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Jaarverslag 2009 
 
De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk zet zich in voor welzijn, veiligheid, woon en leefomgeving en betrokkenheid 
van de bewoners in het werkgebied en daar buiten. 
Het is een geheel door vrijwilligers beheerde en bestuurde bewonersorganisatie. 
Er worden verschillende laagdrempelige sociaal-culturele activiteiten uitgevoerd met een educatief, cultureel, 
sociaal en gezondheidsdoel.  
Via vergaderingen, werk- en discussiegroepen, activiteiten, publicaties en het internet wordt ernaar gestreefd 
zoveel mogelijk buurtbewoners van Oud Rijswijk te betrekken bij haar werkzaamheden en bij de ontwikkelingen in 
Oud Rijswijk. Het stimuleren van betrokkenheid bij de buurt en haar bewoners is hierbij uitgangspunt.  
 
De hoofdzaken van 2009 
 

- Sociaal culturele activiteiten: 
o Organisatie van 348 activiteiten voor en door bewoners waarvan 76 creatief, 166 gericht op 

beweging, 74 recreatief en 32 educatief 
o Deelname aan het Strandwal festival 
o Wandelroute 

- Bestuurlijke activiteiten: 
o Organisatie van 11 bewonersbijeenkomsten 
o 11 bestuursvergaderingen 
o Deelname aan de werkgroep KVO 
o Verdere ontwikkeling van de website 
o Opbouwwerk 
o Collegebezoek 30 maart 2009 
o Samenwerking met de SWR 
 

Sociaal culturele activiteiten in 2009 
 

Het bestuur heeft net als in 2008, over 2009 per activiteit de frequentie 
opgenomen. 
Dit overzicht op pagina 6 geeft aan hoeveel sociaal culturele activiteiten de 
SBOR in 2009 heeft gerealiseerd.  
Het bestuur is er in ondanks alle tegenslagen in geslaagd de eigen 
bijdrage van de deelnemers zo laag mogelijke te houden om de deelname 
aan de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk aan te kunnen bieden. 
 
 
 

 
Tai Ji Quan voor beginners,  
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee maanden, die zijn 
gericht op ontspanning en concentratie. 
 
Tai Ji Quan voor gevorderden 
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee maanden, die zijn 
gericht op ontspanning en concentratie. 
 
Tai Ji Quan Zwaard 
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee maanden, die zijn 
gericht op ontspanning en concentratie. 
 
Tai Ji Quan Qigong 
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee maanden, die zijn 
gericht op ontspanning en concentratie. 
 
 

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 
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Tekenen  
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 
 
Djembe  
Vijf a zes afzonderlijke lesblokken per 2 maanden 
 
ZUMBA (AXE_  
8 lessen per 2 maanden  
 
Popkoor PopArt  
Elke week repeteren t.b.v. van regelmatig optreden  
 
Coverband “The Beginning” 
Elke week repeteren t.b.v. van regelmatig optreden 
 
Aantal deelnemers aan de activiteiten 
Het aantal gebruikers bij de sociaal-culturele activiteiten varieert tussen 
de 7 en 27 deelnemers verdeeld over 348 bijeenkomsten per jaar.  
 
Strandwalfestival 
Op initiatief van de gemeente Rijswijk is op 18,19 en 20 september 2009 
het eerste Strandwalfestival georganiseerd. De SBOR heeft daar met 5 
van hun activiteiten aan deelgenomen. Al onze activiteiten deelnemers 
hebben hun eigen activiteit gepromoot om tijdens hun optredens, een 
door de SBOR gesponsord T-shirt met het SBOR logo en activiteiten logo 
te dragen. De organisatie heeft het bestuur best veel tijd gekost maar is 
meer dan goed gemaakt door het algehele succes van dit eerste 
Strandwal festival.  
 
