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Bezorgen op 30 mei 2014 

 
Betreft: Aanvullingen op ons beroep ten behoeve van de door u op 12 juni 2014 geplande 
zitting. 
 
 
Geacht College, 
 
Graag maakt de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk gebruik van de mogelijkheid om nog 
een aantal stukken toe te voegen aan ons beroep met kenmerk V002985 d.d. 16 april 
2014 dat u heeft ontvangen op 16 april 2014 en tevens enkele mededelingen te doen. 
 
Hieronder vindt u de verwijzingen naar de nummering uit ons beroepschrift; 
 
Punt 1.1. Hellingspercentage (pagina 2) 
Op pagina 2 wordt verwezen naar productie 2. Deze productie bestaat uit tien bladen.  
Blad 4 met tekeningnummer 4101 zullen wij ter zitting op een groter formaat meenemen. 
 
Punt 1.2. Breedte van het fietspad (pagina 3) 
Een foto (productie 11) van de huidige situatie van de één richting fietspaden van 2 meter 
breed en 1,8 à 2 meter brede voetpaden. 
 
Punt 1.5. Windhinder (pagina 4) 

Tweede alinea: 
• Een foto (productie 12) van het gebouw aan de Nassaukade 1 waarbij is 

aangeven dat het gebouw hoger is dan 15 meter. 
Derde alinea: 

• Een maattekening op schaal (productie 13 en 14) waarin de kortste afstand 
van 3,8 meter tussen de fietsbrug en het gebouw is weergeven.  

• Een foto (productie 15) waarin de bedoelde spiegeling is te zien die met 
name in het voor- en najaar hinderlijk is voor de fietsers die richting 
Ypenburg fietsen. 
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Punt 2. Afwijkende uitvoeringsmogelijkheden, onduidelijkheid 
en onzorgvuldigheid (pagina 6) 

• In de derde regel moet productie 3 als productie 2 worden gelezen. 
           
Punt 4. Strijd met redelijke eisen van welstand (pagina 7) 

• Een foto (productie 16) van het frontaanzicht van het gebouw met daarvoor 
geprojecteerd, een deel van de fietsbrug. 

 

Mevrouw Mr. S.G.A. de Boer (Wijn & Stael Advocaten N.V. Utrecht) zal ons bijstaan tijdens de 
zitting van de Rechtbank. 

Tot slot zijn wij van mening, dat als gevolg van de uitspraak van 23 mei 2014 door 
voorzieningsrechter in het kortgeding tussen BAM Civiel B.V. c.s. en de gemeente Rijswijk 
c.s. met zaaknummer 14-379 en heeft gediend op 9 mei 2014 over de aanbesteding van 
de Hoornbrug c.s., er geen spoedeisende behandeling van ons beroep meer is vereist. 

 
Hoogachtend, 
Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 
 
De voorzitter,       De secretaris, 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
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168 cm

381 cm

518 cm

668 cm

0 cm

Ter hoogte van de vierde
funderingskolom is de
kortste afstand tussen
gebouw en fietsbrug
volgens tekening
4101 ca. .379 cm

Ter hoogte van de vierde
funderingskolom is de
kortste afstand tussen
gebouw en fietsbrug
volgens tekening
4101 ca. .379 cm

Ter hoogte van de vierde
funderingskolom is de
kortste afstand tussen
gebouw en fietsbrug
volgens tekening
4101 ca. 379 cm.

Ter hoogte van de vierde
funderingskolom is de
kortste afstand tussen
gebouw en fietsbrug
volgens tekening
4101 ca. 379 cm.

518 cm is de hoogte van het
fietsdek ter plaatse van
de vierde funderingskolom.

668 cm is de hoogte van
de fietsbrugreling.

518 cm is de hoogte van het
fietsdek ter plaatse van
de vierde funderingskolom.

668 cm is de hoogte van
de fietsbrugreling.

518 cm is de hoogte van het
fietsdek ter plaatse van
de vierde funderingskolom.

668 cm is de hoogte van
de fietsbrugreling.

518 cm is de hoogte van het
fietsdek ter plaatse van
de vierde funderingskolom.

668 cm is de hoogte van
de fietsbrugreling.
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5.18 M

6,68 M
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