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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 10 MAART 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Ger Visser, Hans Paping, 
Louis van der Heijden,  Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Ruud Freeth (Voorzitter), , Willem Schuller 
(secr.), Andries Bartels (best.lid), Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Nicole Dierdorp (wijk weth.), Klaar Toet (wijkagent), Hans van Rossum, Rien v.d. Velde 
(best.lid), Ewout Dönszelmann (penn.) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 februari 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en wordt vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. In verband met de onverwachte afwezigheid van Ewout Dönszelmann zal Yvon Schuller later dan 
bedoeld een passende attentie worden overhandigd voor de financiële werkzaamheden die zij de 
afgelopen 13 jaar als penningmeester voor het Buurtschap heeft uitgevoerd.  

b. Vrijdag 6 maart jl. heeft een afvaardiging van het Bestuur een bezoek gebracht aan de HTM en daar 
uitleg gekregen over het project rond de invoering van de nieuwe tram “de Avenio” die onderdeel gaat 
uitmaken van R-NET. 

c. Een afvaardiging van het Bestuur heeft op 18 februari jl. een gesprek gehad over de lopende zaken in 
en om Oud Rijswijk met wethouder Ronald van der Meij. Daar is ondermeer afgesproken om, op een 
nog nader te bepalen datum, samen met de “wijk” wethouder Nicole Dierdorp een wandeling te maken 
om de inrichting van de openbare ruimte in Oud Rijswijk te laten zien. Belangstellenden die willen 
meelopen kunnen zich bij het bestuur aanmelden.  Er wordt gevraagd of al bekend is wat het college 
heeft geantwoord op de vragen van Onafhankelijk Rijswijk over onder meer het overleg met 
wethouder van der Meij. De voorzitter antwoordt dat de SBOR het antwoord nog niet kent. 

d. Hans Paping heeft van de gemeente een brief ontvangen waarbij wordt aangegeven dat de beslissing 
op zijn bezwaar, inzake de reconstructie kruising Rembrandtkade-Sir Winston Churchilllaan, met 6 
weken is uitgesteld.  

  
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003173 Fietsbond afd. Rijswijk kennismaking email van de onderafdeling Rijswijk van de 
Fietsbond 
1. De SBOR zal mogelijk nog naar hun mening vragen over de nogal complexe fietsbewegingen op 

de nieuw uit te voeren kruising Haagweg-Geestbrugweg-Herenstraat. 
b. M_003174 SWHR-BIZ Nieuwsbrief SWHR maart 2015 Modeshow / Zomerfeest / Werkzaamheden 

rondom Oud Rijswijk 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke publicaties, raadsstukken en besluiten is 
het raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) 
van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 
Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente website / Bekendmakingen / B&W notulen / Raadsvergaderingen en Fora1 

                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
  Wachtwoord site:  Rijswijk 
  Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
  Wachtwoord:   burger 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Jr_wUbo7c
http://www.rnet.nl/zuid-holland/
http://www.rijswijk.nl/aanmelden
http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
https://www.rijswijk.nl/raadsplein
http://www.ibabs.eu/
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5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. De Erl-locatie  

a. Deze bevindt zich nu in de afbouwfase en wordt aangesloten op gas-licht-water. Ook zal de 
bestrating in de Blekerslaan en Frederik Hendrikstraat woon rijp worden gemaakt. Dit leidt tot 
tijdelijke verkeersbeperkingen in de aangrenzend straten. 

2. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 
a. Het oude tussendeel is gesloopt. 

3. Werkzaamheden Schoolstraat 
a. Er is door de gemeente toegezegd dat gedurende de looptijd van de werkzaamheden van de 

nutsbedrijven in de Schoolstraat deze straat op de zaterdagen (met enige beperking) open is voor 
verkeer. De marktkramen uit de Schoolstraat staan gedurende deze werkzaamheden rond de 
Oude Kerk en voor het museum. Daarna gaan ze weer terug. 

4. Routering 
a. Het Buurtschap is nu al 6 maanden bezig  de omleidingsroutering, die vorig najaar is 

afgesproken,  voor het autoverkeer ten behoeve van  de hierboven genoemde werkzaamheden 
uitgevoerd te krijgen. Aangezien de routering op moment onduidelijk is, is er sprake van 
“zoekende” automobilisten die tegen de rijrichtingen in rijden om een parkeerplaats te zoeken, 
bijvoorbeeld om op zaterdag de Tuinstraat te kunnen bereiken.2.    

b. KVO 
1. Jac Monster geeft een korte uitleg wie en wat voor organisaties deelnemen aan het KVO overleg. 