 

Wandelroute 
Omdat het cultuurhistorisch erfgoed ook bij de SBOR hoog in 
het vaandel staat heeft de SBOR in 1988 een wandelroute 
samengesteld langs cultuurhistorisch interessante elementen 
in Oud Rijswijk. Die route werd toen gepresenteerd in het 
kader van het 25-jarig bestaan van de Winkeliersvereniging 
Hart van Rijswijk. Deze wandelroute was aan “restauratie” toe. 
Ter gelegenheid van het Strandwalfestival is de wandelroute 
door de SBOR in een nieuw jasje gestoken en geactualiseerd. 
Op 10 oktober 2009 is de route, die te vinden is in een vitrine 
voor de Oud Kerk en op de Website van de SBOR, door de 
Burgemeester van Rijswijk, mevrouw Van der Wel-Markerink 
is, onthuld. De route trekt veel belangstelling, ook van 
bezoekers van Oud Rijswijk.  

 
 

Bestuurlijke activiteiten in 2009 
 
Commissie Oud Rijswijk (bewonersbijeenkomsten) 
Er zijn 11 bijeenkomsten van de COR geweest op de tweede dinsdag van de maand. Gemiddeld was hierbij een 
vaste kern van zo’n 10  bezoekende bewoners aanwezig. Daarnaast waren er raadsleden en bewoners van andere 
wijken of bewoners die iets te vertellen of te vragen hadden over problemen in hun omgeving aanwezig. De 
verslaggeving van de bovenstaande vergaderingen zijn op de website van de SBOR terug te vinden en worden 
breed verspreid via e-mail. In de vergaderingen worden veelal de langdurige projecten in Oud Rijswijk behandeld 
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en maken hier dan ook een vast onderdeel vanuit. Waar nodig wordt schriftelijk gereageerd naar gemeente of 
ontwikkelaar. Niet in alle gevallen onderneemt de SBOR actie. Dat gebeurt in principe alleen indien er een breed 
belang voor de buurt mee is gemoeid. Vaak fungeert de COR ook als klankbord voor individuele problemen en 
wordt raad en advies gegeven.  
Communicatie met de buurt gaat via openbare vergaderingen, de website en per e-mail en via advertenties in 
Groot Rijswijk. Ter voorbereiding van buurtvergaderingen en inbreng bij externe overleggen maakt de SBOR 
gebruik van ad-hoc, geformeerde werkgroepen met belanghebbende en vrijwillige adviseurs. 
Het bestuur prijst zich gelukkig met het feit dat de wijkagent nagenoeg alle commissievergaderingen bij heeft 
gewoond. Hierdoor kan snel over en weer contact worden gelegd over kwesties die de openbare orde en veiligheid 
raken.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur is in september 2009 uitgebreid met één nieuw bestuurslid, Het bestuur bestaat nu uit de voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester en vier andere bestuursleden. Het bestuur is hierdoor in staat geweest om 
alle organisatie werkzaamheden en het begeleiden van de activiteiten in goede banen te leiden. 
De bestuursvergaderingen, 11 in totaal, op de eerste dinsdag van de maand zijn er ter voorbereiding van de 
openbare vergaderingen en om zaken van huishoudelijk aard te bespreken.  
 
De website www.sbor.nl 
De website van de SBOR wordt in eigen beheer onderhouden en per twee a drie weken geactualiseerd, Het is een 
belangrijk informatiemedium voor de bewoners en organisaties binnen en buiten het werkgebied van de SBOR. 
Het bestuur is verheugd over het groeiend aantal bezoekers. In het afgelopen jaar is het gemiddeld aantal 
bezoekers per dag gestegen van 8,4 in 2008 naar 14,3 in 2009 bezoekers. 
Meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen uit dit verslag kunnen worden ingezien op de website.   
 

