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

 
Aanwezig: Ron Evers, Hans Paping, Evert Veldman, Hans van Rossum (Omg.Team Haagweg/HVR), Esther 
Elkerbout, Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels (best. lid), Willem Schuller (secr.), Ewout 
Dönszelmann (penn.), Yvon Schuller (best.lid), 
Afwezig gemeld: Rina van Huuksloot, Erik van der Veer, Nicole Dierdorp (wijkwethouder), Carole Tefij 
(wijkcoördinator), Jac Monster (pen. SWHR-BIZ), Klaar Toet, (Wijkagent), Rien v.d. Velde (best.lid), 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.03 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 oktober 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld  
 
 
3. Mededelingen van de buurtbewoners 

a. Hans Paping krijgt het woord om zijn (met foto’s (zie punt 5.h.) ondersteund) idee toe te lichten, om 
het Ruysdaelplein middels een metamorfose tot een representatief herkenningspunt voor Oud 
Rijswijk te veranderen. Onderdeel van het plan is het om het Wilhelmina monument (staat nog 
in het park Laan Hofrust rond het Oude Raadhuis) ook hier een nieuw plaats te geven. Er is enige 
haast bij uit werking van het plan aangezien er vanuit de gemeente is vernomen dat het park 
aan Laan Hofrust op korte termijn wordt opgeknapt.  
1. Hans van Rossum geeft aan dat op korte termijn de HVR een brief aan de gemeente zal 

laten uitgaan waarin zij positief reageert op de eventuele herplaatsing van het Wilhelmina 
monument. De HVR heeft geen mening over de openbare herinrichting van het 
Ruysdaelplein. 

2. Hans van Rossum vraagt of de SBOR op de hoogte is van de plannen m.b.t. het 
opknappen/herinrichten van het park rond het Oude Raadhuis. Het bestuur geeft aan dat zij 
hiervan niet op de hoogte is. 

3. Ewout Dönszelmann en Ruud Freeth stellen voor om een aparte groep in te stellen. Ter 
vergadering melden zich hiervoor aan: Hans Paping, Ewout Dönszelmann, Andries 
Bartels, Esther Elkerbout en indien mogelijk een bewoner van de flat aan het 
Ruysdaelplein. Ook zal Jac. Monster worden benaderd om de belangen van de SWHR te 
vertegenwoordigen.  

b. Esther Elkerbout heeft kort geleden aan het meldpunt openbare werken gevraagd of er bij 
haar in de korte Julianastraat een bladkorf kan worden geplaatst. Alle beschikbare korven 
waren al geplaatst. Zij is in ieder geval op de lijst voor volgend jaar geplaatst. De plaatsing is 
wel afhankelijk van de “Olifant” zuiger die er wel gemakkelijk bij moet kunnen komen.  

c. Er wordt door meerdere aanwezigen gemeld dat er helaas geen vaste dag meer is dat de 
veegwagen door de straat komt. Willem Schuller had deze vraag/verzoek ook al aan een 
medewerker van de gemeente voorgelegd. Deze antwoordde dat dit een gevolg is van 
bezuinigen en de aanwezigheid/beschikbaarheid van maar één veegwagen. 

 
 
4. Mededelingen van het bestuur 

a. Uitnodiging bezoek AZC Katwijk op 20 november 2015 voor één lid van het bestuur. 
b. Uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over wijkgerichte energiebesparingcampagne op 

18 november 2015 
c. Project Haagweg.  

1. Het werk ligt goed op schema. Komende weken worden de hagen en bomen geplant.  
2. De kruisingen worden binnenkort vrijgegeven voor gebruik.  
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3. De verlichting is verdeeld over verschillende typen masten (HTM masten in een vast/vereist 
stramien en hier tussen los geplaatste masten) en geeft een rommelig beeld. Er is toegezegd om 
hier nog eens goed naar te kijken of het niet anders kan worden opgelost.  

4. De verkeersregelinstallatie (VRI) lijkt goed te werken, echter in de praktijk is dit nog niet 
het geval. Voetgangers moeten op dit moment nog erg lang wachten. Als alle 
werkzaamheden zijn afgerond moet de VRI nog goed worden ingeregeld. 

5. Er liggen nog een aantal putdeksels met de sleuven in de rijrichting van het fietspad. Deze 
moeten i.v.m. de veiligheid een kwartslag worden gedraaid. 

6. Ewout Dönszelmann vraagt aan Hans van Rossum (bewoner even zijde Haagweg) of de 
herinrichting de Haagweg is geworden wat hij er van verwacht had? 
1. In grote lijnen is hij tevreden. Wel is er op dit moment nog veel tweezijdig fietsverkeer. 

De verwachting is dat als de oneven zijde klaar is dit zal afnemen omdat daar een 
volwaardig tweerichtingen fietspad wordt aangelegd. 

2. De breedte van de gezamenlijke fiets/auto strook (voorheen de ventweg) aan de even zijde 
is toch wel iets te krap, waardoor de fietsers en auto’s elkaar wel moeten ontzien. 

