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Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 14 februari 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 januari 2005  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

Lopende activiteiten. 
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk (herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van 

Vredenburchweg, Ruysdaelplein) 
Stand van zaken en eventuele suggesties, klachten en/of positieve ontwikkelingen. 
Lopende activiteiten en eventuele overlast.  
 

9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
Stand van zaken en voortgang van maatregelen die nodig zijn voor de volgende ster 
 

10. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
11. Overige lopende zaken  
 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/


VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 JANUARI 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Andries Bartels, Arno Behagel (jongerenwerker), Ellen Berenz (opbouwwerkster), André van de 
Boor (BOR), Henny v.d. Horst (GBR), Nico Köhler(GBR), Jacques Verhoef (OR), Ed Braam (OR), Arnoud 
Passnier (VVD), Hans Simons (PvdA), Gijs Verheij (D66),  
Afwezig gemeld: Mechteld Hoogzaad (best.lid), Ad van Buuren (best.lid), W. van Peursen, René van 
Hemert (VVD) 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verder wenst de 
voorzitter alle aanwezigen een voorspoedig en gezond 2006 toe. 2005 is voor de SBOR een jaar met 
allerlei ontwikkelingen geweest, waarvan een deel ook lastig is geweest Het bestuur hoopt dat 2006  
een jaar wordt met meer resultaten in de buurt en dat er tussen de diverse organisaties een 
constructief en resultaatgericht overleg zal plaatsvinden. 

 
 
2. Verslag vergadering 13 december 2005 

a. Er zijn geen opmerkingen bij het verslag (zie verder punt 9) 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het college wil een proef starten om buiten sluitingstijd fietsen in de Herenstraat toe te laten. 
Overleg hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Over het eerder genoemde studieproject van onze 
wijkagent is op dit moment nog niets bekend. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_000970 Gem RWK Resultaten Stadenquête "Herijking Toekomstvisie" 
b. U_000971 Gem RWK ABVM Uitnodiging Presentatie risicomanagement 
c. I_000972 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie OWSZ 28 

november 2005  
d. I_000973 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie WSO 28 november 

2005 
e. I_000975 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie ABVM 29 

november 2005  
f. I_000976 Gem RWK Brief V000948 ter kennisgeving, toegevoegd aan de lijst van ingekomen 

stukken bij de Raadsvergadering van 20 december 2005 zie ook I000960 De raad heeft besloten de 
brief ter kennisgeving aan te nemen. 

g. I_000977 Gem RWK DIZ Voortgangsreportage JOP  
h. I_000980 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 16 

januari 2006  
i. I_000981 Gem RWK Com. Fin. Controle Agenda en diverse stukken voor Financiële Controle 

vergadering op 17 januari 2006 19.00-20.00 
j. I_000982 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 17 

januari 2006 
k. I_000983 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 17 

januari 2006 
l. I_000984 Ellen Berenz (swr) Prijsvraag "samenwerken in de buurt" uitgeschreven door Vidomes 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven  
 

Versie 06-02-2006                                                                                                                                  n000989.doc. 1/3



Versie 06-02-2006                                                                                                                                  n000989.doc. 2/3

 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. In meerdere delen van Rijswijk zal er worden gestreefd om meer diepstort vuilcontainers te plaatsen. 
b. Het verstrekken van een scootmobiel en het bouwen van een tijdelijk stalling zal niet meer zo 

makkelijk gaan als in het verleden. De gemeente zal meer gaan aandringen op het verhuizen naar een 
aangepaste woning waar deze scootmobiel wel beter kan worden gebruikt en gestald 

 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

a. Er is overleg gestart met de jongeren rond de Thierenskade. Martine werkt in deze wijk en hoopt de 
problemen middels gezamenlijke gesprekken met de jongeren en bewoners op te lossen. 

b. Arno hoopt verder op een net zo rustig en gezellig jaar als 2005. Hij hoopt bij inloopavonden in de 
Ottoburg wat meer jonge jongeren met deze opvang kennis te laten maken.  

c. Er moet een nieuw plek worden gevonden voor de JOP. Er heeft zich een mevrouw bij de gemeente 
gemeld die hier graag over mee wil denken. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het wat 
onwaarschijnlijk is dat de jeugd zich laat aanspreken door dit soort objecten. Zo bekeken is een 
discussie over het al dan niet verplaatsen van de JOP, geen onderwerp voor de jeugd. Men lijkt daar 
niet echt succesvol in te zijn, gezien het gebruik van de verplaatsbare JOP. 

 
 
8.  Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Tijdens de voorgaande vergadering had de vergadering de SBOR leden van SGOR geadviseerd om 
de vergadering van 14 december j.l. vroegtijdig te verlaten. Dit advies is niet letterlijk opgevolgd, 
omdat het toch nuttig is goede procedureafspraken te maken, Andries Bartels meldt dat is 
aangegeven dat het convoceren van een vergadering met een agenda zonder voorstellen niet 
gebruikelijk is en zonde van ieders tijd. De SBOR delegatie heeft de vergadering niet verlaten om de 
verhoudingen goed te houden. 

b. Van de kant van het College is ingegaan op het beantwoorden van de vragen over Onderwatershof. 
Wij hebben geconstateerd, dat aan ons punt voorbij is gegaan, maar dat wij de zaak, die inmiddels al 
met te veel emoties is omgeven, als afgesloten beschouwen. 

c. De HVR en SBOR hebben nogmaals gewezen op hun bezwaren over de bouwplannen voor de ERL-
locatie. Na de vergadering hebben wij wethouder van Putten aangeboden om als nog aan “boord” te 
komen voor een ander bouwplan van de ERL-locatie. 

d. De vermeende koppeling tussen de verbouwing van het pand “Bosman” aan de ontwikkeling van de 
ERL-locatie, blijk niet zo letterlijk te liggen. Ter vergadering werd een nieuwe prent getoond. Die 
hebben wij alleen bekeken. 

e. Voor de Fredrik Hendrikstraat worden momenteel plannen ontwikkelt om verzorgd wonen mogelijk 
te maken. De opslag blijft opslag en de woning blijft ook normaal bewoond. Er is een werkgroep van 
ambtenaren en een project ontwikkelaar die deze plannen verder uitwerken. Met belangstelling zijn 
wij de uitwerking van deze plannen tegemoet. 

f. Gezien het zeer magere gebruik van het stimuleringsfonds (slecht 2 aanvragen) heeft het college het 
voornemen om nog voor de verkiezingen het fonds aan te passen en door de raad te loodsen. Van 
onze kant hebben wij destijds opgemerkt, bij de introductie van het fonds, al veel bedenkingen te 
hebben gehad bij de opzet van het fonds, dat in onze ogen weinig succes zou hebben. Wij hebben 
ons er toen uiteindelijk niet tegen verzet omdat vanuit de eigenaren het voorstel als een kanskaart 
werd gezien. Hoe dan ook, de SGOR doet nu de aanbeveling om de gelden meer specifiek en voor 
een groter opgezette aanpak voor gevelverbetering aan te wenden. De Stichting van Eigenaren heeft 
al een deel van de Herenstraat als voorbeeld op tekening gezet. Weth. v. Putten zegt toe dat er in de 
eerste helft van januari een voorstel naar de leden wordt verstuurd.  

g. Voor het einde van het jaar zullen de leden SGOR het definitieve BeeldKwaliteitsPlan ontvangen. 
Tot op heden hebben we nog niets ontvangen. 

h. De SBOR-leden van de SGOR leden constateren nogmaals dat de Werkgroep Communicatie niet 
heeft gewerkt. De evaluatie moet nog in februari - maart plaatsvinden. 

i. De SGOR leden van OHVR vragen of ooit nog een cultuurhistorische centrum in Oud Rijswijk 
komt. Voorzitter v. Putten antwoordt dat hier in de diverse verkiezingsprogramma’s over wordt 
gesproken.  
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9. Overige lopende zaken 
a. Aldi is aan het verbouwen. Er wordt aan André van de Boor gevraagd of de glascontainer nu een 

betere plaats krijgt en de parkeerplaats weer beschikbaar komt. André antwoordt dat de glasbak 
vooralsnog op de parkeerplaats blijft staan. De vergadering betreurt dit “vooralsnog” besluit en 
hoopt in de toekomst op beterschap. 

b. Ellen Berenz en Arno Behagel gaan in 2006 de jongerenraad ondersteunen 
c. Het verdwijnen van parkeerplaatsen in de Willem- en Herenstraat blijft de gemoederen bezighouden. 

Er zijn er zeker 8 verdwenen als gevolg van de boomaanplant. Ook is nog steeds niet het 
belanghebbende parkeren opgeheven. Het college lijkt maar geen besluit te kunnen voorbereiden 
en/of te nemen. De aanwezige raadsleden reageren nog al verbaasd. Ook is er onduidelijkheid over 
de geplaatste verkeersborden na de herinrichtingwerkzaamheden. 

 
 
10. Rondvraag 

a. Willem Schuller vraagt over iets gedaan kan worden aan de donkere uitstraling van de Herenstraat. 
Als men in de avond voor de stoplichten op de Geestbrugweg staat te wachten, kijkt men naar een 
zwart gat. Het is feitelijk geen gezicht. Gijs Verheij merkt op dat ook de belichting van het gehele 
kruispunt Haagweg-Herenstraat-Geestbrugweg zeer matig is. André van de Boor vraagt dit per mail 
aan hem te melden zodat hij met een verlichtingsdeskundig een “schouw” kan uitvoeren. 

 
 
11. Sluiting 

a. Om 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 14 februari 2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 14 maart 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 februari 2005  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

Lopende activiteiten. 
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk (herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van 

Vredenburchweg, Ruysdaelplein) 
Omdat naar verwachting op niet te lange termijn een evaluatie over en - nemen wij aan - 
aansluitende nazorg zal plaatsvinden van de uitgevoerde herinrichting is het gewenst om ook 
vanuit de SBOR niet alleen een terugblik, maar vooral eventuele punten voor verbetering naar 
voren te brengen. Gelieve voor de vergadering en uiterlijk ter vergadering kunnen (bij voorkeur 
per e-mail of op schrift) suggesties worden ingebracht van in het oog springende zaken die 
voor eventuele aanpassing in aanmerking komen. 
 

9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
Stand van zaken en voortgang van maatregelen die nodig zijn voor de volgende ster 
 

10. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Het Masterplan Oud Rijswijk omvat een aantal projecten. Een deel daarvan is gerealiseerd of 
nog in procedure. 

Om vanuit de buurt wat meer structuur aan te brengen wordt voorgesteld om binnen de buurt 
een aantal projecten te onderscheiden en daar in werkgroepverband over na te denken en met 
voorstellen te komen. Dat werkt mogelijk wat meer stimulerend, dan de huidige gang van 
zaken waarbij wij de laatste tijd met name inspelen op voorstellen die van de kant van de 
gemeente of anderszins op ons af komen.  

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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De werkgroepen rapporteren aan de SBOR-vergadering. Daar bespreken dan wat we met de 
voorstellen gaan doen. 

Bijvoorbeeld de volgende nog niet concreet gerealiseerde projecten kunnen worden 
onderscheiden: 

• Het ERL. Hier zijn door de beoogd bouwer schetsontwerpplannen voor gemaakt. Daar is 
door de SBOR al een eerste (negatief) oordeel over gegeven. Vanuit de buurt zal moeten 
worden nagedacht hoe we het verdere proces aanpakken. 

- De Fredrik Hendrikstraat. Het gaat hierbij om het voormalige Voskampcomplex, 
waar Rijswijk Wonen een beschut wonen project wil realiseren in combinatie met 
bedrijfsruimte, althans zo luiden de berichten. Hoe reageren wij hier vanuit de buurt 
op?  

- Het Mallegat. Hier zijn in het Masterplan mooie beelden voor geschetst. Plannen 
zijn er evenwel nog niet. Vanuit de buurt zal moeten worden nagedacht of en zo ja 
hoe hier een stimulans aan kan worden gegeven. 

- De Tuinstraat. In het Masterplan is het idee geopperd om een deel van de 
Tuinstraat te bebouwen. Vanuit de buurt zal moeten worden nagedacht of dit idee 
moet worden doorgezet en zo ja hoe, of onder welke voorwaarden. 

- Het aanzien van de buurt. De subsidieregeling voor een verbetering van de gevels 
in de winkelstraten en aanloopstraten is verbeterd. Er is een (overigens globaal) 
beeldkwaliteitplan. De Stichting van eigenaren wil een gevelplan voor de 
Herenstraat c.a. laten opstellen. Maar met dat alles zijn we er nog niet. Mogelijk zal 
ook vanuit de SBOR moeten worden nagedacht hoe de verbetering van het aanzien 
van Oud Rijswijk (en dat geldt ook voor de woonstraten) daadwerkelijk kan worden 
verbeterd. 

- Het historisch centrum annex stadstuin. Het gaat hier om het gebied dat in de 
wandelgangen Demoet en van de Zalm heet. 

• Voorgesteld wordt om de volgende vragen te bespreken: 

- is het zinvol om enkele projecten vanuit de buurt bij de kop te pakken en te bezien 
hoe de SBOR hier een slinger aan kan geven? 

- zo ja, welke projecten pakken we allereerst op ? 

- wie wil een bijdrage leveren aan een in te stellen werkgroep ? 
 
11. Overige lopende zaken  

Is het zinvol om de initiatiefnemers van het bouwplan voor de Mauritsschool te vragen een 
presentatie van de plannen te geven ? 

 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 FEBRUARI 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Frans Lever (best.lid), Andries Bartels, Arno 
Behagel (jongerenwerker), Ellen Berenz (opbouwwerkster), Krijn de Graaf (CDA), Erica Koldenhof en Hans 
van Pelt (SP) 
Afwezig gemeld: Yvon Schuller (penningmeester), Willem Schuller (notulist), Mechteld Hoogzaad 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent). W. van Peursen, Jacques Verhoef (OR), Betty 
Trinthamer (VVD), Linda Wilson-Verboom(VVD), Dhr. J.C.R. Kuypers, Dhr. P. Mathot 
Notulen opgemaakt door Frans Lever, verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij ziet nieuwe 
gezichten en heet deze extra welkom en spreekt de hoop uit om ze nog vaker te mogen begroeten.  

