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4 februari 2004 

Onderwerp:  Afschaffen belanghebbendenparkeren Oud Rijswijk 
i.a.a.:    Stuurgroep Oud Rijswijk 
  Bewoners Emma- en Julianastraat p/a 
  drs A.A.M. Horrevorts, Emmastraat 32, 2282 AR RIJSWIJK 

E.G.A. Schelfaut, Julianastraat 24, 2282 RN RIJSWIJK 
 
Geachte College, 
 
Wij ontvingen een afschrift van een tot u gerichte brief van enkele bewoners van de Emmastraat en 
Julianastraat over de parkeerregulering in Oud Rijswijk. Uit deze brief blijkt dat de betreffende bewoners ons, 
in aansluiting op uw verzoek, hebben geconsulteerd. Dit is juist en dat hebben wij gewaardeerd. 
 
Om ieder misverstand te voorkomen en wellicht ten overvloede delen wij u het volgende mee. 
Op basis van onderzoeken, enquêtes en vele overleggen in en met de buurt hebben wij over het 
belanghebbenden parkeren een standpunt ingenomen.  
Dit standpunt is door de Stuurgroep Oud Rijswijk en vervolgens door u overgenomen.  
Dat is de bewoners van de eerder genoemde straten bekend.  
 
Wat er nu nog rest een besluit van de Raad van de gemeente Rijswijk om het belanghebbenden parkeren in 
Oud Rijswijk integraal af te schaffen, met uitzondering van het betaald parkeren, zoals dat voorheen al 
bestond en met inachtneming het periodiek monitoren van de ontwikkelingen.  
Dit besluit van de Raad laat nog al lang op zich wachten en dat betreuren wij. 
  
Wij erkennen met de briefschrijvers, dat er op het punt van het flankerend beleid, de verkeerscirculatie en de 
parkeercapaciteit nog heel wat moet gebeuren in Oud Rijswijk. Daar hebben wij ook meermalen op 
aangedrongen. 
Wij zijn echter van opvatting, dat het niet gewenst is dat hierdoor de besluitvorming over het afschaffen van 
het belanghebbenden parkeren wordt aangehouden. Het aanhouden van de besluitvorming leidt naar onze 
mening tot verdere onduidelijkheid in Oud Rijswijk en daar zijn wij niet voor in. 
 
Wij adviseren u om in uw voorstel aan de Raad, om het belanghebbenden parkeren in Oud Rijswijk af te 
schaffen, er melding van te doen, dat met dit afschaffen het onderwerp parkeer- en bereikbaarheids-
problematiek in Oud Rijswijk niet is afgedaan, maar dat de getroffen maatregel niet de juiste is gebleken. 
 
Hoogachtend, 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 
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