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VERSLAG VAN DE OPENBERE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 NOVEMBER 2016 

 
Aanwezig: 5 bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter),  Yvonne Schuller- van der Galiën (best. lid), Ewout 
Dönszelmann (penningmeester),  
 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

 
2. Verslag vergadering 11 oktober 2016 

a. Hans Paping gaat in op agendapunt 3A en vooral op het stuk dat naar aanleiding hiervan in Groot 
Rijswijk heeft gestaan. Hij voelt zich daar ernstig door gegriefd. Hij vraagt SBOR het artikel te 
rectificeren. 
1. Het bestuur van SBOR reageert hierop met de mededeling dat het geenszins de bedoeling is om de 

acties van Hans Paping negatief te beoordelen. Ten aanzien van het artikel stelt het bestuur dat dit 
onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Groot Rijswijk is opgesteld. De bewoording van 
het artikel strookt niet met de strekking van het verslag. 
 

 
3. Berichten van bewoners 

a. Gevraagd wordt hoe het parkeerbeleid uitwerkt in de huidige blauwe zones. Voor de blauwe zones 
gaat een tarief van € 0,30 gelden. Het is bedoeling om langparkeerders te ontmoedigen. 

b. Op 16 december zijn er weer activiteiten in het centrum van Oud-Rijswijk. Rond de kerststal 
(voorheen Beleef de Kerstsfeer) zal voornamelijk met muziek worden omlijst. 
 
 

4. Mededelingen van bestuur 
a. Vanaf 22 november tot de Kerst zal er iedere dinsdagochtend een buurtochtend worden georganiseerd 

in de Ottoburg. Tijdens deze ochtenden kunnen buurtbewoners met elkaar over actuele zaken in de 
buurt praten, een kaartje leggen of andere activiteiten ontplooien. Als de opkomst goed is overweegt 
het bestuur deze ochtenden ook in 2017 te laten plaatsvinden. 

b. Het bestuur is nog in overleg met de gemeente om de open eettafel die voorheen door SWR in het 
Oude Raadhuis werd georganiseerd te laten plaatsvinden in de Ottoburg. 

c. SBOR is door de gemeente gevraagd om mee te helpen met een nieuw initiatief voor het 
gemeenschappelijk treffen van energiebesparende maatregelen. Hiervoor zal begin 2017 een 
bijeenkomst in de Ottoburg plaatsvinden. 

 
 
5. Rondvraag 

a. Geen 
 
 
6. Sluiting 

a. De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten. 

http://www.sbor.nl/dossier_pdf/Kerstrdk_2016_prgf.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/Kerstrdk_2016_prgf.pdf
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