 
 
2. Verslag vergadering 13 december 2005 

a. Blad 1 opmerking bij punt 3 mededelingen: “sluitingstijd” moet “openingstijden” zijn. Verder geen 
opmerkingen. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Een aantal afzeggingen,  waaronder die van Yvonne en Willem Schuller,  wat een extra handicap is 
voor het maken van het verslag. Dit wordt overgenomen door de a.s. secretaris. Deze vraagt aan de 
aanwezigen bij de volgende vergadering soepel met het verslag om te gaan. 

b. Donderdag 2 februari 2006 heeft de rechtzaak over het gemeente besluit van 14 juni 2005 m.b.t 
Onderwatershof plaats gevonden bij de voorzieningsrechter. De uitspraak wordt over 14 dagen 
verwacht. Interessant hierbij is dat ter zitting werd gezegd dat het aantal parkeerplaatsen op het 
toekomstige bouwterreinen niet mogen meetellen in de parkeerbalans. Van Rijswijk Wonen is 
verlangd dat de extra parkeerplaatsen op het voormalig terrein van Radio West altijd beschikbaar 
moeten blijven als parkeerterrein. Ook als de grond in de toekomst weer verkocht zou worden. Bij 
volledige bebouwing van de grond zal er op het terrein weer nieuwe parkeerplaatsen moeten komen. 
Rijswijk wonen heeft aangegeven en reeds besloten dit op te nemen in de eigendomsstukken. Ook 
meldt de voorzitter dat hij van de Raad van Toezicht van Rijswijk Wonen vernomen heeft dat nooit 
eerder dan 3 december 2005 gestart had kunnen worden met de bouw van Onderwatershof, omdat er 
tot dat moment nog niet alle vereiste vergunningen waren verleend.  

c. De voorzitter maakt een opmerking over studieproject van de wijkagent over het fietsen op de 
promenade. Door opmerkingen gemaakt in de stuurgroep en enkele publicaties over eventueel 
fietsen toe te staan na sluitingstijd van de winkels, wordt er weer over dit onderwerp gesproken.  

d. SBOR heeft een uitnodiging van Rijswijk Wonen gekregen om voor een visitatiecommissie te 
komen samen met Rijswijk Midden en Zuid. Daar zullen zij antwoord moeten geven op de door de 
commissie te stellen vragen. Invloed op de vragen kan SBOR niet uitoefenen daar de commissie 
door Rijswijk Wonen is benoemd.. Volgens een opmerkingen uit de zaal is de SBOR toch de 
visitator. Normaliter wel maar hier is het precies andersom. De Woningcorporaties hebben deze en 
andere activiteiten opgelegd gekregen door VROM. Rijswijk Wonen loopt hiermee voorop. 

e. De heer Mahot meldt dat hij een nieuw gesprek met gemeente Rijswijk aangaat over de 
luchtkwaliteit. De voorzitter komt met voorbeelden over de luchtkwaliteit in de omgeving en merkt 
op dat het een complex probleem en niet zondermeer oplosbaar is. De heer Bartels licht het een en 
ander uitgebreid toe. Toekomstige bouwplannen zullen rekening moeten houden met de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit en een rapport erover moeten kunnen over leggen.  Het ontbreken ervan kan 
grote gevolgen hebben voor de voortgang van de bouw. 
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4. Ingekomen stukken 

a. I_000985 Gem RWK Com. Fin. Controle Voorgezette Agenda en diverse stukken voor Financiële 
Controle vergadering op 25 januari 2006 19.00-20.00 

b. I_000986 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 31 januari 2006 en achterliggende stukken 
c. I_000987 Gem RWK RAAD Aanvullend agendapunt11A Planschade voor de raadsvergadering 31 

januari 2006  
d. I_000988 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie OWSZ 16 januari 

2006 
e. I_000990 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 12 

december 2005 
f. U_000991 Rijswijk Wonen Uitnodiging visitatiecommissie "Preview op Prestaties" 16/17 februari 

2006 
g. I_000992 Gem RWK Com. Fin. Controle Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie FC 

van 17 en 25 januari 2006  
h. I_000993 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie ABVM 17 januari 

2006 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven  
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Er zijn diverse raadstukken binnengekomen met als belangrijkste onderdeel de start van 
ondergrondse vuilopvang. Overzicht wordt voorgelezen 

 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

a. De jongerenwerker meldt dat er weinig of geen problemen zijn met de jongeren 
 
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. Er worden diverse problemen aangedragen over de nieuwe bestrating van het Ruysdaelplein.  
De SBOR zal in de evaluatie met de gemeente over de herbestrating een lijst met problemen 
overleggen. 

b. Een ander punt is de matige verlichting van de Herenstraat. De heer A. van de Boor zal dit opnemen. 
c. De laatste activiteit is de evaluatie die in maart zal plaats vinden. 

 
 
9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De voorzitter heeft de laatste vergadering niet bijgewoond en merkt op dat uit het verslag blijkt dat er 
over ander punten wordt gesproken dan over veiligheid en de lijst met prestaties. Ook de komende 
vergadering kan hij niet bijwonen. Hij vraagt zich af of hij hier nog wel aan deel moet nemen gelet 
op de nieuwe onderwerpen. Hij betreurt dat. De toekomst zal uitwijzen of hij dan wel een ander, aan 
de besprekingen zal deelnemen. 

 
 
10. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. De SBOR heeft van de Gemeente een verzoek gekregen om de subsidieverordening Stimulering Oud 
Rijswijk om het historiseren van de gevels aan de Herenstraat en aanlopende straten op een andere 
manier toe te passen. De heer Bartels vindt van de huidige regeling dat deze alleen geschikt is een 
start te maken en volstrekt onvoldoende om de winkeliers en (andere) eigenaren in de winkel- en 
aanloopstraten uit te nodigen een aanvraag in te dienen om hun gevel in kwaliteit te verbeteren. Dat 
heeft het SBOR steeds gezegd, maar stond daar destijds alleen in. De voorgestelde nieuwe regeling 
is beduidend beter. Ook wordt voorgesteld om de Stichting Eigenaren vijfduizend Euro subsidie te 
geven voor het maken van een gevelplan.. Hij noemt een aantal posten op uit een overzicht van 2004 
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voor het Masterplan die in het nieuwe voorstel vervallen en opgaan in andere posten. Hij vindt de 
nieuwe regeling beter en de SBOR zal er positief over adviseren.  

b. E-mail over glascontainer bij de ALDI. De heer Crul heeft nog steeds problemen met de opstelling 
op een parkeerplaats. Gezien de herbestrating zou toch voor een andere en elegantere oplossing 
gezocht kunnen worden. Dit zal een kwestie van lange adem worden. In een brief heeft de gemeente 
aangegeven zijn problemen later in behandeling te zullen nemen. Overigens is de plaats van de 
glascontainer op de parkeerplaats verkeerstechnisch mogelijk de beste oplossing. Afwachten dus 
maar. 

 
11. Overige lopende zaken 

a. Er zijn geen bijzonderheden te melden 
 
 
12. Rondvraag 

a. De opbouwwerkster komt met een opmerking dat ouders van de Prins Mauritsschool zich niet 
betrokken voelen en nauwelijks inspraak hebben gehad nu de bouwvergunning is aanvraag. De 
voorzitter vindt dit vreemd omdat in de vergaderingen altijd bewoners aanwezig waren. Ook missen 
de ouders volgens de opbouwwerkster de fietsenstalling in het nieuwe plan. Deze is verplaatst en de 
nieuwe opstelling vraagt een ander indeling van de speelplaatsen. De SBOR vindt dat zij geen rol in 
heeft, omdat het primair een zaak is van de school zelf. 

b. Op de vraag uit de zaal of de stuurgroep nog een keer bijeen komt wordt antwoordt de voorzitter dat 
hij dat niet weet. De heer Bartels zegt dat er tenminste nog een keer een bijeenkomst zal moeten 
worden komen om te evalueren over de stand van zaken van de projecten van het Masterplan en 
evaluatie van de herbestrating. Ook zal er geëvalueerd moeten worden over de wijze van 
voortzetting van de stuurgroep.  

 
 
13. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 14 maart 
2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 11 april 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 maart 2005  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

Lopende activiteiten. 
 
8. Evaluatie herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van Vredenburchweg, Ruysdaelplein 

Stand van zaken. 
 

9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 

10. Stuurgroep Oud Rijswijk 
a. Stimuleringsfonds 

Het stimuleringsfonds is gewijzigd. Van de zijde van de gemeente is het volgende bericht 
ontvangen: 
Op het conceptvoorstel is een reactie ontvangen van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk. 
Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het voorstel, met in achtneming van de 
opmerkingen van de SBOR. Hierdoor zijn de bedragen en percentages die gekoppeld zijn aan de 
stimuleringsverordening verhoogd. 
In hun advies heeft de SBOR gevraagd om een betere bekendmaking van de regeling in het werkingsgebied. 
Hieraan wordt gehoor gegeven door het aanpassen van de bestaande folder, verder is er een actieve rol weggelegd 
voor de Stichting Eigenaren Centrum Oud Rijswijk voor het benaderen van de eigenaren. Verder zal, er naast de 
media-aandacht die er geweest is bij de eerste vaststelling, een publicatie komen in Groot Rijswijk. 
Verder zal de werking als gevolg van de verhoging van de bedragen en percentages, als ook de verhoogde inzet om 
eigenaren attent te maken op de regeling aan het eind van het jaar geëvalueerd worden. 

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
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b. Voortgang werkgoepen 

Lopende werkgroep 

• ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser  

• Zo mogelijk in te stellen  

 Het Mallegat 

 De Tuinstraat.  

 Het aanzien van de buurt.  

 Het historisch centrum annex stadstuin. 

  
11. Overige lopende zaken  
 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 MAART 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Andries Bartels, Mechteld Hoogzaad (best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent), 
Martin Oosterhout (PvdA). 
Afwezig gemeld: Arno Behagel (jongerenwerker), Ellen Berenz (opbouwwerkster), W. van Peursen, Jacques 
Verhoef (OR), Ed Braam(OR), Linda Wilson-Verboom(VVD), René van Hemert (VVD), Arnoud Passenier 
(VVD), Jos Bolte(PvdA), Erica Koldenhof (SP), Dhr. P. Mathot, Rien v.d. Velde, Jasper van Dam 
Notulen opgemaakt door Frans Lever, verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt tevens dat een 
aantal raadsleden zich heeft afgemeld wegens de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling. 

 
 
2. Verslag vergadering 14 februari 2005  

a. Blad 1 opmerking bij aanwezigen. Hans van Pelt is niet van SP maar van de PvdA. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter meldt dat hij bij het visitatiegesprek van Rijswijk Wonen er meer over andere 
onderwerpen is gesproken dan dat er feitelijke vragen gesteld zijn. 

b. Vervolgens gaat hij verder over de gerechtelijke uitspraak inzake Onderwatershof.  De eisende partij 
heeft juridisch wel gelijk gekregen maar toch zal de gemeente alsnog de mogelijkheid krijgen 
vrijstelling te verlenen voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen. Vanuit de zaal wordt gereageerd 
waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op de verantwoording van de SBOR om de Gemeente te 
wijzen op de mogelijkheid dat alleen bij Onderwatershof nog een parkeergarage kan worden  
gebouwend. Ook de mogelijkheid om bij Voormalig Radio West parkeerplaatsen te reserveren voor 
Onderwatershof is niet goed afgehecht. Er wordt met nadruk op gewezen dat SBOR hierin haar 
verantwoording moet nemen en nogmaals bij de Gemeente haar standpunt kenbaar moet maken. Na 
een stevige discussie zal de SBOR de Gemeente een brief sturen waarin aangegeven wordt dat het 
aantal parkeerplaatsen onder de maat, dat ontheffing verplichtingen stelt en dat dit geval aan de lijst 
wordt toegevoegd bij de ander projecten met gelijke strekking en waarbij de Gemeente gewezen 
wordt op het uiteindelijk invullen van de ontbrekende parkeerplaatsen. 

c. Op Koninginnedag zaterdag 29 april tussen 11.00-16.00 uur, organiseert de SBOR in samenwerking 
met de kinderbegeleidster van de SWR een straat/schoolpleinfeest. Inmiddels is door gemeente 
vergunning (O_001003) verleend voor het afzetten en het gebruiken van een deel in de 
Esdoornstraat, inclusief een aantal parkeerplaatsen. De omliggende bewoners worden hierover nog 
geïnformeerd.   

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_001000 Een viertal brieven/email van bewoners met commentaar over de herinrichting rond Oud 
Rijswijk  

b. O_001003 Gem RWK DGZ-V&H Vergunning verleend voor het organiseren van een 
straat/schoolpleinfeest op zaterdag 29 april 2006, Koninginnedag 11.00-16.00 

c. Ingekomen stukken zijn de raadstukken zoals die op tafel liggen zijn van vrij oude datum.  
 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven  
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6. Nieuws uit de raadstukken 

a. De heer Lever meldt dat de Gemeente het Milieu Beleidsplan 2006 – 2010 zal vaststellen en dat in  
het raadsvoorstel is vermeld, dat zij aan de wettelijke voorschriften zullen gaan voldoen. 

b. Onderwerp Onderwatershof is uitgebreid aan de orde geweest. Wethouder van Putten is naar 
aanleiding van vragen uit de raad zeer breed ingegaan op de voortgang van het project. Hij stelt dat 
de gemeente één van de partijen is die aan het proces meedoet en daarmee een zeer beperkte invloed 
heeft op de voortgang. Ook hij betreurt de hele gang van zaken zoals die tot nu toe gelopen is. Ook 
geeft hij aan dat vanwege de overheid nog een tweetal vergunningen verleent moeten worden maar 
dat die wachten tot het gekissebis tussen Rijswijk Wonen en de Stichting Onderwatershof tot een 
einde is gekomen. 

c. Diverse stukken waaronder een brief van de SBOR met betrekking tot de betrokkenheid van de 
SBOR bij Onderwatershof wordt aangegeven dat men van de inhoud kennis heeft genomen. 

d. Als hamerstuk is aangenomen het voorstel inzake vaststelling richtlijnen MER Trekvliettracé. 
e. Ook is naar aanleiding van vragen uit de raad ingegaan over de situatie met betrekking tot 

Herenstraat 51. Volgens vragensteller zou er geen ruimte meer zijn voor lichte horeca  en vraagt men 
zich af hoe de huidige situatie mogelijk is geworden.. Hierop is geantwoord dat lichte horeca toch 
mogelijk is en daarom ontheffing is verleend. Dit neemt niet weg dat voor het bedrijven ervan de 
nodige vergunningen nodig zijn en/of er aan voldaan moet worden.  Bij overdracht van het pand mag 
de volgende weer een lichte horeca starten. Ook dan zal er voldaan moeten worden aan de nodige 
vergunningen. 

 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

a. De jongerenwerker zit als begeleider bij de jongerenvergadering.  
 
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. De voorzitter meldt dat er een evaluatievergadering is geweest. Daarbij waren naast de nodige 
ambtenaren slecht de SBOR met twee personen en de heer A. Smeele namens de 
SBOR/winkeliersvereniging aanwezig. Voor de ambtenaren was het onderwerp voor de evaluatie de 
inspraakprocedure. Over andere onderwerpen kon niet gesproken worden. Het ging dus over o.a. 
overlast , het op tijd waarschuwen van personen e.d.  overlast voor winkelend publiek, dus slechts 
alleen deze vorm van communiceren bij de uitvoering. Dit is in strijd met de afspraken die destijds 
tussen de SBOR, de Gemeentesecretaris en de directeur Grondgebied zaken zijn gemaakt. In die 
afspraken past dat lopende de uitvoering ook kleinere zaken aangepast zouden kunnen worden.  
Achteraf gezien hadden we deze afspraak schriftelijk moeten vastleggen. De gemeente heeft nu wel 
toegegeven dat er fouten gemaakt zijn.  Zo waren er geen kaders aangegeven waardoor en waarover 
gesproken kon worden.  Er volgt een tweede evaluatie die gaat over de uitvoering , dus waarover de 
buurt nog problemen mee heeft. Daarom heeft SBOR de buurt gevraagd te reageren. Dit hebben vier 
personen gedaan en die zullen met een brief naar de gemeente gestuurd worden. Zo ontbreken 
diverse verkeersborden nog waardoor er o.a. in het brede deel van de Herenstraat overal geparkeerd 
mag worden. De vergadering vindt deze toestand erg treurig en vraagt zich af hoe en welke punten 
naar de gemeente toe benadrukt moet worden om aangepast te worden. Het blijkt dat een aantal van 
deze punten eerder al door de SBOR naar voren zijn gebracht. Er wordt stevig gediscussieerd over 
de pollers en andere punten. De SBOR zal een brief sturen met de hoofdpunten en met als bijlagen 
de bij het SBOR ingekomen reacties.  

