijk wordt gemaakt door het komen en gaan van 
procedures en organisatiekaders. Dat werkt, aldus is de ervaring uit 2007 van de SBOR, niet productief en 
enthousiasmeert vrijwillige medewerkers en bestuursleden bepaald niet. En dat kan niet de bedoeling zijn van de 
gemeente of van de SWR. De SBOR hoopt dat de SWR in 2008 zich meer zal gaan toeleggen op de 
ondersteuning van het uitvoerende veld. 
De SBOR krijgt jaarlijks een door de gemeente Rijswijk vastgestelde subsidie voor buurtwerk en activiteiten. Dat is 
een bescheiden bedrag, waarmee alleen de out off pocket kosten kunnen worden betaald. 

 
Activiteiten van de SBOR in 2007 

 
Commissie Oud Rijswijk (bewonersbijeenkomsten) 
Er zijn 12 bijeenkomsten van de COR geweest op de tweede dinsdag van de maand. Gemiddeld waren hierbij 10 
regelmatige bezoekende bewoners aanwezig, aangevuld met raadsleden en bewoners van andere wijken of 
bewoners die iets te vertellen hadden over problemen in hun omgeving. De verslaggeving van de bovenstaande 
vergaderingen zijn op de website van de SBOR terug te vinden en worden breed verspreidt via e-mail. In de 
vergaderingen worden veelal langdurige projecten in Oud Rijswijk behandeld en maken hier dan ook een vast 
onderdeel vanuit. Waar nodig wordt schriftelijk gereageerd naar gemeente of ontwikkelaar. Communicatie met de 
buurt gaat alleen via openbare vergaderingen, de website en per e-mail. 

 
Bestuursvergaderingen 
De bestuursvergaderingen, 11 in totaal, op de eerste dinsdag van, waren ter voorbereiding van de openbare 
vergadering en om zaken van huishoudelijk aard te bespreken. Daarnaast kon de opbouwwerker aangeven om bij 
de bestuursvergadering aanwezig te willen zijn om dingen met het bestuur te bespreken of gewoon voor overleg. 
De website www.sbor.nl 
Door de SBOR wordt een eigen website onderhouden, die een belangrijk informatiemedium is voor de buurt. 

 
Werkgroepen 
Ter voorbereiding van buurtvergaderingen en inbreng bij externe overleggen kent de SBOR ad-hoc werkgroepen. 
In 2007 is gewerkt aan plannen voor de inrichting van het speelterrein en aan inbreng bij verschillende 
bouwplannen in de buurt. 
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Koninginnedag 
Als gevolg van een verkeerde communicatie vanuit de SWR is de organisatie van Koninginnedag niet doorgegaan. 
Toen na veel vragen van ons, wij uiteindelijk antwoord kregen, dat ze zelf in het Oude Raadhuis op vijf mei iets 
zouden organiseren was het al te laat om zelf nog iets te organiseren. Overigens heeft het dit SWR evenement op 
vijf mei nooit plaats gevonden. 
 
Tai Ji  
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee maanden, die zijn gericht op ontspanning en concentratie. 
 
Teken  
Vier afzonderlijke cursussen van ieder twee maanden met als doel vaardigheid op te doen met tekenen van 
verschillende  onderwerpen 
 
Schilderen 
Vier afzonderlijke leergangen van ieder twee maanden met als doel opdoen van beginners vaardigheden.  
 
Kalligrafie  
Vier afzonderlijke cursusblokken van ieder 2 maanden 

 
Het aantal gebruikers bij de sociaal-cultuere activiteiten varieert tussen de 8 en 18 deelnemers verdeeld over 127 
bijeenkomsten per jaar. 

 
Externe contacten 
Het buurtschap is in 2007 vertegenwoordigd geweest in, dan wel betrokken geweest bij de volgende externe 
organen:  
 

• Stuurgroep Oud Rijswijk (er heeft één vergadering plaats gevonden voor de evaluatie en beëindiging van 
de groep) 

• Stuurgroep Veilig Ondernemen 
• Werkgroep Communicatie Herinrichting Winkelgebied (twee vergaderingen voor evaluatie en beëindiging 

van de groep) 
• Werkgroep Luchtkwaliteit Haagweg (diverse bijeenkomsten: begeleiding en ondersteuning) 
• Vertegenwoordigers van de SBOR hebben op uitnodiging van andere bewonerscommissies of als 

bezoeker, vergaderingen bezocht van andere bewonerscommissies met als doel om de communicatie 
tussen de SBOR en deze groepen en een vaste plaats te geven in de werkzaamheden van de SBOR. 

 
Alleen dankzij inbreng en inzet van onze vrijwilligers, maar ook veel van hun vrije tijd is het mogelijk geweest om 
inhoud te geven aan de doelstellingen en taken van de SBOR. 
 
Het bestuur. 
 


