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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JANUARI 2016 

 
Aanwezig: Nicole Dierdorp (wijkwethouder), Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Aad 
Spanjersberg, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Martine Koopman, Erik van der Veer, Diny Sonneveldt, Ben 
Jautze, Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout Dönszelmann (penn.), Willem Schuller, Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Hans van Rossum, Rien v.d. Velde (best.lid),  
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 
b. Willem Schuller is per 1 januari 2016 gestopt als bestuurslid. Hij wordt voor zijn inzet hartelijk 

bedankt door de Voorzitter en ontvangt een cadeaubon. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 december 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van het verslag. 
 
 
3. Ingekomen stukken 

a. Er is een aankondiging van festiviteiten naar aanleiding van de feestelijke opening van de Haagweg 
binnengekomen. 

 
 

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

 
 
5. Mededelingen van buurtbewoners 

a. Beleef de Kerstsfeer is een groot succes geworden. Deze activiteit zal voortgezet worden in 2016. 
 
 

6. Mededelingen van het bestuur 
a.  Buurtpreventie 
Teams van Buurtpreventie lopen regelmatig (meerdere dagen per week) door de wijken van Rijswijk. 
Ook in Oud Rijswijk, Te Werve, Bomenbuurt lopen ze rond. Dit team heeft een vaste plek gevonden 
binnen het kantoor van SBOR. De teams letten op opvallende situaties met betrekking tot openbare 
ruimte, portiekdeuren, voertuigen en andere mogelijk zaken waar de veiligheid van de buurt of woningen 
mee is gemoeid. Als ze iets opmerken melden ze het bij de gemeente. Terugkoppeling vanuit de gemeente 
kan beter, dat stimuleert het team. Er is nog steeds plaats voor vrijwilligers die mee willen lopen. 
Aanmelden kan via de gemeente. 
 
b.  Haagweg 
De Haagweg wordt eind van de maand feestelijk geopend. Namens SBOR volgt Andries Bartels de 
voortgang nog in het omgevingsteam. 
 
c.  Herinrichting Ruijsdaelplein 
Tijdens eerdere openbare vergaderingen van SBOR zijn ideeën gepresenteerd met betrekking tot de 
herinrichting van het Ruijsdaelplein. Vanuit SBOR is een groep betrokkenen, waaronder omwonenden, 
winkeliers, initiatiefnemer en gemeente gestart die stapsgewijs de situatie en mogelijkheden gaat 
bespreken. Contactpersoon binnen SBOR is Ewout Dönszelmann. 
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7. Rondvraag 

a. Werken de Avalex pasjes ook in andere wijken? Nee, ze werken alleen in de buurt van je 
woonhuis. 

b. Verschillende winkeliers hebben geen eigen afvalcontainer. Is dat via de BIZ te regelen? Iets 
voor de winkeliersvereniging. 

c. De volgende openbare vergadering staat in het teken van het project Energiek Rijswijk. Er wordt op 9 
februari om 19.00 een presentatie gegeven over energiebesparende mogelijkheden. SBOR is 
deelnemer aan de voorbereiding van dit project. 

d. Een volgende thema avond zal gaan over afval. Dan zal er zowel over het nieuwe 
afvalinzamelingsysteem als over afvalverwijdering in je straat worden gediscussieerd. 

 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 februari 2016 is de volgende vergadering. 
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