 
 
9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De voorzitter heeft hier weinig over te melden. 
b. Toch heeft hij de gemeente een e-mail gestuurd waarin hij melding maakt van de problemen met de 

pollers en de Herenstraat 51. Hij vindt het vreemd dat met het verkrijgen van de “Ster” ineens 
Herenstraat 51weer in beeld mag komen. Hij ging er van uit dat  reeds was afgekaart en voelt zich 
met deze gang van zaken niet prettig bij. Hij overweegt om op persoonlijke titel stappen te gaan 
ondernemen om er voor te zorgen dat de ster wordt ingetrokken.  
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c. Klaar Toet spreekt zijn verbazing uit over het verkeerde gebruik van de pollers. Na 11.00 constateert 
hij regelmatig dat meerdere pollers NIET omhoog staan. Er is een bedrag €200.000,= euro 
aangevraagd om elektrische pollers op afstand te kunnen bedienen.  

 
 
10. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Er is niet vergadert.  
b. In de agenda is voorgesteld om een aantal werkgroepjes in te stellen om de nog openstaande punten 

uit het Masterplan onder de loupe te nemen en de communicatie hierover met de buurt te verbreden. 
Afgesproken wordt te beginnen met de projecten ERL en Frederik Hendrikstraat. De heren Visser en 
Bartels zullen dit project trekken. Instelling van andere werkgroepen volgt te zijner tijd. 

 
 
11. Overige lopende zaken 

a. De Prins Maurits School heeft middels een artikel 19 procedure een bouwvergunning aangevraagd. 
Het geluidsniveau van 60dB rond de school is te hoog. Het mag maar 50dB bedragen. Er zal een 
ontheffing worden aangevraagd. Over het plan is met de buurt al regelmatig overleg gevoerd. Het 
agendavoorstel nogmaals overleg te organiseren met de omwonenden wordt door de vergadering nu 
niet meer zinvol geacht.  

 
 
12. Rondvraag 

a. Er zijn vragen  
 
 
13. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 11 april 
2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 9 mei 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 april 2005  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

Lopende activiteiten. 
 
8. Evaluatie herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van Vredenburchweg, Ruysdaelplein 

Stand van zaken. 
 

9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 

10. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Voortgang werkgroepen 

Lopende werkgroep 

• ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser  

• Zo mogelijk in te stellen  

 Het Mallegat 

 De Tuinstraat.  

 Het aanzien van de buurt.  

 Het historisch centrum annex stadstuin. 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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11. Overige lopende zaken  
 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 11 APRIL 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Andries Bartels, Klaar Toet (Wijkagent), Arno Behagel (jongerenwerker), Ellen Berenz 
(opbouwwerkster) 
Afwezig gemeld:, W. van Peursen, Linda Wilson-Verboom(VVD), René van Hemert (VVD), Arnoud 
Passenier (VVD), Jos Bolte(PvdA), Marja Pelzer(PvdA), Krijn de Graaf(CDA), Mary Grimberg(CDA), Nico 
Köhler(GBR), Paul Mathot, Rien v.d. Velde, Rina Huuksloot, Stef en Wies Ruijtenbeek, 
Notulen opgemaakt door Frans Lever, verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt tevens dat een 
aantal raadsleden zich heeft afgemeld wegens eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling. 

 
 
2. Verslag vergadering 14 maart 2005  

a. Blad 2 Punt 8 Werkgroep Communicatie Herinrichting Oud Rijswijk. De heer van der Linden vraagt 
wat bedoeld wordt met “2e evaluatie gaat over de uitvoering”. De voorzitter gaat ervan uit dat het 
gaat om de uitvoering van het plan.  De voorzitter geeft aan dat hij na ca 4 weken contact met de 
gemeente zal opnemen om mogelijk te vernemen wanneer de evaluatie gehouden zal worden. Het 
commentaar (V001005) van de SBOR en enkele buurtbewoners besloeg 9 A4-tjes.  

b. Blad 2 punt 9 Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken. De voorzitter geeft aan 
dat hij  het in deze vergadering heeft gehad over het inleveren van de “Ster”, omdat het beleid niet in 
de pas loopt met de eisen die aan een ster worden gesteld. Deze opmerking is hem niet in dank 
afgenomen.  Hij is hierover dezelfde avond nog gebeld. Men vond het nogal hard om daarmee aan te 
komen. Er zijn ook tegenstrijdige berichten. Zo is er de melding van de zijde van de gemeente dat 
het college op 28 juni 2005 besloten heeft dat Herenstraat 51 geen vrijstelling krijgt  voor lichte 
horeca. Echter, in oktober 2005 kreeg de heer Smeele een brief van de gemeente, met als antwoord 
op de door hem ingediende brief dat zijn zienswijze, ongegrond is verklaard. Dit komt als 
onbegrijpelijk over, omdat een zienswijze in termen van de Awb niet ongegrond kan worden 
verklaard. De praktijk is dat de vrijstelling inmiddels wel is verleend door afdeling Vergunning en 
Handhaving, waarbij kennelijk voorbij is gegaan aan het punt van de lichte horeca. 

c. Voor het aanpassen van de poller’s is een kredietaanvraag ingediend voor € 200.000,- 
 
3. Mededelingen 

a. Diverse raadsleden en anderen hebben zich afgemeld 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_001018 E-mail van de heer Jochemsen met een vraag over de financiële verantwoording van de 
SBOR die hij niet op de website kon vinden. Deze is door de SBOR beantwoord.  
1. Door de opbouwwerkster Ellen Berenz wordt hierop geantwoord dat de vragensteller als 

vrijwilliger voor de SWR bezig is en in dat kader mogelijk die vraag gesteld heeft. Met de 
nodige verbazing wordt vanuit de vergadering gevraagd waarom deze betrokkene die vraag stelt. 
De vergadering gaat er vanuit dat de SWR wel degelijk weet hoe de subsidies aan de 
bewonersorganisaties geregeld zijn. Wat hij met de verworven kennis, wil doen is niet geheel 
duidelijk. Ellen Berenz geeft tevens aan dat zij, in opdracht van de gemeente, bezig is met het 
voorbereiden van een “koepel” organisatie voor geheel Rijswijk Oost. Als het plan in concept 
gereed is worden de bewonersorganisaties gevraagd of zij hier wat mee kunnen. De heer Bartels 
geeft aan dat in het verleden met veel tijd en geld, van boven af nieuwe modellen zijn 
ontwikkeld om de bewonersorganisaties samen te brengen welke op niets zijn uitgelopen. Deze 
nieuwe opzet wordt dan ook met de nodige scepsis tegemoet gezien. De vergadering stelt dat de 
SWR zich meer druk moet maken over de communicatie tussen de gemeente en de 
Bewonersorganisaties. Die is vanuit de gemeente zeker voor verbetering vatbaar. 
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b. I_001012 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad van Rijswijk Vergadering van 31 

januari 2005 
c. I_001013 WerkGrp Comm. Niet vastgesteld verslag Werkgroep Communicatie herinrichting Oud 

Rijswijk 
d. I_001014 Jasper v. Dam Afschrift van een zienswijze vrijstelling parkeren voor stichting 

Onderwatershof 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001005 Gem Rijswijk Evaluatie herinrichting kerngebied Oud Rijswijk 
b. V_001006 Gem Rijswijk aan College Zienswijze op parkeer vrijstelling Onderwatershof 

1. De vergadering discuteert nog even over datums, parkeerplaatsen op terrein van derden en 
hoe de gemeente dit denkt te gaan handhaven. 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. De heer Lever meldt dat in de behandelde stukken van 31 januari door de raad een bevestiging 
tegenkomt van de ontvangst van de brief van Ger Visser met betrekking tot Onderwatershof. En dat 
deze ter kennisgeving aan de raad hebben meegegeven. 

b. De Herijking is van de Toekomst- arrangement van Rijswijk waar onder andere de Ontwikkeling van 
Oud Rijswijk als punt aan de orde komt.  

 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

a. De jongerenwerker zet zijn werk voort met het blussen van brandjes als gevolg van kleine 
misdragingen van de jeugd. Grote heisa vindt er niet plaats. 

b.  De heer Lever vraagt naar de gang van zaken in de jongerenraad. De jongerenwerker vertelt dat hij 
de Jongerenraad wil verbreden. Momenteel bestaan de kernleden voornamelijk uit VWO-studenten. 

 
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. De stand van zaken is dat de SBOR een brief heeft verzonden met commentaar. De voorzitter zal de 
vinger aan de pols houden. Door onze wijkagent Klaar Toet wordt het ontbreken van verkeersborden 
op diverse plaatsen en andere zaken aangehaald. Ook de Politie zit in de wacht.  

 
 
9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De voorzitter herinnert naar eerdere gedane uitspraken in deze vergadering  maar geeft ook aan dat er 
kleine verbeterpunten zijn. Het fietsen is nog steeds een heikel punt. Er zullen op 27 april a.s. 
tellingen gehouden worden waarna mogelijke acties er uit voort komen. Dit valt in de 
schoolvakanties dat heeft zeker invloed op de tellingen en klachten. Klaar Toet zal dit onder de 
aandacht brengen. 

b.  De voorzitter heeft commentaar op het verslag naar aanleiding van klachten over openstaande 
schakelkasten en kabels die over de straatlopen voor de marktkramen.  Volgens zeggen is een 
ambtenaar van Vergunning en Handhaving er langs gelopen en heeft er geen commentaar. Ter 
vergadering wordt gemeld dat met name de schakelkast aan de Tollensstraat vaak open staat. 

c.  De voorzitter meldt ook dat hij bezwaar heeft gemaakt over het feit dat de winkeliers deze 
vergadering voor hun eigen doel gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen die zij kennelijk niet op 
een andere manier snel voor elkaar krijgen. 
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10. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Er is al eerder melding gemaakt dat de bedragen die uit het stimuleringsfonds gefourneerd kunnen 
worden en dat de bedragen zijn verhoogd. De hoop is dat een en ander nu meer succesvol is. Gemeld 
wordt dat bij de gevolgde procedure alleen het SBOR zich actief heeft getoond.  

b. Er is de vorige vergadering een werkgroepje ingesteld met twee rapporteurs. Deze melden dat zij nog 
aan de slag moeten. 

c. De voorzitter maakt gewag van het feit dat de winkeliersvereniging Hart van Rijswijk geen acte de 
presents geven en dat feitelijk de SBOR overal commentaar op levert en medewerking verleend en 
als dank dan steeds de zwarte Piet toe bedeeld krijgt. 

d. De gedachte achter de werkgroepen is om de buurt actiever bij de projecten te betrekken door o.a. 
communicatie te verbeteren.  

 
 
11. Overige lopende zaken 

a. Ellen Berenz is in het Rembrandkwartier bezig met een aantal speerpunten in behandeling te nemen 
qua klachten. In eerste instantie is dat de overlast van hondenpoep en in tweede instantie parkeren en 
de derde mogelijk de bomen. Met enig genoegen constateert de voorzitter dat nu ook het 
parkeerprobleem door de bewoners van het Rembrandtkwartier wordt erkend. Meerdere malen heeft 
het buurtschap bij diverse gelegenheden hiervan melding gemaakt  Er wordt nogmaals gewezen op 
de uitkomsten en adviezen in het Parkeer en Vervoersplan.   

b. Ellen Berenz heeft op eigen initiatief en verder op verzoek van de SBOR een folder voor ons 
uitgewerkt en probeert deze nu rondgebracht te krijgen. Yvon Schuller antwoordt dat zij in deel van 
ons gebied het programma van Koninginnedag per huis zal bezorgen. Ellen zal voor voldoende 
folders zorgen zodat zij gelijk mee kunnen.   

 
 
12. Rondvraag 

a. Willem Schuller vraagt aan Ellen Berenz of zij uit de andere wijken nog enige reactie heeft 
ontvangen over het de luchtkwaliteit. Zij antwoordt dat zij alleen uit het Rembrandtkwartier iets 
heeft vernomen. Het is een gecompliceerde materie die niet zomaar opgelost is.   

 
 
13. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 9 mei 
2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 13 juni 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 mei 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

Lopende activiteiten. 
 
8. Evaluatie herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van Vredenburchweg, Ruysdaelplein 

Stand van zaken. 
 

9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 

10. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Voortgang werkgroepen 

Lopende werkgroep 

• Frederik Hendrikstraat: presentatie door Rijswijk wonen; ERL pm  

• Zo mogelijk in te stellen  

 Het Mallegat 

 De Tuinstraat.  

 Het aanzien van de buurt.  

 Het historisch centrum annex stadstuin. 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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11. Overige lopende zaken  
 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 9 MEI 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent), Henny v.d. Horst (GBR), Ed Braam(OR), 
André v.d. Boor (BOR) 
Afwezig gemeld:, W. van Peursen, Andries Bartels,Arno Behagel (jongerenwerker), Ellen Berenz 
(opbouwwerkster), Betty Trinthamer(VVD), Erik Tiemstra (CDA), Krijn de Graaf(CDA), Mary 
Grimberg(CDA), Martin Oosterheert(PvdA), Rina Huuksloot. 
Notulen opgemaakt door Frans Lever, verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering en reageert meteen naar Hennie van de Horst met 
de opmerking dat de SBOR benieuwd is naar de activiteiten van het nieuwe college van B&W en  
dat de SBOR wakker en gereed is om aan ontwikkelingen in de buurt een bijdrage te leveren, maar 
waar nodig ook deze van commentaar te voorzien. 

b. Ook geeft hij aan dat er ondanks alles er toch drie raadsleden aanwezig zijn. In verband met volle 
agenda’s geen omzetting kan plaats vinden. 