gemiddeld aantal bezoekers per dag op www.sbor.nl
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Opbouwwerk 
Wat betreft het opbouwwerk stond ook 2009 in het teken van verschillende langlopende dossiers, die belangrijk zijn 
voor Oud Rijswijk. En dan gaat het om allerlei bouwplannen, waar weinig voortgang in of helderheid over is. Dat 
geldt ook voor verkeersmaatregelen, luchtkwaliteit, e.d. De communicatie met de gemeenten en initiatiefnemers 
van grote bouwprojecten is niet verbeterd in 2009 en is nog steeds beduidend minder geweest, dan wat enkele 
jaren geleden gebruikelijk was. De bewoners moesten het in 2009 veelal weer doen met de formele mededelingen 
van besluiten in de lokale kranten. Dat is geen goede ontwikkeling, niet in de laatste plaats omdat hierdoor bij de 
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bewoners een negatieve houding wordt bevorderd tegenover het gemeentebestuur en de gemeentepolitiek. Dat wil 
de SBOR juist tegengaan. 
Het blijvend ontbreken van daadkrachtige en stimulerende beslissingen rond de langlopende dossiers werken niet 
echt motiverend voor de bewonersparticipatie en de leefbaarheid in Oud Rijswijk en de andere wijken van Rijswijk 
Dit heeft indirect effect op dit verslag, er zijn dan ook geen nieuwe “wapenfeiten” te melden.  
De belangrijkste kwesties in 2009 zijn geweest: 
 
In het kader van het bouwplan aan de Frederik Hendrikstraat is Rijswijk Wonen op verzoek van de SBOR eind 
2008 en begin 2009 overleg aangegaan met de direct omwonenden van het bouwplan, dat de huisvesting in het 
kader van beschermd wonen moet bieden. Zulke overleggen worden door de SBOR gestimuleerd en gewaardeerd. 
In dit geval heeft het overleg geleid tot aanpassing van het ontwerp tot genoegen van de direct omwonenden. In de 
loop van het verslagjaar is de voortgang van dit project door omstandigheden bij de beoogde beheerder, 
Parnassia, en bij Rijswijk Wonen vooralsnog op een laagpitje komen te staan. Daardoor is ook het overleg met de 
direct omwonenden helaas niet volledig tot een afronding gekomen. 
 
In 2009 heeft de SBOR gemeend bezwaar te moeten aantekenen tegen de bouwvergunning 1e fase van een 
bouwplan aan de Emmastraat. Het belang hiervoor ligt vooral bij de te grootschaligheid van het project.  
 
Met betrekking tot het ERL zijn er eind 2009 door de SBOR voorzichtige initiatieven voorbereid, om dit bouwplan 
uit de blijkbare impasse te halen. Begin 2010 leidde dit tot een voorlopig resultaat. Daar zal in een volgend 
jaarverslag op worden terug gekomen. 
 
De problematiek van de luchtkwaliteit langs de Haagweg is een onderwerp van regelmatig overleg. Contacten met 
het Comité Haagweg, dat zich inzet voor te bereiken verbeteringen, worden onderhouden. Vertegenwoordigers van 
dit Comité zijn meestal bij de vergaderingen aanwezig om de voortgang te bespreken en te overleggen over 
maatregelen. 
 
Deelname KVO 
De werkgroep KVO, waarbij de SBOR is betrokken, heeft zich 2009 ingezet om de het kernwinkelgebied van Oud 
Rijswijk veiliger te maken voor het winkelend publiek en ondernemers. 
 
College bezoek 
Op 30 maart 2009 is het college van B&W op werkbezoek geweest voor de wijken Cromvliet, Leeuwendaal en Oud 
Rijswijk. Voorafgaand aan dit bezoek zijn het college van B&W, Politie, medewerkers van de gemeente en 
vertegenwoordigers van de wijken op 9 maart 2009 met de fiets door de 3 wijken gereden om de diverse 
problemen te bekijken en te bespreken. Op 30 maart hebben de bewoners van de 3 wijken hun vragen en 
problemen in de Oude Kerk kunnen voorleggen aan het college van B&W. Dit heeft geresulteerd in een verslag wat 
aan de aanwezig bezoekers is opgestuurd. Voor de drie wijken heeft de leefbaarheids coördinator een verslag van 
de fietstocht opgesteld en gezorgd voor de coördinatie van de uitvoering van de actiepunten en beantwoording van 
de vragen. 
  