Dit zijn o.a. Eric Wilderbeek (centrummanager), Klaar Toet (wijkagent),  Tutgut Colakoglu 
(handhaving), Jan Mulder (SWHR), de Marktmeester. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. Op 16 maart start de herinrichting van de Haagweg, te beginnen aan de even zijde van Haagweg, 

van de Broeksloot tot de Lindelaan en van de Lindelaan tot de Acacialaan. Vanaf  Den Haag kan 
niet meer de Haagweg ingereden worden.  Er zijn twee inloopavonden gehouden, die goed werden 
bezocht en waar informatie over het project beschikbaar was en vragen konden worden gesteld.  

2. Op 18 februari jl. is het Omgevingsteam Haagweg bijeen geweest en is de stand van zaken 
doorgenomen. Opmerkelijk was dat de lantaarnpalen op de trottoirs nu niet meer in het plan zijn 
opgenomen, ondanks dat daar eerder positief over is geadviseerd. Er is ook gesproken over een 
eventuele oversteekmogelijkheid bij de Bilderdijklaan. Naar voren is gebracht dat, indien deze 
oversteek wordt gerealiseerd, het dan ook een volwaardig veilige oversteek moet zijn, dat wil 
zeggen met stoplichten. De oversteekmogelijkheid zou vier parkeerplaatsen kosten. De noodzaak 
ervan is niet geheel duidelijk. Enkele leden van het Omgevingteam zullen beide punten nog bij de 
gemeente onder de aandacht brengen. Als de verlichting later alsnog zou moeten worden 
uitgevoerd kost het veel meer dan het nu mee nemen bij de herinrichtingwerkzaamheden. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Louis van der Heijden zal binnenkort de ondertekende formulieren m.b.t. het parkeerplaatsen 

voorstel bij de Resadastraat en Gen. V. Geenplein per email aanleveren bij de SBOR. 
2. Het Buurtschap heeft tijdens meerdere gelegenheden bij de gemeente aangegeven dat er 

duidelijkheid moet komen over het gebruik van trottoirs voor het parkeren zoals o.a. al vele jaren 
gebeurt in de Smitstraat, de Valkrust en Valkruststraat. Deze straten zijn nu niet aangewezen als 
gedoogzones. Mogelijk kan er nog een beroep worden gedaan om een en ander alsnog aan te 
passingen tijdens de proefperiode van het vergunningen parkeren. Dat hangt uiteraard ook af van 
de mening van de bewoners van de betreffende straten. Die zijn in eerste instantie aan zet. 

3. Het plan van de gemeente is om op het Mallegat, Doelenterrein en in de Herenstraat en 
Willemstraat in de avonden op alle dagen in de week van 18.00 tot 24.00 uur betaald parkeren in te 
stellen. Wethouder Van Hemert gaat hierover nog overleggen met de ondernemers.  Waar de 
vergunninghouders uit Oud Rijswijk die nu nog gebruik maken van deze parkeermogelijkheden, 
hun auto’s dan moeten gaan parkeren is nog onduidelijk. Als bewoners met een vergunning niet, of 

                                                           
2 Op 25 maart 2015 is de omleidingsroutering conform het plan uitgevoerd. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
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alleen tegen betaling, op deze op betaald parkeerplaatsen mogen staan leidt dit tot een aanzienlijke 
vermindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de vergunningsgebieden.   

4. In de Esdoornstraat komen 21 blauwe zone parkeerplaatsen die tussen 18.00 en 24.00 uur  niet door 
vergunninghouders kunnen worden gebruikt 

5. De SBOR gaat er overigens wel vanuit de bewoners in Oud Rijswijk de brieven van de gemeente 
en publicaties over dit onderwerp lezen en dus op hoogte zijn wat het instellen van het 
vergunningen parkeren voor hun gaat betekenen. 

6. De SBOR zal alle ontwikkelingen blijven volgens en zal actie ondernemen bij het ontstaan van 
probleem situaties. 

7. Louis van der Heijden meldt dat hij uiteindelijk na een lange wachttijd een antwoord van de 
gemeente heeft ontvangen op zijn brieven. 

8. De SBOR wacht al meer dan 6 maanden op de door gemeente toegezegde telgegevens die ten 
grondslag liggen aan de aanwijzingsbesluiten voor instellen van de parkeervergunningen gebieden. 

9. De gemeente is op dit bezig met opstellen van nieuw parkeerbeleid. Voor de zomer moeten de 
beleidskaders bekend zijn. Hierna mogen de maatschappelijk partijen hun commentaar hierop 
geven. Het is dan de bedoeling dat in september/oktober het nieuw beleid door de raad wordt 
vastgesteld. 

 
   

7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Niet aan de Orde   

  
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 14 april 2015 a.s. is de volgende vergadering. 
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