 
 
2. Verslag vergadering 9 april 2006  

a. Blad 1 Punt 4 De heer Jochemsen is verwonderd dat zijn eerder verzonden email zoveel stof heeft 
doen opwaaien terwijl het voor hem alleen een informatieve vraag was. Daarna doet hij een boekje 
open van zijn doen en laten bij de SWR. en dat hij slechts aan het inventariseren is om zodoende na 
te gaan of er behoefte is aan een platvorm. De voorzitter geeft aan dat de SBOR in het verleden reeds 
met een dergelijke platvorm bezig is geweest en organtorisch van beneden naar boven aan het 
opzetten was. Hij verwondert zich erover dat de SWR er nu ineens mee bezig is en het dus bij de 
SBOR lijkt te zijn weggehaald. Maar hij is blij met de uiteenzetting van de heer Jochemsen. 

b. Blad 2 Punt 8 Werkgroep Communicatie Herinrichting Oud Rijswijk. De voorzitter heeft van de 
gemeente geen reactie gehad op ingezonden brief . 

c. Blad 2 punt 9 Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, wonen en Werken. Er zal woensdag om 2 
uur een schouw gehouden worden om te kijken wat er uitgevoerd is. Ook is er nog veel te doen over 
de Herenstraat nr 52.  Er zijn klachten over aanwezige elektrakasten ten behoeve van de 
marktkooplui. Heer van de Bor heeft vooruitlopend op de schouw een controleronde gemaakt en 
heeft naar aanleiding daarvan een advies geschreven om de mankementen aan de elektrakast aan te 
laten passen. Heer van der Linden vraagt of de markmeester wat kan doen aan de plaatsen van de 
vrachtauto´s van de marktkooplui.  De markmeester van nu is in gehuurd en heeft niet voldoende 
meegekregen wat zijn taken in Rijswijk zijn. De heer van de Boor zal het een ander nagaan. 
Mevrouw van de Horst maakt zich druk over het fietsen in de Herenstraat en vraagt aan de heer Toet 
waarom zijn advies zo lang op zich laat wachten. Hij geeft aan dat netwerkpartners zoals de 
gemeente recht heeft op inspraak en hij op hun reactie wacht. Een ander opmerking wordt gemaakt 
over de pollers. Waarom zo duur en waarom zo lang wachten. De werkgroep Keurmerk Veilig 
Ondernemen, Wonen en Werken heeft een advies uitgebracht. Anderen zullen hiermee aan de slag 
met moeten. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Diverse raadsleden en anderen hebben zich afgemeld en er zijn een aantal zieken. 
b. De voorzitter meldt dat er wederom Koninginnedag gevierd is tot vreugde van vele kinderen. De 

gemeente heeft vroegtijdig gezorgd voor een schone straat en de politie heeft de straat bijna autovrij 
gekregen. De dag was sociaal en financieel een succes 
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4. Ingekomen stukken 

a. O_001015 Gem RWK CRP Ontvangstbevestiging van V001006,  Brief is doorgezonden naar de 
dienst Grondgebiedzaken.  

b. U_001016 Gem RWK DGZ-AIOR Uitnodiging voor workshop waterplan Rijswijk op 26 april 
c. M_001018 Martin Jochemsen Email met een vraag over jaarlijkse financiële verantwoording van de 

SBOR. 
d. I_001020 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 8 

mei 2006  
e. I_001021 Gem RWK Com. Fin. Controle Agenda en diverse stukken voor Financiële Controle 

vergadering op 9 mei 2006 18.30-19.30 uur. 
f. I_001022 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 9 mei 

2006 
g. I_001023 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 9 mei 

2006. 
h. I_001024 Gem RWK Griffie Wijze van behandeling Van V001006 in WSO van 9 mei 2006 (ter 

kennisgeving). 
i. U_001026 Gem RWK DGZ Uitnodiging voor deelname workshop/klankbordgroep Rijswijkse Bos 

op 16 mei 2006 17.00-21.30 Paviljoen te Werve aanmelden rijswijksebos@rijswijk.nl 
j. I_001027 Rijswijk Wonen Reorganisatie Rijswijk Wonen andere mensen op nieuwe posities. 
k. U_001028 Rijswijk Wonen Uitnodiging bijeenkomst Preview op prestaties op 29 mei 2006 om 19.30 
l. I_001030 Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk Jaarverslagen 2005 meerdere stukken. 
m. M_001031 CDA Rijswijk Email Erik Triemstra Openbrief over onderwatershof m.b.t. verlening 

parkeer vrijstelling. 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven 
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. In de weinige stukken van de gemeente komt de SBOR er alleen in voor dat de raadscommissie 
kennis heeeft genomen van de inhoud van de brief van de SBOR over hun zienswijze op vrijstelling 
van parkeren Onderwatershof  

 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

a. De jongerenwerker is i.v.m. met een andere vergadering van de SWR, afwezig 
 
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. De voorzitter zal de ambtelijke secretaresse van de werkgroep nog eens benaderen. Er zou nog één 
evaluatie plaatsvinden om het geheel af te kunnen ronden. 

b. De ingekomen brief betreft activiteiten van Talamini met het idee om parkeerplaatsen te gaan 
gebruiken om een vorm van terras aan te brengen. Na wat heen en weer gepraat is men het eens met 
de conclusie dat een ieder dat mag aanvragen en dat het behandeld dient te worden volgens de regels, 
zoals door de raad vastgesteld.  

 
 
9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. Ruud Freeth heeft gehoord dat er woensdag een schouw gehouden wordt. Hij wijst er op de nog 
steeds een voortdurende probleem is met Herenstraat 51.  Hij tilt hier erg zwaar aan en geeft aan dat 
er zelfs naar de voorzieningsrechter gegaan kan worden en dat zolang die geen uitspraak gedaan 
heeft de zaak stil ligt. André van de Boor ziet het niet zo zwaar en wacht de dag van morgen af. 

b. Heer van der Linden merkt op dat er op het Ruijsdaelplein ineens een aantal brandweerputten met 
bijbehorende aanwijspaaltjes zijn verdwenen. André van de Boor antwoordt dat de Brandweer dat 
ook heeft opgemerkt en nu een inventarisatieronde zal maken zodat de oude situatie hersteld kan 
worden. 
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c. Ook geeft hij aan dat op het pad achter zijn huis vroeger een viertal paaltjes hebben gestaan om 
auto´s te weren. Nu staat er nog maar één. Hij ziet dat graag hersteld worden. André van de Boor 
zoekt een en ander uit.  

d Hij klaagt ook over de verlichting op het Ruijsdaelplein. Er staan nu mooie oude lantaarnpalen maar 
zonder verlichting. Ook dat is André van de Bor opgevallen en hij gaat hier achteraan. 

e Ook klaagt men over de verlichting nabij de Aldi. Er mankeert wat aan, maar moeilijk traceerbaar is 
wat precies. André van de Boor gaat toch uitzoeken van het hoe, wat en waarom. 

f De Klaar Toet mist nog steeds een aantal noodzakelijke verkeersborden. De gemeente moet hier 
actie ondernemen. Ook met een aantal parkeerplaatsen is het mis. Deze hebben ineens een andere 
functie gekregen terwijl dat niet openbaar aangekondigd is. Ook dit is tegen de regels, maar goed. 

g De heer van Buuren vraagt zich af waarom het aanpassen van de pollers zo duur moet zijn. André 
van de Boor verklaart de reden en wijst naar de ervaring in het winkelcentrum `In de Boogaard`. Er 
is een goedkopere uitvoering mogelijk. Maar er zal één systeem gekozen moeten worden. 

 
 
10. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Ger Visser zoekt nog naar informatie over Frederik Henderikstraat . De voorzitter zal voor enige 
informatie zorgen. Ger Visser meldt dat de werkgroep een keer bijeen is geweest en een plan van 
aanpak aan het maken is. Verder nog geen actie.  

b. De vragen over mogelijke plannen voor een historisch centrum en een stadstuin in Oud Rijswijk van 
mevrouw van der Horst wordt door de voorzitter verwezen als punten uit de Masterplan. 

 
 
11. Overige lopende zaken 

a. De open brief van het CDA komt aan bod. De inhoud ervan wijst er weer op dat door onvoldoende 
kennis van zaken een aantal punten door elkaar worden  gehaald. Uiteindelijk wordt besloten om op 
een nader te bepalen “eerste dinsdag” van de maand de politieke partijen uit te nodigen voor een 
informatief gesprek met betrekking tot Onderwatershof. 

 
 
12. Rondvraag 

a. Ger Visser heeft begrepen dat er een workshop gehouden is over Waterbeheer in Rijswijk. De heren 
Schuller en Lever geven tekst en uitleg over wat er zoal besproken is  Door het Hoogheemraadschap 
Delfland is een simulatie uitgevoerd dat Rijswijk c.a. 50 000m3 water moet worden opgevangen. Dit 
probleem vraagt om vele goede ideeën. 

b. Jasper van Dam komt zeer teleurgesteld terug van de commissievergadering WO. Hij heeft er 
gebruik gemaakt van zijn sprekersrecht om de problemen over parkeren bij en om Onderwatershof 
nogmaals uit een te zetten  De heer van Putten gaf aan dat er betreft Onderwatershof geen problemen 
meer zijn. Zeker is dat er in juli de eerste paal zal worden geslagen en hij toonde met cijfers aan dat 
er helemaal geen parkeerproblemen meer is rond Onderwatershof. Jasper van Dam concludeert dat 
de gemeente de communicatie met de burger eigelijk helemaal niet wil. Ruud Freeth geeft met een 
persoonlijk opmerking aan, dat Jasper van Dam met een claim van 2 miljoen moet starten richting 
Gemeente. Mevrouw van de Horst schrikt van de claim en de hoogte van het bedrag en zal hierover 
vragen gaan stellen 

 
 
13. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 13 juni 
2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 11 juli 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 juni 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Evaluatie herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van Vredenburchweg, Ruysdaelplein 

Stand van zaken. 
 

8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 

9. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Voortgang werkgroepen 

Lopende werkgroep 

• ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser  

• Zo mogelijk in te stellen  

 Het Mallegat 

 De Tuinstraat.  

 Het aanzien van de buurt.  

 Het historisch centrum annex stadstuin. 

  
10. Overige lopende zaken  
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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11. Rondvraag  
 
12. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 JUNI 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent), Henny v.d. Horst (GBR), Ed Braam(OR), Remi 
Hompe(OR), Krijn de Graaf(CDA) 
Afwezig gemeld:W. van Peursen, Andries Bartels, Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR), Els van der Plank 
(teamleider SWR) Betty Trinthamer(VVD), Erik Tiemstra (CDA), Martin Oosterheert(PvdA), Jos Bolte 
(PvdA), Linda Wilson (VVD), Peter Holdert(D66), Nico Köhler(GBR), André van der Boor(BOR), Stef en 
Wies Ruijtenbeek, Aad Spanjersberg. 
Notulen opgemaakt door Frans Lever, verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 

Voorafgaand aan de vergadering worden Carla de Vries (Philadelphia) en Anco Bliekendaal 
(Rijswijk Wonen) door de voorzitter uitgenodigd om een presentatie te houden over wat Rijswijk 
Wonen wil realiseren aan de Frederik Hendrikstraat ten behoeve van mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. Anco geeft aan dat het de bedoeling is het pand geschikt te maken voor een 
achttal bewoners waarbij twee panden onderling verbonden worden. Er wordt momenteel 
bouwkundig nagegaan of het financiële realiseerbaar is. Hij verwacht van wel. Ger Visser vraagt of 
de SBOR op de hoogte gehouden kan worden. Dat wordt door Anco toegezegd. Carla vertelt wat de 
Stichting Philadelphia doet en waarvoor zij hier in de Frederik Hendrikstraat de panden voor deze 
bewoners wil realiseren. De bewoners kunnen vrij zelfstandig wonen en komen veelal uit Rijswijk.  
In noodsituaties kunnen zij terugvallen op de begeleider van de Blekerslaan die altijd 24 uur per dag 
aanwezig is.  
Na enige discussie gaat men over tot de orde van de avond. 

 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent om voorgaande reden de wat verlate vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 9 mei 2006  

a. De voorzitter geeft aan het verslag vanwege commentaar vanuit het bestuur zelf , minder inhoudelijk 
op de onderwerpen ingaan en alleen nog maar vragen naar tekstuele fouten en vragen over de 
onderwerpen te behandelen onder de juiste punten van de vergadering 

b. Blad 1 Punt 2c hr van der Boor ipv Bor. 
c. Blad 2 punt 4i Onderwerp over Klankbordgroep Rijswijkse Bos wordt bij punt 11 behandeld 

 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter heeft sterk het gevoel dat er nu en in de toekomst een grotere druk op vrijwilligers 
wordt uitgeoefend om hun organisaties professioneler op te zetten en meer schriftelijke 
verantwoording af te leggen naar de gemeente. Een voorbeeld hiervan is een beknopt jaarverslag. 

 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001032 Gem RWK DGZ Verslag workshop waterplan Rijswijk 26 april 2006. 
b. I_001033 Gem RWK RAAD Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 14 maart 

2005. 
c. I_001035 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 8 

mei 2006. 
d. I_001036 Gem RWK Com. Fin. Controle Niet vastgesteld openbaar verslag Financiële Controle 

vergadering op 9 mei 2006 18.30-19.30 uur. 
e. I_001037 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 9 

mei 2006. 
f. I_001038 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 9 

mei 2006. 
g. I_001039 Gem RWK Griffie Wijze van behandeling Van V001006 in de radvergadering van 30 mei 

2006 (ter kennisgeving). 
h. I_001040 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 22 mei 2006 en achterliggende stukken. 
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i. I_001041 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 30 mei 2006 en achterliggende stukken. 
j. U_001042 Werk Grp Comm. Uitnodiging evaluatie Werkgroep Communicatie herinrichting Oud 

Rijswijk 14 juni 2006. 
k. I_001043 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 12 

juni 2006. 
l. I_001044 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 14 

juni 2006. 
m. I_001045 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 14 

juni 2006. 
n. I_001046 Gem RWK College Jaarplan Veiligheid 2006/2007 aan de Raad. 
o. I_001047 Workshop Rijswijkse Bos Vastgesteld openbaar verslag Workshop op 16 mei 2006. 
p. U_001050 Rijswijk Wonen Uitnodiging eerste paal Onderwatershof op 21  juni 2006 15.30 uur. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. 
b. Naar aanleiding van een recent persbericht legt de voorzitter nogmaals uit dat de SBOR haar 

zienswijze aan het college en raad kenbaar heeft gemaakt over de nog te verlenen vrijstelling, 
behorende bij de reeds verleende bouwvergunning van Onderwatershof. 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. In de ontvangen stukken komen wij alleen zaken tegen die Rijswijk breed van belang zijn.  
 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

a. De voorzitter constateert dat de Arno Behagel de jongerenwerker en de opbouwwerker wederom 
afwezig zijn. Dat bevreemd de voorzitter juist omdat op verzoek van de jongerenwerker dit punt op 
de agenda is gezet. Het bestuur overweegt om dit agendapunt te verwijderen. 

b. Zoals iedereen heeft kunnen zien en lezen is de JOP verwijderd en kan de brandweerkazerne 
gebouwd worden. Als er voor de JOP een nieuwe plek gezocht wordt en de SBOR wordt gevraagd 
daarover mee te denken, zullen wij hier graag gehoor aan geven. 

 
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. De voorzitter geeft aan dat Werkgroep communicatie en de werkgroep Herinrichting Oud Rijswijk 
één en dezelfde werkgroep is. 

b. Er wordt aangegeven dat woensdagavond om 19.00 uur de evaluatie zal plaatsvinden in het stadhuis.. 
Frans Lever zal in ieder geval gaan. Bij de vorige bespreking was alleen de SBOR aanwezig. Krijn 
de Graaf geeft aan dat hij mee gaat. De werkgroep leden hopen van harte dat de eerder genoemde 
problemen en klachten ook daadwerkelijk door de gemeente worden opgelost. 

c. Er wordt gevraagd door wie de bloembakken in de Herenstraat wordt onderhouden. De gemeente 
heeft de bakken geplaatst en er wordt verondersteld dat zij deze ook onderhouden. 

 
 
9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De recent gehouden schouw, heeft geresulteerd in een lijst met opmerkingen die moeten worden 
opgelost. De werkgroep is meer kritisch dan voorheen. Zowel de voorzitter als de wijkagent zijn 
positief over de schouw. 

b. De lijst met opmerkingen zal ook worden besproken bij de evaluatie Werkgroep Communicatie Oud 
Rijswijk op 14 juni a.s. 

 
 
10. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Er zijn geen bijzonderheden te melden.  
b. Ger Visser meldt dat er ten aanzien van de ontwikkeling van de ERL-locatie uit de directe omgeving 

van het project wordt meerdere is opgemerkt, dat de geplande 3 bouwlagen+kap niet conform het 
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bestemmingsplan is. Bezwaar maken kan pas plaatsvinden als de bouwplannen en de tekeningen bij 
een bouwaanvraag worden openbaar en de gevolgde procedure bekend worden.   

