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     Aan het college van burgemeester en wethouders  
     van de gemeente Rijswijk, 
     postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. 
 
 

Rijswijk, 14 april 2014 
 
 
Betreft: Bezwaarschrift belanghebbenden parkeren in Oud Rijswijk: B&W Besluit 
  parkeerschijfzones, gepubliceerd 6 maart 2014 en B&W Besluit   
  vergunninghoudersparkeren, gepubliceerd 6 maart 2014. 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij maken wij bezwaar tegen de genomen verkeersbesluiten inzake de proef met het 
belanghebbenden parkeren in Oud Rijswijk. 
Onze bezwaren zijn als volgt. 
 

1. Er was een traject met een klankbordgroep gestart, waarbij werd afgesproken om zes 
weken na de invoering van het belanghebbenden parkeren in de Den Haag opnieuw 
een telling te doen naar de effecten van deze invoering in aangrenzende gebieden 
van de gemeente Rijswijk. Mede op grond van die telling zou bekeken worden of en 
zo ja welke maatregelen er in (delen van) Rijswijk zouden moeten worden genomen. 
Deze afspraak is door het college doorbroken, met uitsluitend de mededeling dat de 
ontstane situatie spoedshalve tot een oplossing moet worden gebracht. Het 
spoedeisende karakter was en is voor ons niet herkenbaar. 

 
2. Onze waarneming is dat kort na de invoering van het belanghebbenden parkeren in 

Den Haag de parkeerdruk in Oud Rijswijk toenam. Dat werd deels veroorzaakt 
doordat er in Den Haag achterstand was met de uitgifte van vergunningen. Nadat dit 
probleem was opgelost nam de parkeerdruk in Oud Rijswijk zienderogen af.  
Wij hebben op vele dagdelen en zeer regelmatig tussen 18.00 en 22.00 uur geteld en 
geconstateerd dat er nimmer een situatie is geweest, waarbij er geen parkeerplaats 
te vinden is. Weliswaar waren er een paar aandachtspunten (zoals het Julialaantje), 
maar dat was het dan ook. In de huidige situatie (met het vergunningensysteem) zijn 
we feitelijk weer terug op het niveau van enkele maanden geleden. Het staat voor 
ons geenszins vast dat het ingevoerde vergunningensysteem hier enige invloed op 
heeft gehad. 
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3. Bij het beoordelen van de situatie had moet worden meegenomen dat de 
Rembrandtkade aan een kant als gevolg van werkzaamheden tijdelijk niet 
beschikbaar is. Dat betekent dat circa 90 plaatsen elders in de wijk moeten worden 
gevonden. Ook de bouw op de ERL-locatie levert tijdelijk een verlies aan 
parkeerplaatsen op. Dat gold ook voor de werkzaamheden aan de Haagweg, die nu 
zijn beëindigd, maar later weer worden hervat. 
Deze tijdelijke omstandigheden zijn door het college niet meegewogen, althans dat 
hebben wij in de stukken niet aangetroffen.  
Wij wijzen er op dat indien de Rembrandtkade weer volledig beschikbaar is, er ten 
opzichte van de huidige tijdelijke situatie weer plaatsen bij komen. Dat geldt ook voor 
de andere genoemde projecten.  

 
4. Er zijn in het gebied 95 parkeerplaatsen aangewezen als blauwe zone. Dat wil 

zeggen dat hier tussen 18.00 en 22.00 uur uitsluitend met een parkeerschijf 
maximaal twee uur mag worden geparkeerd. Dat betekent dat er in dat tijdvak 95 
plaatsen voor lang parkeren door bewoners en ondernemers aan het totaal aantal 
parkeerplaatsen zijn onttrokken. Dat vinden wij niet acceptabel. 

 
5. De blauwe zones bij het tennispark Welgelegen, en op het parkeerterrein aan de 

Laan Te Blotinghe en aan de Van Vredenbruchweg zijn onrechtmatig aangelegd, 
omdat deze nadere collegebesluiten niet zijn gepubliceerd en dus niet in werking zijn 
getreden. 

 
6. Het is onduidelijk wat de proef inhoudt. Weliswaar is gemeld dat de proef duurt tot 

eind 2014, maar wat de proef verder voor betekenis heeft en hoe een eventuele 
evaluatie wordt gehouden, is niet bekend gemaakt. Dat vinden wij onzorgvuldig. 

 
7. Het Doelenterrein is (met uitzondering van de zaterdag) geheel vrij van enige 

parkeerregeling. Wij hebben hier geen motivering voor aangetroffen. Dit punt is ook 
pas tijdens de uitvoering zichtbaar geworden, hetgeen ook betekent dat nabij 
wonende bewoners en ondernemers die reeds een vergunning hadden gekocht, als 
het ware bij de neus zijn genomen. Dat vinden wij een aanpak die niet van een 
overheid mag worden verwacht. 

 
8. Er heerst bij bewoners en ondernemers het gevoel dat er moet worden betaald, maar 

dat dit niet in verhouding staat tot nut en noodzaak en effectiviteit van de 
maatregelen. 

 
9. Voor het economisch functioneren van het winkelcentrum van Oud Rijswijk is van 

groot belang dat er een zo groot mogelijke duidelijkheid is over de parkeerfaciliteiten 
en dat betaald (kort) parkeren tot een minimum wordt beperkt. Het ingevoerde 
systeem geeft onduidelijkheid voor bezoekers, omdat zij niet onmiddellijk begrijpen 
wat de bedoeling is. Zij kunnen hierdoor Oud Rijswijk gaan mijden. Dat is niet het 
belang van de koopkracht. 
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10. Een apart probleem zijn de situaties op de particuliere terreinen. Bijvoorbeeld bij het 
Doelenstraatproject zijn er op de binnenhoven parkeerplaatsen op eigen terrein van 
Rijswijk Wonen. Deze zijn bedoeld voor de huurders van de betreffende woningen. 
Hier geldt geen belanghebbenden parkeren, omdat het om particulier terrein gaat. Er 
kan ook niet worden gehandhaafd op parkeerovertredingen. De bewoners zijn 
evenwel toch genoodzaakt om een vergunning te kopen, omdat er op eigen terrein 
niet altijd plaats is voor alle huurders en zij in voorkomende gevallen soms hun auto 
toch moeten parkeren op een belanghebbenden plaats. Dat wordt als onredelijk 
ervaren. Het particuliere parkeerterrein bij Beukenheim en Onderwatershof is ook een 
voorbeeld van een merkwaardige situatie. Hier kunnen automobilisten zonder 
vergunning gaan staan, zonder dat ertegen kan worden opgetreden. Over dit soort 
situaties is blijkbaar niet goed nagedacht. 

 
Wij zijn van opvatting dat het ingevoerde systeem zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. 
 
Hoogachtend, 
 
De stichting winkelcentrum historisch Rijswijk, 
De voorzitter, 
 
 
 
 
Nicolet van Graafeiland 
 
 
De stichting Buurtschap Oud Rijswijk, 
De voorzitter, de Secretaris, 
 
 
 
 
Ruud Freeth Willem Schuller 
 


