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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 9 JUNI 2015 

 
Aanwezig: Hans Paping, Evert Veldman, Mw Wever, Krijn de Graaf, Marcel van Zuijlen, Ruud Freeth 
(Voorzitter),  Ewout Dönszelmann (best.lid), 
Afwezig gemeld: Esther Elkerbout, Jac Monster, Hans van Rossum (Comité Haagweg), Klaar Toet 
(wijkagent), Rien v.d. Velde (best.lid), Willem Schuller, Yvon Schuller, Andries Bartels 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.06 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 mei 2015 

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

a. Op 27 juni vindt een bijeenkomst plaats over de visie op de stad. Zie aankondigingen gemeente.    
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003202 Email over de parkeerdruk in de Bomenbuurt 
b. M_003203 Email over het plaatsen van beugels rond de bomen aan de Rembrandtkade 

  
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 
 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
1. Weinig nieuws; nog geen zicht op gebruik van panden Frederik Hendrikstraat.        

b. KVO 
1. Geen bijzonderheden. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. Wat discussie over de breedte van de stoep en de grootte van de parkeerplekken. Verder ziet het er 

mooi uit. 
d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 

1. Op de Lindelaan en aangrenzende straten in de Bomenbuurt is het zo vol dat er auto’s op illegale 
plekken worden geparkeerd. Via een petitie willen de bewoners ook daar belanghebbenden 
parkeren laten invoeren.      

 

                                                           
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 

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.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
http://petities.nl/petitie/belanghebbenden-parkeren-ook-in-bomenbuurt-rijswijk
http://www.ibabs.eu/
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Rond veranderingen aan de Sir Winston Churchilllaan is uitspraak gedaan op de ingediende 
zienswijze van Hans Paping.  
Zijn zienswijze is ongegrond verklaard en zijn voorstel wordt niet overgenomen.     

 
 
8. Rondvraag 

a. Geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

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