 
 
11. Overige lopende zaken 

a. Ed Braam meldt dat meerdere Stuurgroepen in Rijswijk door het voorgaande college zijn 
omgevormd tot Klankbordgroepen. Een Klankbordgroep is van een aanzienlijk lager niveau en heeft 
geen adviesrecht binnen het college een Stuurgroep wel. 

b. Hans v.d. Linden vraagt de voorzitter of de SBOR een standpunt inneemt binnen de Klankbordgroep 
Rijswijkse bos. De voorzitter antwoordt dat er een uitnodiging is ontvangen maar dat er niemand van 
de SBOR aanwezig is geweest. Inmiddels is er een niet vastgesteld verslag van de bijeenkomst 
ontvangen (zie punt 4.o). De SBOR en de COR kan eventueel alsnog deelnemen in deze 
Klankbordgroep. 

c. Enige tijd geleden heeft het bestuur de opbouwwerker van de SWR informatie verstrekt over de Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning die op 1 januari 2007 in werking treed. De raadsleden geven aan dat 
de gemeente Rijswijk op een “Low-profile” start per 1 jan 2007 aanstuurt. 

 
 
12. Rondvraag 

a. Jasper van Dam heeft een uitnodiging gehad voor “de eerste paal slaan” van Onderwatershof. Hij is 
verbaast en teleurgesteld in de wijze waarop de gemeente met zijn burgers communiceert en reacties 
geeft op brieven en insprekers bij vergaderingen. Tijdens de hieruit ontstane discussie, trachten de 
aanwezig raadleden uit te leggen hoe dit in de politiek gaat. 

 
 
13. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 11 juli 
2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 8 augustus 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 juli 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Evaluatie herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van Vredenburchweg, Ruysdaelplein 

Stand van zaken. 
 

8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 

9. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Voortgang werkgroepen 

Lopende werkgroep 

• ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser  

• Zo mogelijk in te stellen  

 Het Mallegat 

 De Tuinstraat.  

 Het aanzien van de buurt.  

 Het historisch centrum annex stadstuin. 

  

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
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10. Overige lopende zaken  
 
11. Rondvraag  
 
12. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 11 JULI 2006 

 

Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent), Erik Tiemstra (CDA), Henny v.d. Horst (GBR), 
Nico Köhler(GBR), Jan Brandse (Gr.Rwk), Andries Bartels, 
Afwezig gemeld:W. van Peursen,  Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR), Martin Oosterheert(PvdA), Jos 
Bolte (PvdA), André van der Boor(BOR), Arno Behagel (jongerenwerker SWR), Rina Huuksloot 
Notulen opgemaakt door Frans Lever, verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan de heer Toet om 21.00 
uur de vergadering wegens andere verplichtingen moet verlaten. Het verslag zal weer worden 
behandeld zoals vorige keer, tekstueel  en alleen naar aanleiding van als het onderwerp niet op de 
agenda staat. 

 
 
2. Verslag vergadering 13 juni 2006  

a. Geen opmerkingen 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het jongerenwerk en opbouwwerk wordt vanaf heden onder punt 10 behandeld . 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001051 Gem RWK Weth. So.Za.Wel.Oud. Zorg en Cult. Notie van 8 juni 2006 m.b.t. Stand van 
zaken project Huiselijk Geweld 

b. I_001052 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 12 
juni 2006  

c. I_001053 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 14 
juni 2006 

d. I_001054 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 14 
juni 2006 

e. I_001055 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 26 juni 2006 en achterliggende stukken 
f. I_001056 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 11 

april 2005 
g. I_001057 Gem RWK College Uitspraak bezwaarschriften tegen de beschikking van 27 januari 2005 

zie V000817, V000820, V000821en V000822 
h. I_001058 Kl.bordgrp. Trevliettracé Verslagen en correspondentie klankbordgroep Trekvliettracé  5 

december - 9 juni 2006 
i. O_001059 Rijswijk Wonen Preview Rapport 2006 zie ook O001028  
j. D_001062 Gem RWK DGZ Burgerjaarverslag 2005 
k. O_001064 Rijswijk Wonen Jaarbericht 2005 Rijswijk Wonen 
l. I_001065 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 22 mei 

2006 
m. I_001066 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 30 mei 

2006 
n. M_001067 Tom Brouwer Mail over bezwaar WOZ aanslag en adres klachten bureau  
o. I_001068 WerkGrp Comm. Niet vastgesteld openbaar verslag van 14 juni 2006 EVALUATIE 
p. I_001069 SWR Ellen Berenz Werkplan 2006 SBOR + voorstel enquête voor de bewoners. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. 
6. Nieuws uit de raadstukken 
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a. De Prins Mauritsschool zal gedurende de bouwwerkzaamheden tijdelijk worden ondergebracht in het 
Structongebouw in de Plaspoelpolder. De heer Triemstra vindt dat een voordeel omdat daarmee de 
kosten voor vervoer komen te vervallen en de ouders de kinderen nu zelf naar school kunnen 
brengen.  

b. Er komt een evaluatie over het JOP gebeuren. 
c. Met betrekking tot het Trekvliettracé is een aantal brieven ontvangen met o.a een uitnodiging voor 

de komende vergadering. Ook worden er in één van de brieven door de klankbordgroep waarborgen 
gevraagd voor de problemen en doelstellingen in de MER(Milieu Effect Rapportage) en MKBA 
(Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) 

 
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. Naast de gemeente- ambtenaren was alleen de SBOR aanwezig met de heren Lever en Smeele bij de 
evaluatiebijeenkomst van de gemeente. De heer Smeele sprak ook voor de winkeliers. Uit dit 
gesprek is naar voren gekomen dat de gemeente tevreden is met het resultaat van werkgroep 
communicatie. De SBOR vindt dat de communicatie voor wat betreft de winkeliers goed is verlopen. 
De voorlichting naar het publiek doormiddel van informatieborden (vitrinekasten) minder goed. De 
voorlichting middels brieven aan de bewoners is positief overgekomen. De gemeente vindt dat de 
werkgroep positief is over het resultaat. De SBOR vindt het wat te simpel om te zeggen dat de 
werkgroep positief gestemd is omdat slechts de SBOR een mening heeft gegeven en niet gesteld kan 
worden dat wie niet reageert positief is gestemd. Bovendien wat het de bedoeling dat het niet alleen 
over voorlichting zou gaan, maar dat ook gebleken problemen tijdens het werk opgelost zouden 
kunnen worden. Daar bleek nauwelijks ruimte voor te zijn. De gemeente handhaaft haar standpunt in 
deze. De aangegeven verbetervoorstellen vanuit de werkgroep op het uitgevoerde werk zijn door de 
gemeente als niet uitvoerbaar bestempeld omdat ze zouden afwijken van datgene wat door de Raad 
is goedgekeurd, respectievelijk aan budget beschikbaar is. Achteraf blijkt dat door de gemeente zelf 
volop is afgeweken van het goedgekeurde plan wat resulteerde in een meerwerk van ca. € 217.000,-. 
De heer Triemstra verwondert zich over de hoogte van dit bedrag.  

b. De gemeente gaat nog het volgende uitzoeken: 
• Wat de herinrichting van de van Vredenburchweg aan extra parkeerplaatsen heeft 

opgeleverd omdat het getal 17 uit de concept evaluatie van de gemeente niet kon worden 
uitgelegd.. 

• De aansluiting naar de Laan van Blotinghe is schetsmatig vastgesteld. Uitvoering dient nog 
plaats te vinden 

• Waarom er duurdere aanwijsborden wandelgebied zijn gekomen,dan was begroot 
c. Niet duidelijk is wanneer de gemeente het resultaat van het uitzoekwerk bekend zal maken. 
d. De in de SBOR-vergadering gemaakte opmerkingen over verlichting aantal en uitvoering, van de 

parkeerplaatsen  hoe en waar e.d. zijn al eerder door de SBOR haar inbreng aangegeven.  
 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De werkgroep heeft opmerkingen gemaakt over het ontbreken van diverse verkeersborden. Dat kan 
leiden tot gevaarlijke situaties. De gemeente gaat dit na. 

b. De politie kan de gemeente niet dwingen tot het aanbrengen van de nodige verkeersborden. 
c. De vuilcontainer aan het einde van de Rembrandtkade richting Ruysdaelplein staat voor het verkeer 

richting Steenlaan erg in de weg en werkt uitzicht belemmerend. De vraag alleen is nu voor wie staat 
die container daar en wat kan eraan gedaan worden. 

d. De politie heeft een enquête gehouden over veiligheid in de Herenstraat. Deze is uitgevoerd door 
studenten van de Haagse Hogeschool. Het verslag en advies is inmiddels naar gemeente verzonden. 

e. De pollers blijven vanuit de buurt een grote wens. Echter, dit heeft bij de gemeente geen hoge 
prioriteit, gelet op de kosten.  

f. Bij de tweede ster zal de gemeente geconfronteerd worden met een handhavingsbeleid. 
 

 
9. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Lopende projecten. 
1. Frederik Henderikstraat: Rijswijk Wonen is bezig het plan uit te werken en door te rekenen op 

financieel haalbaarheid. 
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2. Rondom het ERL-gebouw is het muisstil geworden. De reden hiervan is niet bekend. De SBOR 
heeft meerdere malen bij de gemeente aangegeven hoe een en ander vlot getrokken zou kunnen 
worden. Het bouwen in twee lagen met kap is daarbij een hard punt voor de SBOR. De heer 
Bartels geeft aan dat, omdat het om een perceel van de gemeente gaat, de gemeente bij de 
verkoop veel mogelijkheden heeft om het voorwaarden te stellen aan de nieuwbouw. Intussen 
loopt de rentemeter van het grondbedrijf door. Hoewel dit een louter boekhoudkundig probleem 
is, wordt echter de kostprijs steeds als argument gehanteerd, waarom er zo dicht bebouwd moet 
worden. Daar is door de gemeente betrekkelijk eenvoudig iets aan te doen.  

3. In het Mastersplan staan Het Mallegat en de Tuinstraat als te ontwikkelen gebieden aangegeven. 
Volgens de aanwezigen moet het zo blijven als het nu is. De heer Bartels geeft aan dat de 
stuurgroep nog een ei moet leggen over deze gebieden en wil hiermee een voorzetje maken om 
lopende zaken te kunnen afronden. Hij is er als SBOR-lid van de Stuurgroep geen voorstander 
van om ballen in de lucht te blijven houden, die niet tot uitvoering komen. 

b. De voorzitter komt terug op de tweede uitspraak van de gemeente ten aanzien van Onderwatershof. 
Als resultaat blijkt dat de gemeente niet van zins is de uitspraak van de rechter te volgen zodat er 
geen vergoeding komt van de gemaakte kosten voor het voeren van dit proces. Overigens staat de 
SBOR hier buiten, zij is geen partij in het laatste geding.. De heer Triemstra geeft ook aan dat 
ambtenaren uit de huidige regelgeving niet meer wijs worden en het veel tijd vergt om het allemaal 
op een rijtje te krijgen. Zowel de voorzitter als de heer Bartels geven in het kort weer de 
geschiedenis van het project Onderwatershof tot en met de huidige stand van zaken. De eerste paal is 
een fictieve paal en is meer bedoeld om bepaalde afspraken tussen gemeente en Rijswijk Wonen na 
te komen dan de start van de bouw er mee aan te geven. Zij geven nogmaals aan dat de SBOR in 
geen enkele bezwaar- of beroepsproceduremeer betrokken is.   

 
 
10. Overige lopende zaken 

a. Een bewoner van de Kerklaan heeft een bezwaarschrift ingediend  bij de gemeente over de WOZ-
waarde en denkt dat de gemeente binnen één jaar deze moet afhandelen. Hij heeft nog niets gehoord. 
In ieder geval zal hij eerst moeten betalen om vervolgens een teruggave te krijgen. 

  
 
11. Rondvraag 

a. De voorzitter komt met een aantal wetsvoorstellen die binnenkort aangenomen kunnen worden en 
voor de gemeente het één en ander zal inhouden waar zij aan zullen moeten voldoen. 

b. Er wordt opmerking gemaakt over de terras van Ton’s muziekcafé die steeds verder de straat inkomt 
en waardoor auto’s moeilijk kunnen passeren. De grootte van het terras wordt bepaald in de 
vergunning en zal door afdeling vergunning en handhaving gecontroleerd moeten worden. Dat is 
geen zaak voor de SBOR. 

c. Er wordt een opmerking gemaakt over een bordje dat door Rijswijk Wonen is aangebracht in de 
Doelenstraat. Echter dit bordje is aan de straatzijde aangebracht en hangt dus verkeerd. De oorsprong 
van dit bordje komt voort uit de Tuinarrest waarin de eigenaar wordt verplicht aan te geven dat stuk 
grond tot zijn grondgebied behoort. Daarmee is evenwel niet gezegd, dat het niet gaat om een 
openbaar toegankelijk gebied. 

d. Voor de voormalige bakkerij Zweekhorst staat op de grond niet parkeren. Er wordt gevraagd hoe 
hiermee om gegaan moet worden. In wezen is het een gewone parkeerplaats. 

 
 
12. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 8 augustus 
2006.  
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 11 JULI 2006 

 

Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent), Erik Tiemstra (CDA), Henny v.d. Horst (GBR), 
Nico Köhler(GBR), Jan Brandse (Gr.Rwk), Andries Bartels, 
Afwezig gemeld:W. van Peursen,  Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR), Martin Oosterheert(PvdA), Jos Bolte 
(PvdA), André van der Boor(BOR), Arno Behagel (jongerenwerker SWR), Rina Huuksloot 
Notulen opgemaakt door Frans Lever, verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan de heer Toet om 21.00 uur de 
vergadering wegens andere verplichtingen moet verlaten. Het verslag zal weer worden behandeld zoals 
vorige keer, tekstueel  en alleen naar aanleiding van als het onderwerp niet op de agenda staat. 