3. We zitten nu op een 75% van het te verwachten eindresultaat. 
7. Er zijn enkele zaken vervallen maar is er ook weer wat voor teruggekomen zoals b.v. de 

ondergrondse afvalcontainers ter hoogte van de Princesselaan. 
8. Hans Paping meldt dat er nog een tijdelijk verkeersbord erg gevaarlijk uitsteekt op de hoek 

van de Herenstraat/Haagweg bij Aldi. Dit moet bij de aannemer worden gemeld. 
9. De voetgangers die van de bushalte op de Geestbrugweg naar de tramhalten op Haagweg 

willen gaan, lopen nu links van de tunneltrap over het fietspad (de kortste weg) naar de 
oversteek van de tramhalten op de Haagweg. We moeten even kijken hoe zich dit zich in 
de toekomst ontwikkeld. 

d. Het Bestuur heeft het voornemen met enige regelmaat (3 a 4 per jaar) bij de reguliere COR-
vergadering een discussie of voorlichting “thema” te agenderen. Denk hierbij b.v. aan de 
“Wijkgerichte energiebesparingcampagne” of de “Metamorfose Ruysdaelplein”  

 
 
5. Ingekomen stukken 

a. M_003244 Nieuwsbrief nr 13 SWHR oktober 2015 winkelcentrum Oud Rijswijk 
b. M_003248 Nieuwsbrief nr 14 SWHR november 2015 winkelcentrum Oud Rijswijk 
c. I_003246 Gem. RWK Z&W Terugblik op Stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn 6 oktober jl. 
d. U_003247 Gem. RWK S&S Uitnodiging expertbijeenkomst Stadsvisie op 26 oktober 2015 
e. M_003251 Gem RWK S&S Informatie over wijkgerichte energiebesparingcampagne 
f. U_003259 Gem RWK S&S-SCO Uitnodiging Cultuurvisie 
g. M_003263 Colinda Deutekom Geen enquête gehouden over vervanging van de bomen in de 

korte Julinastraat dit in tegenstelling tot de lange Julianastraat. 
1. Esther Elkerbout bevestigt dat er in het korte gedeelte geen enquête heeft plaatsgevonden. 

In het verleden zijn de lindebomen vervangen door de elzen die er nu staan. Maar deze 
bomen geven veel overlast en zijn veel te hoog.  

2. Ook Esther Elkerbout vindt dat er kleinere bomen moeten komen en vindt het dan ook 
bijzonder jammer dat de bewoners in het korte gedeelte van de Julianastraat niet zijn 
benaderd door de bewoners uit het lange gedeelte om ook de enquête in te vullen.  

3. Ewout Dönszelmann meldt dat er vanuit de gemeente nog geen plannen zijn om op korte 
termijn de bomen in het lange gedeelte te vervangen. Dit zal pas aan de orde zijn als er 
groot onderhoud moet worden uitgevoerd.  

4. Esther Elkerbout stelt voor om een aanvullende enquête te houden in het korte deel en 
vraagt aan Ewout Dönszelmann (bewoner lange deel Julianastraat) of hij nog een 
enquêteformulier heeft. Ewout zegt toe hiervoor te zorgen. 

h. M_003264 Hans Paping “Metamorfose Ruysdaelplein” 
i. M_003265 Vrijwilligerscentrum Rijswijk Nieuwsbrief oktober 2015 
j. U_003266 Uitnodiging bezoek azc Katwijk 20 november 2015 
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k. M_003268 Wijkcoördinator Carole Tefij De bevindingen van de rondgang (9 oktober 2015) 
zijn te verwerking/behandeling doorgegeven aan de desbetreffende afdelingen.  

 

6. Verzonden brieven, e-mails 
a. V_003257 Aan de Fractie voorzitters Gem Rijswijk m.b.t. Onderzoek permanente 

huisvesting basisschool Kronenburgh in de Ottoburg 
b. M_003267 Bevindingen (gezamenlijk opgesteld met Jac Monster SWHR) tijdens de rondgang met 

wethouders Nicole Dierdorp en Ronald Van der Meij en wijkcoördinator Carole Tefij door 
Oud Rijswijk op 9 oktober 2015  

 
7. Rondvraag 

a. Ewout Dönszelmann meldt dat op woensdagavond 18 november a.s. “Resto van Harte” een 
bijzonder diner voor bewoners organiseert (jong en oud) van Oud Rijswijk in Cardia 
Onderwatershof. Dit om elkaar te ontmoeten bij het genot van lekkere en gezonde 
maaltijden. 

b. Hans van Rossum geeft de werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” mee, dat er regelmatig 
verkeer tegen de rijrichting inrijdt aan de oneven zijde van de van Vredenburchweg. 

c. Esther Elkerbout vraag naar de ervaringen van de Buurtpreventie. 
1. Yvon Schuller antwoordt dat buurtpreventie o.a. letten op: kapotte verlichting, 

openstaande portiekdeuren, goed op slot staande fietsen en bij voorkeur verankerd aan 
beugels of dergelijke, andere onveilige situaties in de openbare ruimte. 

2. De Buurtpreventie Oud Rijswijk-Bomenbuurt is een pilot-project en wordt nog 
geëvalueerd. Meer informatie op; https://www.rijswijk.nl/participatie-
veiligheid/buurtpreventie  

d. Hans van Rossum vraagt of het belanghebbenden parkeren per 1 januari 2016 conform de 
parkeernota wordt ingevoerd? 
1. De parkeernota geeft alleen aan dat er nog gekozen moet worden uit een van de 

voorgestelde betalingsmethodieken/parkeerregime. Na de keuze van een bepaald 
parkeerregime door de gemeente zal dit in geheel Rijswijk worden toegepast. 

2. De proef in Oud Rijswijk loopt ten einde (31 maart 2016) en zal naar verwachting 
definitief worden, met toepassing van het huidige parkeerregime. 

3. De verwachting is dat er voor de Bomenbuurt in het eerst kwartaal van 2016 wordt 
besloten om het huidige parkeerregime toe te passen. 

 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 december 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.restovanharte.nl/onze-restos/adressen/den-haag-laak
https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie
https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=rijswijk&agendaid=c8189e96-3d69-4225-bd3f-01a9dbe3918c&FoundIDs=&year=2015

	Dinsdagavond 8 december 2015 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A
	AGENDA
	Het bestuur van de SBOR
	Verslag van de openbare vergadering van de
	commissie oud rijswijk gehouden op dinsdag 10 november 2015



