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03 juli 2005 

Betreft : Klacht over huurder van de zaal boven de bibliotheek in het welzijngebouw “de Ottoburg” 
 
 
Geachte lezer, 
 
Op 27 mei 2005 om 21.56 hebben een aantal kinderen in leeftijd tussen 6 en 10 jaar een aantal 
fietsbeugels uit het schoolplein getrokken.  
 

Ondanks de 
bewogen foto 
is duidelijk te 
zien dat er al 
één fietsbeu-
gel is omge-
draaid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De heer Schuller is namens het buurtschap opgetreden om verdere schade te voorkomen. Deze 
kinderen bleken te horen bij de groep die de zaal boven de bibliotheek huurt om daar te dansen en 
te eten. De heer Schuller heeft de groep bezocht en hen er toen nadrukkelijk op gewezen dat het 
absoluut niet getolereerd wordt dat hun kinderen zich op deze wijze gedragen in en om het 
gebouw. 
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Helaas is het gebleken dat er na dit voorval nog steeds op vrijdagavond onrust is, in en om het 
gebouw “de Ottoburg”. Eén van onze activiteiten op de vrijdagavond ondervindt bijna wekelijks 
geluidsoverlast van rennende kinderen in de gang boven ruimte 24 en het  trappenhuis.  
 
Gezien het feit dat het gebouw “de Ottoburg” binnen het werkgebied voor het keurmerk Keurmerk 
Veilig ondernemen en Wonen Oud Rijswijk ligt en de hierboven beschreven gebeurtenissen noopt 
ons beklag te doen van deze huurder over het veroorzaken van een negatieve uitstraling in en 
rond de omgeving van het welzijngebouw de “de Ottoburg”.  
 
We verzoeken u als verhuurder dringend om deze huurder te wijzen op hun huurvoorwaarden en 
de daarbij behorende verantwoordelijkheden.  
 
Een afschrift van deze brief zal bij de eerst mogelijke gelegenheid worden overhandigd aan de 
huurder.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 

 
 
R.E. Freeth 
voorzitter  
 