 
 
2. Verslag vergadering 13 juni 2006  

a. Geen opmerkingen 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het jongerenwerk en opbouwwerk wordt vanaf heden onder punt 10 behandeld . 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001051 Gem RWK Weth. So.Za.Wel.Oud. Zorg en Cult. Notie van 8 juni 2006 m.b.t. Stand van zaken 
project Huiselijk Geweld 

b. I_001052 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 12 
juni 2006  

c. I_001053 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 14 juni 
2006 

d. I_001054 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 14 juni 
2006 

e. I_001055 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 26 juni 2006 en achterliggende stukken 
f. I_001056 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 11 april 

2005 
g. I_001057 Gem RWK College Uitspraak bezwaarschriften tegen de beschikking van 27 januari 2005 zie 

V000817, V000820, V000821en V000822 
h. I_001058 Kl.bordgrp. Trevliettracé Verslagen en correspondentie klankbordgroep Trekvliettracé  5 

december - 9 juni 2006 
i. O_001059 Rijswijk Wonen Preview Rapport 2006 zie ook O001028  
j. D_001062 Gem RWK DGZ Burgerjaarverslag 2005 
k. O_001064 Rijswijk Wonen Jaarbericht 2005 Rijswijk Wonen 
l. I_001065 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 22 mei 

2006 
m. I_001066 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 30 mei 

2006 
n. M_001067 Tom Brouwer Mail over bezwaar WOZ aanslag en adres klachten bureau  
o. I_001068 WerkGrp Comm. Niet vastgesteld openbaar verslag van 14 juni 2006 EVALUATIE 
p. I_001069 SWR Ellen Berenz Werkplan 2006 SBOR + voorstel enquête voor de bewoners. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. 
6. Nieuws uit de raadstukken 
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a. De Prins Mauritsschool zal gedurende de bouwwerkzaamheden tijdelijk worden ondergebracht in het 
Structongebouw in de Plaspoelpolder. De heer Triemstra vindt dat een voordeel omdat daarmee de 
kosten voor vervoer komen te vervallen en de ouders de kinderen nu zelf naar school kunnen brengen.  

b. Er komt een evaluatie over het JOP gebeuren. 
c. Met betrekking tot het Trekvliettracé is een aantal brieven ontvangen met o.a een uitnodiging voor de 

komende vergadering. Ook worden er in één van de brieven door de klankbordgroep waarborgen 
gevraagd voor de problemen en doelstellingen in de MER(Milieu Effect Rapportage) en MKBA 
(Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) 

 
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. Naast de gemeente- ambtenaren was alleen de SBOR aanwezig met de heren Lever en Smeele bij de 
evaluatiebijeenkomst van de gemeente. De heer Smeele sprak ook voor de winkeliers. Uit dit gesprek is 
naar voren gekomen dat de gemeente tevreden is met het resultaat van werkgroep communicatie. De 
SBOR vindt dat de communicatie voor wat betreft de winkeliers goed is verlopen. De voorlichting naar 
het publiek doormiddel van informatieborden (vitrinekasten) minder goed. De voorlichting middels 
brieven aan de bewoners is positief overgekomen. De gemeente vindt dat de werkgroep positief is over 
het resultaat. De SBOR vindt het wat te simpel om te zeggen dat de werkgroep positief gestemd is omdat 
slechts de SBOR een mening heeft gegeven en niet gesteld kan worden dat wie niet reageert positief is 
gestemd. Bovendien wat het de bedoeling dat het niet alleen over voorlichting zou gaan, maar dat ook 
gebleken problemen tijdens het werk opgelost zouden kunnen worden. Daar bleek nauwelijks ruimte 
voor te zijn. De gemeente handhaaft haar standpunt in deze. De aangegeven verbetervoorstellen vanuit de 
werkgroep op het uitgevoerde werk zijn door de gemeente als niet uitvoerbaar bestempeld omdat ze 
zouden afwijken van datgene wat door de Raad is goedgekeurd, respectievelijk aan budget beschikbaar 
is. Achteraf blijkt dat door de gemeente zelf volop is afgeweken van het goedgekeurde plan wat 
resulteerde in een meerwerk van ca. € 217.000,-. De heer Triemstra verwondert zich over de hoogte van 
dit bedrag.  

b. De gemeente gaat nog het volgende uitzoeken: 
• Wat de herinrichting van de van Vredenburchweg aan extra parkeerplaatsen heeft opgeleverd 

omdat het getal 17 uit de concept evaluatie van de gemeente niet kon worden uitgelegd.. 
• De aansluiting naar de Laan van Blotinghe is schetsmatig vastgesteld. Uitvoering dient nog 

plaats te vinden 
• Waarom er duurdere aanwijsborden wandelgebied zijn gekomen,dan was begroot 

c. Niet duidelijk is wanneer de gemeente het resultaat van het uitzoekwerk bekend zal maken. 
d. De in de SBOR-vergadering gemaakte opmerkingen over verlichting aantal en uitvoering, van de 

parkeerplaatsen  hoe en waar e.d. zijn al eerder door de SBOR haar inbreng aangegeven.  
 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De werkgroep heeft opmerkingen gemaakt over het ontbreken van diverse verkeersborden. Dat kan 
leiden tot gevaarlijke situaties. De gemeente gaat dit na. 

b. De politie kan de gemeente niet dwingen tot het aanbrengen van de nodige verkeersborden. 
c. De vuilcontainer aan het einde van de Rembrandtkade richting Ruysdaelplein staat voor het verkeer 

richting Steenlaan erg in de weg en werkt uitzicht belemmerend. De vraag alleen is nu voor wie staat die 
container daar en wat kan eraan gedaan worden. 

d. De politie heeft een enquête gehouden over veiligheid in de Herenstraat. Deze is uitgevoerd door 
studenten van de Haagse Hogeschool. Het verslag en advies is inmiddels naar gemeente verzonden. 

e. De pollers blijven vanuit de buurt een grote wens. Echter, dit heeft bij de gemeente geen hoge prioriteit, 
gelet op de kosten.  

f. Bij de tweede ster zal de gemeente geconfronteerd worden met een handhavingsbeleid. 
 

 
9. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Lopende projecten. 
1. Frederik Henderikstraat: Rijswijk Wonen is bezig het plan uit te werken en door te rekenen op 

financieel haalbaarheid. 
2. Rondom het ERL-gebouw is het muisstil geworden. De reden hiervan is niet bekend. De SBOR heeft 

meerdere malen bij de gemeente aangegeven hoe een en ander vlot getrokken zou kunnen worden. 
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Het bouwen in twee lagen met kap is daarbij een hard punt voor de SBOR. De heer Bartels geeft aan 
dat, omdat het om een perceel van de gemeente gaat, de gemeente bij de verkoop veel mogelijkheden 
heeft om het voorwaarden te stellen aan de nieuwbouw. Intussen loopt de rentemeter van het 
grondbedrijf door. Hoewel dit een louter boekhoudkundig probleem is, wordt echter de kostprijs 
steeds als argument gehanteerd, waarom er zo dicht bebouwd moet worden. Daar is door de 
gemeente betrekkelijk eenvoudig iets aan te doen.  

3. In het Mastersplan staan Het Mallegat en de Tuinstraat als te ontwikkelen gebieden aangegeven. 
Volgens de aanwezigen moet het zo blijven als het nu is. De heer Bartels geeft aan dat de stuurgroep 
nog een ei moet leggen over deze gebieden en wil hiermee een voorzetje maken om lopende zaken te 
kunnen afronden. Hij is er als SBOR-lid van de Stuurgroep geen voorstander van om ballen in de 
lucht te blijven houden, die niet tot uitvoering komen. 

b. De voorzitter komt terug op de tweede uitspraak van de gemeente ten aanzien van Onderwatershof. Als 
resultaat blijkt dat de gemeente niet van zins is de uitspraak van de rechter te volgen zodat er geen 
vergoeding komt van de gemaakte kosten voor het voeren van dit proces. Overigens staat de SBOR hier 
buiten, zij is geen partij in het laatste geding.. De heer Triemstra geeft ook aan dat ambtenaren uit de 
huidige regelgeving niet meer wijs worden en het veel tijd vergt om het allemaal op een rijtje te krijgen. 
Zowel de voorzitter als de heer Bartels geven in het kort weer de geschiedenis van het project 
Onderwatershof tot en met de huidige stand van zaken. De eerste paal is een fictieve paal en is meer 
bedoeld om bepaalde afspraken tussen gemeente en Rijswijk Wonen na te komen dan de start van de 
bouw er mee aan te geven. Zij geven nogmaals aan dat de SBOR in geen enkele bezwaar- of 
beroepsproceduremeer betrokken is.   

 
 
10. Overige lopende zaken 

a. Een bewoner van de Kerklaan heeft een bezwaarschrift ingediend  bij de gemeente over de WOZ-waarde 
en denkt dat de gemeente binnen één jaar deze moet afhandelen. Hij heeft nog niets gehoord. In ieder 
geval zal hij eerst moeten betalen om vervolgens een teruggave te krijgen. 

  
 
11. Rondvraag 

a. De voorzitter komt met een aantal wetsvoorstellen die binnenkort aangenomen kunnen worden en voor 
de gemeente het één en ander zal inhouden waar zij aan zullen moeten voldoen. 

b. Er wordt opmerking gemaakt over de terras van Ton’s muziekcafé die steeds verder de straat inkomt en 
waardoor auto’s moeilijk kunnen passeren. De grootte van het terras wordt bepaald in de vergunning en 
zal door afdeling vergunning en handhaving gecontroleerd moeten worden. Dat is geen zaak voor de 
SBOR. 

c. Er wordt een opmerking gemaakt over een bordje dat door Rijswijk Wonen is aangebracht in de 
Doelenstraat. Echter dit bordje is aan de straatzijde aangebracht en hangt dus verkeerd. De oorsprong van 
dit bordje komt voort uit de Tuinarrest waarin de eigenaar wordt verplicht aan te geven dat stuk grond tot 
zijn grondgebied behoort. Daarmee is evenwel niet gezegd, dat het niet gaat om een openbaar 
toegankelijk gebied. 

d. Voor de voormalige bakkerij Zweekhorst staat op de grond niet parkeren. Er wordt gevraagd hoe 
hiermee om gegaan moet worden. In wezen is het een gewone parkeerplaats. 

 
 
12. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 8 augustus 
2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 12 september 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 augustus 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Evaluatie herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van Vredenburchweg, Ruysdaelplein 

Stand van zaken. 
 

8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 

9. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Voortgang werkgroepen 

Lopende werkgroep 

• ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser  

• Zo mogelijk in te stellen  

 Het Mallegat 

 De Tuinstraat.  

 Het aanzien van de buurt.  

 Het historisch centrum annex stadstuin. 

  

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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10. Overige lopende zaken  
 
11. Rondvraag  
 
12. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 AUGUSTUS 2006 

 

Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Wim Wories(OR), Erika Koldenhof(SP), Hans Pelt (SP),Andries 
Bartels, 
Afwezig gemeld:W. van Peursen,  Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR), Martin Oosterheert(PvdA), Henny 
v.d. Horst (GBR), Nico Köhler(GBR), Betty Trinthamer(VVD), Arno Behagel (jongerenwerker SWR), Klaar 
Toet (Wijkagent) 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail, Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 11 juli 2006  

a. Wim Wories vraagt wat er bedoeld wordt in punt 8f m.b.t. het noodzakelijk handhaven bij een 
tweede ster. De voorzitter stelt voor om dit bij punt 8 te behandelen. 

b. Verder zijn er geen opmerkingen 
 
 
3. Mededelingen 

a. De nieuwe grondexploitatie wet is momenteel in behandeling bij de eerste kamer en voegt een aantal 
procedurele stappen samen in een omgevingsvergunning. De verwachting is dat deze wet pas in 
2008 van toepassing is.  

b. Met betrekking tot de fijnstof vervuiling wordt van overheidswegen veel geld beschikbaar gesteld 
om dit probleem trachten op te lossen. 

c. De voorzitter is door een medewerker van de burgemeester gebeld over een brief “van de bewoners 
van de Herenstraat” over de onrust naar aanleiding van de brand bij bakkerij v.d. Pluim. Aangezien 
er geen afzender of correspondentie adres vermeld is, is het voor de gemeente lastig om deze brief in 
behandeling te nemen. De inhoud van deze brief is ons niet bekend. Eén van de aanwezig is niet 
verbaasd dat er een anonieme brief naar de gemeente is verstuurd naar aanleiding van de brand bij 
bakkerij v.d.Pluim. Naar aanleiding van de reacties uit de vergadering wordt besloten om een brief 
aan het college te schrijven met de vraag of er bijzondere omstandigheden in het geding zijn. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_001071 Jan van Oosten, Email over het stallen van fietsen aan de Haagweg 22  
b. I_001073 Hans v.d. Linden, Opmerkingen over situaties in de openbare ruimte 
c. U_001074 Gem. Rijswijk, Uitnodiging voor vervolg workshop waterplan Rijswijk op 20 september 

2006 19.30 Huis te hoornzaal 
d. U_001075 SWR, Uitnodiging voor overleg met bewonersorganisaties op 28 augustus 2006 in "de 

Koepel" 
e. I_001076 SWR,Verslag van de vergadering gehouden op 8 september 2005 met ander 

bewonersorganisaties  
f. O_001077 SWR, Jaarverslag SWR 2005 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. 
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Er is geen nieuws uit de raadstukken.  
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7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 
a. Naar aanleiding van de ingekomen (I001073) opmerkingen over de openbare ruimte wordt 

opgemerkt dat deze ook al geconstateerd en zijn vastgelegd bij de evaluatie van herinrichting van de 
Heren- Willemstraat. Tot op heden is nog een verslag dan wel vervolg en/of gevolgen en maatregel 
bekend van deze evaluatie. 

b. Naar aanleiding van het ingekomen stuk “stallen en stelen van fietsen” zullen Andries Bartels en 
Willem Schuller trachten een inventarisatie te maken van mogelijke oplossingen/stallingen. 

 
    
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. Ook wordt naar aanleiding van I001073 gesproken over het uitdijen van de terrassen in de 
Herenstraat. De vergadering is van mening dat terrassen noodzakelijk en gewenst zijn in het 
winkelgebied en de toeloop van winkelpubliek bevorderen. Het mag echter niet zo zijn dat dit 
belemmerend gaat werken voor hulpdiensten en publiek. De vergadering roept de ondernemers op 
zelfsturend op te treden.  

b. Voor het behalen van een tweede ster heeft Remy Hompe van Onafhankelijk Rijswijk in een vorige 
vergadering een overzicht onder de aandacht gebracht waarbij de eisen voor een “tweede ster KVO” 
in vermeld staan. Daar is o.a de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de regels en 
vergunningen. (zie ook de vraag van Wim Wories punt 2a) 

c. De ergernis rond het verkeerde gebruik van de pollers komt wederom ter sprake. De vergadering is 
van mening dat de gemeente hierover spoedig een duidelijk standpunt moet innemen. De wens blijft 
om automatische pollers te plaatsen.   

 
 
9. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Er valt op dit moment niets te melden. 
 

 
10. Overige lopende zaken 

a. Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden 
  
 
11. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
12. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 12 
september 2006.  
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 10 oktober 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 september 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Evaluatie herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van Vredenburchweg, Ruysdaelplein 

Stand van zaken. 
 

8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 

9. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Voortgang werkgroepen 

Lopende werkgroep 

• ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser  

• Zo mogelijk in te stellen  

 Het Mallegat 

 De Tuinstraat.  

 Het aanzien van de buurt.  

 Het historisch centrum annex stadstuin. 

