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VERSLAG VAN DE OPENBERE VERGADERING VAN DE 
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 12 APRIL 2016 

 
Aanwezig: Diverse bewoners van Oud Rijswijk, met name rond Ruysdaelplein, fractieleden van BVR en het 
bestuur van SBOR,  
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet, Erik van der Veer, Hans van Rossum 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening  

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 maart 2016 

a. Naar aanleiding van het verslag geeft de heer Bartels aan dat op 21 april een informatiebijeenkomst 
plaatsvindt over de ideeën voor het verbeteren van Park Hofrust. 
 
 

3. Mededelingen 
a. Buurtpreventie Oud Rijswijk is gelieerd aan SBOR. Medio april zal het team worden gevolgd door een 

filmploeg van TV West.  
De vergadering spreekt veel waardering uit voor Buurtpreventie 
 
 

4. Ingekomen stukken 
a. Geen 

 
 

5. Uitgegane stukken 
a. Geen 

 
 

6. Presentatie Ruysdaelplein  
a. Ewout Dönszelmann verzorgt een presentatie over de activiteiten en resultaten van de werkgroep 

Ruysdaelplein. Hierop reageren de bewoners met verschillende vragen en opmerkingen. Uit de 
discussie blijven de volgende aandachtspunten over; 
 
· Maak de haag bij de Leilinde smaller en plaats de bankjes naar achteren. Daardoor komen de 

lantaarns weer vrij te staan en ontstaat er meer ruimte voor wandelaars. 
· Maak een doorsteek voor fietsers vanaf het Julialaantje over de Vredenburghweg zodat fietsers 

direct aan de goede kant van de weg gaan fietsen. 
· Maak het grasveld in het midden van het plein kleiner en zorg voor meer beplanting met kleurige 

bloemen. 
· Zorg voor meer eenduidigheid in voetpaden, er zijn nu veel smalle stroken, een paar bredere zou 

beter zijn. 
· Zorg voor eenduidige keuze van straatmeubilair 
· Laat de Rembrandtkade richting Steenlaan uit 1 rijstrook bestaan. 

 
De suggesties worden door de werkgroep in een min of meer uitgewerkt plan verwerkt. De bewoners 
zullen daar t.z.t. informatie over krijgen. 
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7. Project Haagweg: 
a. Is formeel afgesloten. Er heeft een laatste schouw plaatsgevonden waarbij nog tekortkomingen en 

bijzondere zaken zijn geconstateerd. Zo staat er bij het begin van de ventweg, komende vanaf de 
Hoornbrug een 30 km bord op de verkeerde plaats. Zoals het nu staat komt het neer op een 
snelheidsbeperking voor de hoofdrijbaan. 

 
 
8. Rondvraag: 

a. Kan er iets worden gedaan aan de uitstraling van de Esdoornstraat? Daar wordt op geantwoord dat dit 
punt al vaker met gemeente is besproken. Er vinden kleine verbeteringen plaats. 
 
 

9. Sluiting 
a. De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten. 
b. Volgende vergadering 10 mei 2016 
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