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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 14 JULI 2015 

 
Aanwezig: Hans Paping, Evert Veldman, Esther Elkerbout, Jac Monster, Erik van der Veer, Ruud Freeth 
(Voorzitter),  Andries Bartels (best. lid), Ewout Dönszelmann (penningmeester),  
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Willem Schuller, Yvon Schuller, Klaar Toet,  
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 9 juni 2015 

a. De werkzaamheden op de Sir Winston Churchilllaan worden uitgevoerd in 2016.  
b. Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Op 16 juli 2015 wordt een convenant getekend in het kader van innovatie sociaal domein. SBOR 
maakt deel uit van de vrijwilligersacademie.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. Geen 
 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. E-mails over tunnelverlichting en over voortgang project Haagweg (zie punt 6 c.) verstuurd.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

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

aan de bouw gewerkt. De woningen op de ERL-locatie worden successievelijk door de nieuwe 
bewoners betrokken. De Blekerslaan en Frederik Hendrikstraat zijn her bestraat en (eindelijk) is er 
weer openbare verlichting. 

2. Pand hoek Willemstraat-Emmastraat nog geen ontwikkelingen. Er is een bouwplan en een 
verleende vergunning voor drie appartementen, maar het pand staat ook te koop en te huur als 
winkel.  Binnenkort wordt het pand tijdelijk verhuurd/beschikbaar gesteld aan de Rotary voor hun 
boekenmarkt. 

b. KVO 
1. Geen zicht op nieuwe activiteiten. Gemeente reageert vooralsnog niet op de actiepunten. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. De brief met de mededeling van gemeente en aannemer roept verwarring op, hoewel bekend was 

dat de Haagweg dicht zou gaan vanaf Hoornbrug richting Den Haag. Maar dit zou voor maximaal 
zes weken gebeuren. Nu gebeurt het vanaf 24 augustus tot einde project en gaat de Hoornburg 
compleet dicht richting Rijswijk. Hier heeft Andries Bartels een mail over gestuurd naar de 
gemeente en de omgevingsmanager van de aannemer. De afspraken zouden pas onlangs in het 
wegbeheerderoverleg zijn gemaakt in verband met de veiligheid. De SWHR heeft binnenkort 
overleg met de gemeente over deze problematiek.  

2. Opgemerkt wordt dat het trottoir bij de huisartsenpraktijk (globaal tussen de Herenstraat en de 
Emmastraat) verhoudingsgewijs erg smal is. Voor mensen met een rollator, kinderwagen, e.d. is dat 
niet handig. Nagegaan zal worden wat hiervan de reden is. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. De Concept Kadernota parkeren is door de gemeente ter inspraak uitgebracht. Hiervoor zijn drie 

bijeenkomsten georganiseerd. Tot 24 juli is er de mogelijkheid om reacties in te dienen. In oktober 
neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
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2. Door het bestuur van gebouw Hofrust is bezwaar gemaakt tegen de tijdsduur van blauwe zone 
naast het gebouw. 2 juli is de hoorzitting geweest. Ziet er niet naar uit dat het verandert. Het 
bestuur van SBOR adviseert om een officieel verzoek voor het kunnen aanschaffen van 
dagdeelvergunningen p basis van de bestaande verordening1 in te dienen bij B&W. Indien deze 
aanvraag wordt geweigerd, kan er worden opgeschaald. Het probleem is dat er een geschaad belang 
is voor de exploitatie van gebouw Hofrust. Bij het Tennispark Welgelegen is de parkeerduur voor 
de daar gelegen blauwe zone op verzoek van de ondernemer verlengd van 2 naar 3 uur.  

3. Het bestuur gaat een reactie indienen op de Concept Kadernota parkeren. Aanbevolen wordt de 
systematiek sterk te vereenvoudigen, de invoering selectief te doen en, zoals in veel gemeenten in 
het land gebeurt, gebruik te maken van hedendaagse technieken. Daar wordt mee ingestemd      

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Fietsenstallingen zijn er te weinig in Oud-Rijswijk. Dit zou meer onder de aandacht gebracht 
moeten worden. Fietsen die lang ergens staan geven overlast. Dit kan worden aangepakt, 
bijvoorbeeld door het plakken van stickers op de fietsen die te lang staan. Vanuit de 
winkeliers zou dit opgepakt kunnen worden. 

b. De SBOR bestaat dit jaar 40 jaar. Dat willen wij vieren door, zo mogelijk in september, een 
happening te organiseren. Hiervoor wordt ook een Buurtkrant uitgebracht. Doel van de krant 
en het feestje is aandacht en meer bewoners betrekken bij de activiteiten. Een van de 
activiteiten van dit moment wordt door Erik van de Veer toegelicht.  

c. Buurtpreventie is onder auspiciën van de Burgemeester gestart in twee wijken, Te Werve en 
Oud-Rijswijk (groot). Bij Buurtpreventie lopen bewoners in kleine groepjes door de wijk en 
kijken of er opvallende zaken zijn zoals gemakkelijk in te breken woningen (open ramen), 
auto’s die slordig staan, straatverlichting die niet functioneert, etc. Tekortkomingen worden 
aan de bewoners gemeld of aan de gemeente, of aan eigenaren van complexen. Er is nog 
ruimte voor meer deelnemers. Aanmelden via info@sbor.nl.  

 
 
8. Rondvraag 

a. Geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 11 augustus 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

                                                           
1 Zie artikel 3.3. onder d. 
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