  

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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10. Overige lopende zaken  
 
11. Rondvraag  
 
12. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 SEPTEMBER 2006 

 

Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Ad van 
Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent), Erika Koldenhof(SP), Hans Pelt (SP), Andries Bartels, 
Afwezig gemeld: Frans Lever (best.lid), W. van Peursen, Betty Trinthamer(VVD), Rene van Hemert, Jos 
Bolte (PvdA), Stef en Wies Ruijtenbeek, Rien v.d Velde. 
Niet gemeld afwezig: Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR), Arno Behagel (jongerenwerker SWR) 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail, Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 augustus 2006  

a. Punt 3a “omgevingsvergunning” vervangen door “de nieuwe Wet ruimtelijke ordening” 
b. Punt 7A “Tot op heden is er nog geen verslag” 

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen bijzonder mededelingen.  
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001081 Gem RWK RAAD Agenda Extra raadsvergadering 29 augustus 2006 en achterliggende 
stukken. 

b. O_001082 Gem RWK CRP 18-aug-06 Ontvangst bevestiging V001078 en doorgestuurd naar 
Bestuursondersteuning. 

c. A_001083 Gem RWK College Antwoord op brief V001078 inzake brand bij bakkerij v.d. Pluim. 
1. In dit opmerkelijk opgestelde antwoord verwijst de gemeente naar werkgroepen waarin de 

SBOR reeds vertegenwoordigd is. De wijze van beantwoording op de eigenlijke vraag maakt het 
geheel nog onduidelijker. Te meer omdat een directe medewerker van de burgemeester, min of 
meer de SBOR verzocht heeft deze vraag te stellen, zodat gemeente een anoniem ontvangen 
brief naar behoren (via de SBOR) kan beantwoorden.  

d. U_001084 Vluchtingenwerk Uitnodiging Vredesweek 2006 donderdag 21 september 2006 
e. I_001085 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 12 september 2006 en achterliggende 

stukken. 
f. I_001086 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 

28 augustus 2006. 
g. I_001087 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 29 

augustus 2006. 
h. I_001088 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 29 

augustus 2006. 
i. I_001089 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 18 

september 2006. 
j. I_001090 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 19 

september 2006. 
k. I_001091 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 19 

september 2006. 
l. U_001092 Woonbond Uitnodiging voor het WMO symposium op vrijdag 13 0ktober 2006 te 

Utrecht. Kosten €100,-/persoon  
1. Naar aanleiding van dit punt ontstaat een discussie over de uitwerking van de WMO. Indien 

er voor de volgende vergadering wat meer bekend is komen we hierop terug. 
 



Versie 02-10-2006   n001098.doc 2/3

 
5. Verzonden brieven 

a. V_001078 Gem RWK College, Brand v.d. Pluim “of er bijzonder omstandigheden in het geding 
zijn” Zie ook punt 3c 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Als lezers van deze stukken valt het op, dat niet alleen in Oud Rijswijk maar ook in andere wijken 
van de gemeente na de realisatie en na klachten van belanghebbende bewoners moeten worden 
bijgesteld. Vaak hebben de bewoners al vooraf hun op en aanmerkingen bij de desbetreffende dienst 
aangeven.  

b. Het onderhoud van gemeentelijk oppervlaktewater is niet meer in uitvoering bij de gemeente. Het 
onderhoud is overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Klachten moet we dus bij 
deze organisatie melden.  

 
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. Het evaluatieverslag is nog steeds niet ontvangen. 
 
    
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. Door ziekte en de vakantie heeft de SBOR niet deel kunnen nemen aan de vergadering 24 augustus 
j.l. van de werkgroep KVO. Er is wel telefonisch en per E-mail contact geweest met de voorzitter 
van deze werkgroep. Voor zover bekend heeft alleen de SBOR commentaar gegeven op het voor te 
bereiden voorstel aan het college m.b.t. het plaatsen van pollers bij de ingangen van de promenade. 
In dit nog vertrouwelijke voorstel worden maar liefst vijf opties benoemd. De SBOR heeft gemeend 
dit terug te brengen naar de twee meest uitgebreide opties waarbij het gebied, ondernemers en 
bezoekers het beste gediend zijn. Omdat er nu gelden beschikbaar zijn moet de plaatsing van de 
pollers ons inziens nu zo snel mogelijk worden gerealiseerd. 

b. In het toegezonden verslag wordt gemeld dat er in de Schoolstraat geen verkeersdrempel worden 
aangelegd omdat dit tot schade kan leiden aan de daar aanwezig oude funderingen. 

c. Er wordt gevraagd of er ook een planning is van alle actiepunten voor de KVO certificaten. De 
voorzitter antwoordt dat er een door de KIWA goedgekeurde planning wordt gehanteerd om alle 
zaken stap voor stap af te handelen. De looptijd van deze planning komt wel zwaar onderdruk te 
staan. Denk hierbij aan het plaatsen van de pollers.  

 
 
9. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. In het punt 8a genoemde voorstel wordt onder de te volgen procedure een advies gevraagd van de 
stuurgroep. In het toegezonden commentaar aan de voorzitter van de werkgroep KVO heeft de 
SBOR aangeven dat zij hoopt op een spoedige uitnodiging voor een vergadering van de SGOR. Als 
dit te lang op zich laat wachten loopt de, onder punt 8c,  genoemde planning van de werkgroep KVO 
nog meer vertraging op en wordt het behalen van een “tweede ster” alleen maar lastiger! 

b. Met betrekking tot de bouwplannen van de ERL (de eerste overeenkomst stamt uit 1998) en Fredrik 
Hendrikstraat is het al enige tijd zeer stil. De gemeente of de projectontwikkelaar lijken op dit 
moment geen interesse te hebben om hier iets aan te doen, of er zijn andere ons onbekende redenen  
aan de orde. 
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10. Overige lopende zaken 
a. Meerdere malen is er in de vergadering gesproken over de luchtvervulling. Inmiddels is een plan 

voor de aanpak voor de vermindering van “fijnstof”  en de maatregelen om de luchtkwaliteit in 
Rijswijk te verbeteren door de raad aangenomen. Dit plan heeft ter inzage gelegen. De SBOR heeft 
dit punt gemist en heeft in formele zin geen recht meer om hier iets over te zeggen. Het stuk 
“Luchtkwaliteitplan 2006 definitief” is te vinden op www.rijswijk.nl , zoek op luchtkwaliteit. 
Volgende vergadering komen we terug op de inhoud hiervan. 

b. Het werkgroepje fietsenstalling is er nog niet aan toegekomen om hier iets aan te doen. We komen 
hier de volgende vergadering op terug. 

  
 
11. Rondvraag 

a. Er wordt van uit de vergadering geïnformeerd of het omdraaien van de rijrichting in het lange deel 
van Julianastraat bevalt en of nog problemen door zijn ontstaan? Klaar Toet antwoordt dat hem niets 
bekend is over problemen en er zijn geen klachten bij hem bekend.  

 
 
12. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 10 oktober 
2006 

 
 

http://www.rijswijk.nl
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 14 november 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 oktober 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7.  Voortgang verschillende dossiers 

7.1.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.2. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.3. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.4.  Overige dossiers 

 Het Mallegat 
 De Tuinstraat.  
 Het aanzien van de buurt.  
 Het historisch centrum annex stadstuin. 

7.5. Voorbespreking eventuele vergadering Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
8. Overige lopende zaken  
 
9 Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

http://www.sbor.nl
mailto:info@sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 OKTOBER 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent), Wim v.d. Bosch(PvdA), Andries Bartels, 
Afwezig gemeld:, W. van Peursen, Betty Trinthamer(VVD), Yvonne Hagenaars(PvdA), Martin 
Oosterheert(PvdA), Stef en Wies Ruijtenbeek, 
Niet gemeld afwezig: Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR), Arno Behagel (jongerenwerker SWR) 
Notulen opgemaakt door Frans Lever en verzorging e-mail, Willem Schuller 
 

Vooraf aan de vergadering herdenkt de voorzitter het overlijden van Hans van der Linden. Hij 
was zeer actief in en voor de buurt en zat in diverse werkgroepen. Daarnaast was hij een 
trouwe bezoeker van de vergaderingen en had hij op bijna elke vergadering wel opmerkingen 
op het verslag dan wel wat er in de buurt gepasseerd was en wat zijn inziens anders moest of 
kon.  
Van hem is in Amsterdam nog een stuk gedachtegoed terug te vinden.  
Wij zullen Hans van der Linden missen.   

 
1. Opening 

a. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het bezoekersaantal is wat minder dan 
anders. 

 
 
2. Verslag vergadering 12 september 2006  

a. Geen opmerkingen 
 
 
3. Mededelingen 

a. Klaar Toet is tot +/- 20.50 aanwezig  
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_001093 Rijswijk Wonen Uitnodiging voor het startschot voor de bouw van "De Sfinx" vrijdag 29 
september 2006 vanaf 15.00 

b. U_001099 Gem RWK DGZ-AIOR Uitnodiging voor vervolg workshop waterplan Rijswijk op 16 
oktober 2006 19.15-21.45 Huis te Hoornzaal 

c. U_001100 Oranje Fonds Uitnodiging landelijke slotdag "ontmoet de Buurt" op 15 oktober 2006 
Cruise terminal Rotterdam 

d. U_001105 SV Haaglanden Uitnodiging WoonExperience Haaglanden op 12 oktober 2006 10.00-
16.30 

e. O_001109 SWR Beleidsnotitie WMO en SWR 
f. M_001110 Ph. Rosdorff  Mail naar leiding notulen over de bevindingen van het omdraaien 

rijrichting Julianastraat 
g. M_001111 Arjan Roodenrijs mail Vraagt om het antwoord A001083 wat de gemeente heeft gegeven 

op V001078  
h. I_001112 Haaglanden Klankgroep Trekvliettracé uitnodiging 14 november en 6 december 2006 om 

het advies af te ronden en de inspraak procedure te starten.  
i. O_001113 Gem RWK Stadhuis Begeleidingsbrief enquête Burgerjaarverslag 2005. ontvangen via 

adres "Wijkcentrum Oud Rijswijk" tweede enveloppe met het adres van de SBOR nimmer 
ontvangen. 
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5. Verzonden brieven 
a. Er zijn geen brieven verzonden. 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. In de ontvangen raadstukken is niet iets specifiek te vinden wat voor de SBOR belangrijk is. De 
gemeente is druk bezig met de WMO. Men wil de diensten onder één loket brengen. Het gaat nu om 
de eerste tranche en met name om zaken die onder de Awbz en WVG vallen. 

b. De Cliëntenraad van Onderwatershof heeft wethouder Bolte een brief geschreven over de gang van 
zaken omtrent de Stichting Onderwatershof, waaronder het overhevelen van cliënten naar Florence 
en Wenckenbach en vraagt of hij zich hiermee wil bemoeien. Dhr.Bolte heeft geantwoord dat de 
gemeente geen invloed kan uitoefenen omdat het een particuliere instelling is. Mevrouw van der 
Horst (GBR) en de heer Braam (OR) hebben in de commissie vragen over Onderwatershof aan Bolte 
gesteld. Zij menen dat de stichting Onderwatershof op een faillissement afstevent. Volgens 
wethouder Bolte is het in ieder geval nog steeds de bedoeling dat er zorgwoningen komen op de 
oude plaats van Onderwatershof.  

 
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. Volgens Frans Lever komt er nog een afsluitend verslag van de gemeente. De ambtelijke secretaresse 
is hier nog mee bezig. 

 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De voorzitter meldt dat woensdag a.s. een rapport over het fietsen door de Herenstraat, dat gemaakt 
is door studenten, wordt gepresenteerd. In een vergadering erna worden de resultaten besproken. 

b. Willem Schuller vraagt of er in de vergadering ook het onderwerp Pollers aan de orde komt, want het 
geld ligt er nog steeds en dit zou kunnen komen te vervallen als er geen aanspraak op wordt 
gemaakt. De voorzitter meldt dat er drie onderwerpen op de agenda staan en dat de pollers er niet bij 
staan. Volgens Andries Bartels moet aan de gemeente gevraagd worden of er al geld gereserveerd  is 
voor de pollers en wanneer zij aangebracht gaan worden. 

c. Arjan Rodenrijs heeft per E-mail gevraagd of hij kopieën van de correspondentie met de gemeente 
kan krijgen naar aanleiding van vragen van bewoners uit de Herenstraat. Het antwoord van de 
gemeente is qua inhoud niet positief voor SBOR, ondanks het verzoek van een medewerkster van de 
gemeente de positief bedoelde inzet van de SBOR. Andries Bartels spreekt zijn ongenoegen uit over 
de gang van zaken naar aanleiding van de brief en de overige correspondentie met de SBOR. In een 
telefoongesprek was vanuit de gemeente tenminste de indruk gewekt dat een officiële schriftelijke 
vraag vanuit de buurt op prijs werd gesteld, om daar mee openheid van zaken te kunnen geven. In 
aansluiting daarop is daar door de SBOR, overigens eerst na ampele overwegingen, in een brief 
prudent op de kwestie ingegaan. In het antwoord wordt evenwel de bal teruggespeeld of wordt een 
en ander in het midden gelaten. De SBOR vindt deze gang van zaken met de gemeente zeer 
teleurstellend. 

d. De voorzitter meldt dat hij wegens privé omstandigheden stopt met zijn activiteiten namens de 
SBOR in werkgroep KVO, Wie behoefte heeft mag zijn plaats innemen.  

 
 
9. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. De voorzitter heeft met de diverse personen binnen de gemeente gesproken over het bijeenkomen 
van de stuurgroep. Volgens de ambtelijke secretaris duurt dat niet zo lang meer. De heer Jense is de 
verantwoordelijke wethouder maar deze laat nog weinig van zich horen. Andries Bartels memoreert 
dat het de gemeenteraad is geweest die, indertijd de instelling van de Stuurgroep en alles daarom 
heen heeft geaccordeerd.  

b. In de e-mail van de heer Rosdorff is zijn volgende punten aangehaald 
1. Voordeel verandering rijrichting zijn; 

• Er is geen sluipverkeer meer komend vanaf de Haagweg. 
• Sluipverkeer via Smitstraat en Rembrandtkade lijkt niet voor te komen 
• Er is geen parkeeroverlast meer 
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2. De nadelen zijn; 
• Er is geen sluipverkeer meer komend vanaf de Haagweg. 
• Het rijden vanuit de Julianastraat richting Haagweg, Lindenlaan is lastig omdat het uitzicht 

wordt belemmerd door de beplanting van het hoekpand van notaris Bos. 
• In de ochtend spits wordt het kruispunt het uitrijden vanuit de Willemstraat en de 

Julianastraat richting Haagweg belemmert door de auto’s vanuit de Lindelaan die richting 
het kruispunt Haagweg rijden.Dat maakt het uitrijden vanuit de Willemstraat en Julianastraat 
extra lastig. Daarvoor is enige brutaliteit nodig, anders kom je er niet tussen. 

• Om voldoende uitzicht te hebben komend vanuit de Julianastraat heeft men de neiging de 
stoep, resp. het fietspad op te rijden. Dat is hinderlijk voor de voetgangers en fietsers. 

• Een enkele bewoner noemt het de Lindelaan oprijden Russische roulette. 
• Er zijn per dag toch nog een aantal auto’s die tegen de richting in rijden. De inrichting en het 

bord verboden inrijden blijkt wat dat betreft onvoldoende waarborg. Gelet op het aantal 
kinderen dat in de straat woont is dat redelijk verontrustend. 

Geconcludeerd wordt dat deze punten moeten worden doorgeleid naar de gemeente, ten behoeve van 
de evaluatie van de herinrichting. 

c. Werkgroep fietsenstalling 
Willem Schuller heeft een gesprek gehad met makelaardij De Vreede. De makelaardij heeft in het dit 
voorjaar +/- 700 enquête formulieren rond het kantoor aan Lindelaan uitgezet. Er zijn 93 formulieren 
terug gekomen waarvan er 27 positief hebben gereageerd. Dit zou dus om ongeveer 60 plaatsen gaan 
die in de directe omgeving van het kantoor kunnen worden gerealiseerd. Wijziging van het 
bestemmingsplan ter plaatse is geen probleem. De Vreede is nog aan het onderzoeken of de 
investering en belastingtechnische verplichtingen het mogelijk maakt om de 60 plaatsen in 
fietsenstalling daadwerkelijk te verhuren. Makelaardij De Vreede heeft ons toegezegd t.z.t. hun 
besluit kenbaar te maken. De werkgroep gaat verder op pad naar andere voorzieningen, ook aan de 
westkant van de Herenstraat.  

d. Diverse andere werkgroepen 
Bartels meldt dat er weinig of niets te melden valt 
• Het Mallegat 
• De Tuinstraat 
• Het aanzien van de buurt. Het de bedoeling is om de Herenstraat meer te historiseren. Er zijn 

drie bouwaanvragen ingediend en er is er één in uitvoering die echter meerdere gevels beslaat. 
Er zouden in totaal 15 plannen zijn ingediend. De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2007. 
Volgens Andries Bartels is het misschien mogelijk dat als de stuurgroep nog functioneert via de 
stuurgroep de termijn te laten verlengen. Het is in ieder geval prettig te constateren dat, dank zij 
de interventie van het SBOR om de regeling aan te passen, de regeling nu wel tot resultaat leidt. 

