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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 DECEMBER 2015 

 
Aanwezig: Evert Veldman, Carole Tefij (wijkcoördinator), Klaar Toet, (Wijkagent), Ruud Freeth 
(Voorzitter), Willem Schuller (secr.), Ewout Dönszelmann (penn.), Yvon Schuller (best.lid), 
Afwezig gemeld: Rina van Huuksloot, Ron Evers, Esther Elkerbout, Hans Paping, Erik van der 
Veer, Marloes Borsboom  (wethouder), Ger Kruger (BvR), Jac Monster (pen. SWHR-BIZ), 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. 
b. Bestuurslid Andries Bartels is afgetreden en maakt geen deel meer uit van het bestuur. 
c. Secretaris Willem Schuller stopt per 1 januari 2016 als secretaris en als bestuurslid. Op de 

achtergrond zal hij nog wel beperkt ondersteuning aan de SBOR verlenen. Ewout 
Dönszelmann zal er voor zorgen dat deze vacature bij het vrijwilligerscentrum wordt 
aangemeld.   

 
 
2. Verslag vergadering 10 november 2015 

a. N.a.v. punt 4.a doen Evert Veldman en Ruud Freeth uitgebreid verslag van het gezamenlijke 
bezoek van partners uit het sociale domein aan het AZC van Katwijk op 20 november jl. en 
ontwikkelingen van de komst van het AZC aan de Lange Kleiweg. 

b. Er zijn verder geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag. Het verslag wordt 
vastgesteld. 

 
 
3. Ingekomen stukken 

a. M_003277 SWR Uitnodiging themabijeenkomst bewonersinitiatieven op 10 december 
2015 

b. M_003278 Gem RWK Feestelijke opening Regionaal Energieloket 18 november 2015 
c. M_003279 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 15 en 16 SWHR november 2015 winkelcentrum 

Oud Rijswijk 
d. M_003281 Esther Elkerbout Email met aanvullende opmerkingen m.b.t. rommelige ingang 

van de Herenstraat bij de Steenlaan 
e. M_003282 email Mw. L.L. Zuidersma Afschrift van een (protest)brief aan de gemeente 

n.a.v. een door de gemeente verzonden brief "belanghebbendenparkeerkaart brief d.d. 
27/11/2015" 

f. M_003283 email dhr A. Klein Met aanvullende suggesties voor de Werkgroep 
“Metamorfose Ruysdaelplein” 

g. M_003284 Gem RWK Antwoord op de "restpunten" m.b.t. het Project Haagweg 
 

4. Ingekomen stukken 
a. M_003280 SBOR Email naar de gemeente t.a.v. restpunten m.b.t. het Project Haagweg 

 

5. Mededelingen van de buurtbewoners 
a. Willem Schuller vraagt aandacht voor de gezamenlijk georganiseerde activiteit op 

vrijdagavond 18 december as. met de “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk” in de Oude Kerk 
en de Christmas Night Shopping in en rondom de Herenstraat. 
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6. Mededelingen van het bestuur 
a. Project Haagweg 

1. M.b.t. de finale afronding van het project Haagweg zijn nog enkele email verhandelingen 
met gemeente gevoerd over enkele uitvoeringsfouten. Deze worden in de komende 
weken gecorrigeerd. Nu zijn nog niet alle verkeersbewegingen en verkeersstromen zoals 
gewenst. In de komende tijd zal hier naar verwachting verbetering in komen.  

b. Werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” 
1. Ewout Dönszelmann meldt dat de werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” bestaat uit 

personen die zijn betrokken bij SBOR, SWHR, enkele particulieren/bewoners en 
medewerkers van de gemeente. Begin januari komt deze groep bij elkaar. Als eerste is het 
belangrijk om te kijken wat voor problemen er zijn en wat mogelijke oplossingen 
hiervoor kunnen worden aangegeven. Ook wordt gekeken om het Wilhelmina monument, 
wat nu in Park Hofrust staat, mogelijk een prominentere plaats op het Ruysdaelplein te 
geven. 

2. Carole Tefij meldt dat er ook vanuit de bewonersparticipatie “groen” initiatief (een groep 
bewoners (10 a 12) rond Park Hofrust) ideeën worden besproken om deze met de 
gemeente te bespreken. Zij roept op om andere belangstellende zich te melden. In 2016 is 
er provinciale subsidie beschikbaar om de ideeën mogelijk tot uitvoering te brengen. 

c. Buurtpreventie Oud Rijswijk-Bomenbuurt. 
1. De groep vrijwilligers van de buurtpreventie willen graag op de komende vergadering 

deze activiteit onder de aandacht brengen. Dit kan goed samen gaan met de komende 
COR-vergadering en de Nieuwjaarborrel op 12 januari as. 

d. Wijkgerichte energiebesparingcampagne 
1. De COR-vergadering van 9 februari as. zal in hoofdzakelijk in het teken staan van 

informatie over de Wijkgerichte energiebesparingcampagne voor de buurten Cromvliet, 
Leeuwendaal en Oud Rijswijk. Nadere informatie volgt nog. 

 

7. Rondvraag 
a. In het begin van de vergadering kwam even de lijst van actiepunten (opgesteld tijdens de 

rondgang (09/10) met de Wijkhouder Nicole Dierdorp en weth. Ronald van der Meij) ter sprake. Willem 
Schuller vraagt aan Carole Tefij wat er van deze lijst is gerealiseerd? Zelf heeft hij al een 
aantal punten waargenomen die zijn uitgevoerd. Carole Tefij zal de een lijst met 
gerealiseerde punten naar ons mailen. 

b. Carole Tefij vraagt of er vanuit Oud Rijswijk nog belangstellende bewoners zijn die graag 
willen meepraten met het bewonersinitiatief “groen” participatie in Rijswijk. Ewout 
Dönszelmann meldt dat hij contact zal zoeken met deze groep.  

 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 januari 2016 a.s. is de volgende vergadering. 

 

Aansluitend aan de vergadering van 12 januari as. zal de 
Nieuwjaarsborrel worden gehouden. 

U bent van harte uitgenodigd 
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