Samenwerking met de SWR 
De samenwerking met de SWR bestaat in principe uit een aantal onderdelen. 
In de eerste plaats huurt de SBOR de activiteitenruimte van de SWR. Daar vindt regelmatig programmeringoverleg 
over plaats. 
In de tweede plaats zou de SWR in het kader van met de gemeente Rijswijk met de SWR gemaakte (ook 
subsidiëringafspraken) de SBOR moeten faciliteren op het vlak van het opbouwwerk en administratieve 
ondersteuning. Ondersteuning op het vlak van het opbouwwerk is achtergebleven bij de afspraken. 
De opbouwwerker voor Oud Rijswijk is helaas nagenoeg onzichtbaar voor de SBOR. Met respect voor de 
betrokken medewerkster, is deze blijkbaar merendeels met andere dingen bezig, dan met het werkgebied van de 
SBOR en de ondersteuning van bestuur en activiteiten Van administratieve ondersteuning is geen sprake geweest. 
In een eerste kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van de SWR in september 2008 zijn deze zaken aan 
de orde gesteld. Van een vervolggesprek is het nog niet gekomen. 
 
Verbouwingsplannen 
De SBOR heeft nog steeds het plan om de vaste ruimte van de SBOR in het wijkcentrum aan de Esdoornstraat 
een opknapbeurt te geven. En dat is nodig. Daar was met toestemming van de gemeente in 2006 geld voor 
gereserveerd. Van een verbouwing is het nog steeds niet gekomen. Verschillende opgestarte contacten en brieven 
van de SBOR aan de SWR over het gebruik van het wijkcentrum zijn helaas nog onbeantwoord gebleven. Gezien 
deze situatie heeft het bestuur gemeend er verstandig aan te doen de uitvoering van de opknapbeurt wederom op 
te schorten. In 2009 is nog steeds geen duidelijkheid over de beschikking bekend geworden.  
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Omvang van het werkgebied en werkverdeling 
Als gevolg van onder andere de ontwikkelingen in het kader van de verscherpte normen voor de luchtkwaliteit in 
Rijswijk is het onderlinge overleg tussen diverse groepen en bewonersorganisaties gecontinueerd en uitgebouwd. 
Uit dit onderlinge overleg blijkt dat er meerdere buurt- en grensoverschrijdende belangen zijn die niet terug te 
brengen zijn tot, de door gemeente ingestelde wijkindelingen. Het bestuur constateert dat deze onzekerheid helaas 
nog wordt versterkt door de gemeente geïnitieerde werkwijze van de SWR. Die houdt in dat voor delen van het 
werkgebied van de SBOR de instelling van nieuwe organisaties wordt bevorderd. De bewonersparticipatie wordt 
hierdoor in verwarring gebracht. Deze werkwijze wordt door bestuur van de SBOR ervaren als een verspilling van 
tijd, middelen en energie. Het is beter om te kijken wie van de organisaties iets kan doen, in plaats van steeds 
nieuwe organisaties te initiëren, die vervolgens niet goed van de grond komen. 
 
Financiën 
In een afzonderlijk verslag wordt ingegaan op de jaarrekening 2009. Voor dit jaarverslag is het van belang een 
paar hoofdzaken te vermelden. 
De SBOR krijgt jaarlijks een door de gemeente Rijswijk vastgestelde beperkte subsidie voor buurtwerk en sociaal 
culturele activiteiten. Dat is een zeer bescheiden bedrag ( in 2009 rond € 6.050, - ) en wordt volledig besteed aan 
het buurtwerk en de activiteiten. Deelnemers aan activiteiten betalen een eigen bijdrage voor hun deelname.  
Gelet op de beschikbare middelen en de kosten is het niet eenvoudig om de laagdrempeligheid zoveel mogelijk te 
handhaven. Dat vraagt veel inventiviteit en creativiteit. Financiële ruimte voor nieuwe initiatieven is er nauwelijks. 
Dit gegeven heeft er mede toe geleid dat de SBOR genoodzaakt was om in 2008 schriftelijk bezwaar te maken 
tegen de extreem hoge huurverhoging van meer dan 6% voor de ruimten die SWR aan de SBOR verhuurt. Door 
het ontbreken van een reactie op dit bezwaarschrift is er in 2009 nog geen duidelijkheid over het standpunt van de 
SWR in deze zaak.  
 
Externe contacten 
De buurtschap is in 2009 vertegenwoordigd geweest in, dan wel betrokken geweest bij de volgende externe 
organen:  
 

• Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (structurele deelname SBOR aan de werkgroep) 
• Comité Haagweg (periodiek overleg daar waar nodig begeleiding en ondersteuning) 
• Overleg met andere bewonersorganisatie (Leeuwendaal, Cromvliet en SBRM) 
• Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk (vooralsnog beperkt tot praktisch gerichte bilaterale contacten: 

behoeft uitbreiding) 
 
Vrijwilligers 
Tot slot nog een woord over onze vrijwilligers. Alleen dankzij inbreng en inzet en veel geduld van onze vrijwilligers 
en het opofferen van hun vrije tijd is het mogelijk geweest om inhoud te geven aan de doelstellingen en taken van 
de SBOR. 
Een algemene handicap is de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers. Dat was voorheen anders, maar daarin 
staat de SBOR niet alleen. De SBOR is daarom gelukkig met een vaste kern van enthousiaste vrijwillige 
medewerkers, die heel wat tijd en energie steken in het buurtwerk.  
Het bestuur is van mening dat het vrijwillige buurtwerk leuk, leerzaam en nuttig moet zijn en vooral blijven De 
SBOR constateert echter dat de toenemende regelgeving, onduidelijke procedures en de uitvoering hiervan een 
verzwaring is voor organisaties van vrijwilligerswerk in het algemeen. Het plezier en geduld van onze vrijwilligers is 
in 2009 af en toe behoorlijk op de proef gesteld en de hoop is dat hier verbetering in zal komen. 
 
 
Het bestuur. 
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ACTIVITEITEN OVERZICHT 2009 
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Maandag
1 m Kalligrafie groep 1 1 2 2 1 2 3 11 11
2 a Taj Ji beginners 3 4 5 3 3 1 3 4 4 3 2 35 35
3 a Taj Ji gevorderde 3 4 5 3 3 1 3 4 4 3 2 35 35

Dinsdag
4 a Djembe 3 1 1 1 2 2 2 2 14 14
A a Bestuurvergadering 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
B a C om O ud R ijswijk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Woensdag
5 a Zumba dansen 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 30
6 a The Beginning 2 1 5 3 11 11
7 a Zanglessen 1 4 5 10 1 9

Donderdag
8 o Tekenen groep 1 4 3 4 4 2 4 4 4 2 31 31
9 o Schilderen 4 3 4 4 2 4 4 4 2 31 31
10 m Kalligrafie groep 2 1 2 2 1 1 2 2 1 12 12
11 a Taj Ji Zwaard 3 4 4 4 3 1 2 4 5 1 2 33 33
12 a Taj Ji Qigong 3 4 4 4 3 1 2 4 5 1 2 33 33
13 a Pop Art koor 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 44 44

Vrijdag
14 o Tekenen groep 2 1 2 2 1 1 2 2 1 12 12
15 a Pop Art koor 1 1 1

Zaterdag
16 m The Beginning 1 1 1
17 m Pop Art koor 1 1 1
18 m Taj Ji 1 1 1
19 m Djembe 1 1 1
20 m Zumba 1 1 1

totalen 348 23 76 166 74 32
 