• Het historisch centrum annex stadstuin. 
 
 
10. Overige lopende zaken 

a. Willem Schuller merkt op dat er in de buurt op diverse plaatsen een aannemer druk bezig is met de 
waterleiding. Het herbestraten geschiedt erg slordig met kuilen en hobbels als gevolg. Dit is erg 
lastig voor een ieder die deze trottoirs gebruikt. De SBOR zal een brief sturen naar de 
projectmanager met een afschrift naar de gemeente om hier beter aandacht aan te besteden. 

b. In de maandkrant “In Rijswijk” staat dat er een nieuwe bewonersorganisatie, Haven en Bomenbuurt, 
is opgericht en dat overige bewonersorganisaties zijn ingelicht. Willem Schuller merkt op de 
opbouwwerker van SWR de SBOR niet heeft geïnformeerd, zoals de krant vermeldt . Hij vindt dat 
een vreemde gang van zaken. Ook blijkt dat deze ontwikkelingen gebeuren in het werkgebied van 
SBOR. De voorzitter constateert dat er wederom niet gecommuniceerd wordt tussen de SWR en 
SBOR. Andries Bartels constateert dat er blijkbaar sprake is van “landje-pik”, door wie ook 
georganiseerd.  

c. Het steunpunt vrijwilligerswerk Rijswijk (onderdeel SWR ) heeft een cursus voor het schrijven van 
publicaties en wordt gegeven in Stervoorde. Maar er zijn meerdere mogelijkheden voor vrijwilligers 
om ook andere cursussen te volgen. Dit wordt min of meer verplicht geacht dat vrijwilligers deze 
cursussen volgen. Andries Bartels vindt dat de SWR is opgericht om een andere functie te vervullen, 
namelijk het ondersteuning van bewonersorganisaties. De afwezigheid en niet waarneembare inzet 
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van de medewerkers van de SWR wordt door de vergadering als contraproductief ervaren voor de 
buurtorganisaties. 

d. Willem Schuller heeft met Ton Voets gesproken. Ton Voets heeft aangegeven dat de 
winkeliersvereniging en de gemeente bezig zijn om te komen tot het plaatsen van een kersboom voor 
de kerk zoals eerder is gebeurd. Willem Schuller heeft aangegeven dat de SBOR wel mee wil doen. 
Ook onderzoekt de Ondernemersvereniging en Stichting van eigenaren de mogelijkheid om een 
centrummanager aan te stellen. 

e. De nieuwbouw van de PMS heeft tot gevolg dat er een kleinere speelplaats komt. Erwin Wupkens 
bewoner van de Kerklaan wil zich inzetten om meer speelruimte voor de kinderen te creëren. Hij 
stelt voor om de “honden” toiletten rond de kastanjebomen op het schoolplein in de Esdoornstraat 
hiervoor te gebruiken. Erwin Wupkens zal zijn idee verder met andere belanghebbenden in de 
omgeving uitwerken en weer contact op nemen met de SBOR (Willem Schuller) voor de verdere 
afronding. In principe staat het SBOR niet afwijzend tegen zijn idee. 

 
 
11. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
12. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 14 
november 2006 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 12 december 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14  november 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7.  Voortgang verschillende dossiers 

7.1.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.2. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.3. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.4.  Overige dossiers 

 Het Mallegat 
 De Tuinstraat.  
 Het aanzien van de buurt.  
 Het historisch centrum annex stadstuin. 

7.5. Voorbespreking eventuele vergadering Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
8.   Fietsen in de Herenstraat 
 
9. Overige lopende zaken  
 
10. Rondvraag  
 
11. Sluiting  
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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De promenade in Oud Rijswijk alleen voor voetgangers ? 
 
Eigenlijk al vanaf het begin dat de Herenstraat is ingericht als promenade en dat was  ruim 
25 jaar geleden, zijn er problemen geweest met fietsverkeer op de promenade. Het plaatsen 
van bloembakken (inmiddels weer verwijderd), prikacties van de politie, niets heeft mogen 
baten.  
De oorzaak ligt uiteraard bij de fietsers. Een aantal fietsers stapt gelukkig af, maar dat geldt 
niet voor iedereen. De voetgangers ervaren de huidige situatie op de promenade als 
vervelend en onveilig.  
 
Wat zijn de mogelijkheden ? 
 
Meer handhaving  
Het intensiveren en uitbreiden van handhaving door de politie zou een kostbare 
aangelegenheid worden. Prikacties blijken maar kortstondig te werken.  
Kortom, meer handhaving lijkt geen oplossing te zijn. 
 
Meer burgerwacht 
Het oproepen van buurtbewoners om fietsers te wijzen op hun verplichtingen lijkt weinig 
kansrijk. Verondersteld mag immers worden, dat het animo om als burgerwacht op te gaan 
treden gering zal zijn. Het meer in algemene zin ook de vraag of we in de buurt die kant op 
moeten. 
 
Alternatieve fietsroutes 
De huidige fietsroutes van de Van Vredenburchweg naar de Geestbrugweg v.v. en van de 
Kerklaan naar de Schoolstraat v.v. vertonen gebreken. De fietsers moeten voor hun gevoel 
omrijden en ervaren bovendien op die routes verkeersonveilige situaties. Dus gaat sommige 
fietsers maar “rechtdoor” over de promenade.  
Het creëren van goede alternatieve fietsroutes is niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. 
Er moeten echter verschillende voorzieningen worden getroffen om meer veiligheid en 
comfort te kunnen bieden en dat is kostbaar. Omdat het Ruysdaelplein, de Emmastraat en 
het brede gedeelte van de Herenstraat nog niet zo lang geleden heringericht zijn, mag 
bovendien worden verondersteld dat de gemeente niet staat te springen om het werk voor 
een deel weer over te doen. 
 
Onderzoek van de Grontmij  
Uit door recent een door de Grontmij in het kader van het KVO gehouden onderzoek blijkt 
dat ongeveer 67% van de ondernemers, 80% van de bewoners, 69% van de voetgangers en 
29% van de fietsers de huidige situatie als een probleem ervaart. 
Daarnaar gevraagd blijkt dat 80% van de ondernemers en 84% van de voetgangers vinden 
dat fietsers niet altijd moeten worden toegestaan. Bewoners en fietsers denken hier anders 
over. Ongeveer 50% vindt dat dit wel zou moeten worden toegestaan. De groep 
voorstanders wordt wat groter, indien de Herenstraat op bepaalde tijden toegankelijk zou 
zijn voor fietsers. Het toestaan van brommers ontmoet geen enthousiasme. Geconstateerd 
kan worden dat het toestaan van fietsers op de promenade blijkens dit onderzoek niet wordt 
afgewezen. Veel enthousiasme ervoor is weer een ander verhaal.   
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De Grontmij komt met de volgende aanbevelingen. 
 
 Voordelen Nadelen 
Op sommige (venster)tijden is 
fietsen toegestaan) 

- Fietsers en voetgangers 
hebben minder hinder van 
elkaar 
- Fietsers kunnen er voor hun 
woon-werkverkeer door heen 

- Handhaving nodig 
- Klanten en bewoners kunnen 
niet tot de deur komen 

Fietsen is altijd toegestaan - Duidelijkheid voor alle partijen 
- Economisch voordeel voor de 
ondernemers 

- Voetgangers zijn niet tevreden 
- Handhaving nodig 

In de Herenstraat wordt een 
fietspad aangelegd 

- Duidelijk voor alle partijen 
- Geen handhaving nodig 

- Maakt winkelstraat tot 
doorgaand verkeer 
- Zitten veel kosten aan 
verbonden 

 
Hoe verder 
De huidige situatie is niet acceptabel. Omdat voetgangers niet altijd op fietsers zijn bedacht 
is er een onveilig gevoel. Het klinkt tegenstrijdig, maar indien fietsers wel zouden worden 
toegestaan, neemt het onveilige gevoel af. De voetganger is zich er in dat geval meer van 
bewust dat er fietsverkeer is. Dat blijkt bijvoorbeeld in de Herenstraat in Voorburg. Voor de 
veiligheid is het van belang dat de fietser op de promenade geen te hoge snelheid kan 
maken. Dat vraagt weelicht om een beperkt aantal voorzieningen. Het toestaan van 
bromfietsen is in ieder geval niet gewenst.  
 
Wat is in juridische zin de voorwaarden om fietsers in een wandelgebied toe te staan ?  
Er zal een verkeersbesluit moeten worden genomen, waarin wordt vermeld dat in het 
voetgangersgebied fietsers zijn toegestaan. Dat zal ook met onderborden moeten worden 
aangegeven. 
 
Rijswijk, 3 december 2006 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 NOVEMBER 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Andries Bartels (vervangt de voorzitter), Yvon Schuller 
(penningmeester), Frans Lever vanaf 21.00 (best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (Wijkagent tot 
21.00), André v. d. Boor (wijkmanager tot 21.00 uur),  Connie van Schagen en Jaap Wijnburg 
(bewonerscommissie Haven en Bomenbuurt), de voorzitter van de VBS, Arnoud Passenier en Rene van 
Hemert (VVD), Remy Hompe(OR) 
Afwezig gemeld: Ruud Freeth(voorzitter), Willem Schuller, W. van Peursen, Betty Trinthamer(VVD), 
Yvonne Hagenaars(PvdA), Martin Oosterheert(PvdA) 
Niet gemeld afwezig: Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR), Arno Behagel (jongerenwerker SWR) 
Notulen opgemaakt door Frans Lever en verzorging e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Adries Bartels vervangt vandaag de voorzitter en opent de vergadering en heet iedereen 
welkom en in het bijzonder de bewoners uit de Haven en Bomenbuurt en de voorzitter van 
de VBS. 

 
 
2. Verslag vergadering 10 oktober 2006  

a. Opmerking op pagina 3 De heer Jaap Wijnburg lid van de bewonerscommissie Haven en 
Bomenbuurt is hier naar aanleiding van de ontvangen uitnodiging. Hij zit in de 
verkeerscommissie Openbare Orde. Naar aanleiding van de uitnodiging van de gemeente is 
een aantal bewoners in de nieuwe bewonerscommissie gaan zitten en hij denkt dat beide 
partijen wat voor elkaar kunnen betekenen. Hij verbaast zich over de uitspraak van “Landje 
Pik”. Zij hebben het gebied via de gemeente toegewezen gekregen omdat het volgens de 
gemeente nog een witte vlek zou zijn. Zij zijn zich van geen kwaad bewust. Andries Bartels 
legt uit waarom deze opmerking is ontstaan en zeker niet is bedoeld om welwillende 
vrijwilligers te beledigen maar meer gericht is aan de professionele en gemeentelijke 
organisaties. Er is immers door het gemeentebestuur een verdeling van de wijken gemaakt, 
maar desondanks worden er bij voortduring vanuit het gemeentehuis c.a. initiatieven 
genomen alsof er niets geregeld is. Dat leidt tot verwarring, onnodige drukte en 
misverstanden. De SBOR is hier niet voor in. Als er wijken zijn die willen aansluiten, dan 
verneemt het SBOR dit graag van de bewoners. Als er delen van de wijk zijn die liever een 
andere koers willen varen geldt hetzelfde laken en pak. Verder stelt hij dat het goed is als 
beide besturen bij elkaar kunnen komen om ervaringen uit te wisselen en waar nodig zaken 
af te stemmen.. De Andries Bartels zegt toe dat het bestuur van de SBOR t.z.t het 
bestuur/vertegenwoordigers van BHB uit te nodigen om met elkaar te overleggen. Een 
breder overleg met alle wijk- en buurtorganisaties zou wat hem betreft ook niet verkeerd 
zijn. 

b. Punt 10d “kerstboom” i.p.v. “kersboom”  
 
 
3. Mededelingen 

a. Klaar Toet en André v.d. Boor zijn tot +/- 20.50 aanwezig om vragen te beantwoorden 
b. Diverse raadsleden en anderen hebben zich afgemeld. Vanuit de vergadering wordt 

aangegeven dat de reden van de afmelding van gemeenteraadsleden is gelegen in het feit dat 
de vergadering van de SBOR samenvalt met die van de raad. Uitgelegd wordt dat juist de 
SBOR haar vergadering daarom in het verleden heeft aangepast, maar  dat daarna ook de 
raadsvergadering zijn verschoven waardoor deze weer met die van SBOR samenvallen. 

c. Een aantal maanden geleden speelde nog de overlast van hangjongeren. Is dat nog actueel 
wordt vanuit de vergadering gevraagd. Hoe staat het daar nu mee omdat de JOB geen succes 
was. Door Yvonne Schuller wordt aangegeven dat deze jongeren er nog steeds zijn en dat 
het rondhangen bij de deur voor bezoekers niet plezierig overkomt. Remy Hompe meldt dat 
de jongeren niet uit Rijswijk komen en daardoor moeilijker aanspreekbaar zijn. André van 
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de Boor zegt dat hij afgelopen week bij een vergadering is geweest waar deze klacht 
besproken is en waar ook Arno Behagel aanwezig was. Men kwam daar tot de conclusie dat 
de overlast verminderd was dank zij inzet van politie en jongerenwerker. Conclusie: 
Bedreigend zouden zij niet zijn. Yvon Schuller meldt dat er wel klachten zijn en voor 
sommige gebruikers van de Ottoburg als bedreigend overkomen. Ook op de bevuiling van 
de openbare ruimte zijn zij alert en spreken de jongeren daarop aan. Andries Bartels zegt in 
reactie op de opmerking van de heer Hompe dat de SBOR geen rugnummers naar herkomst 
aan de jongeren wil uitdelen. Het activiteitencentrum voor jongeren in de voormalige 
Ottoburgschool heeft een – bedoeld-  aantrekkende werking en feit is ook dat de jeugd zich 
ook wel eens buiten ophoudt. Met name dat laatste roept  vragen op, maar er wordt door de 
begeleiding ook corrigerend op ingespeeld. Desgevraagd antwoordt de wijkbrigadier dat een 
en ander niet disproportioneel is. Afgesproken wordt een en ander in de gaten te blijven 
houden 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001116 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 30 
oktober 2006  

b. I_001117 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 31 
oktober 2006 

c. I_001118 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 31 
oktober 2006 

d. U_001119 Gem Rwk WSZW Vrijwilligersreceptie maandag 11 december 2006 van 17.00-19.00 uur 
Rijswijkse Schouwburg 

e. I_001120 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 9 
oktober 2006  

f. I_001121 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 10 
oktober 2006 

g. I_001122 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 10 
oktober 2006 

h. O_001124 Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 20 oktober 2006  C.M.J. Vogels Ontvangstbevestiging 
van V001115 m.b.t. klacht over de bestrating kerklaan en omgeving binnen 3 weken antwoord 

i. I_001125 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 10 
oktober 2006 zie ook i0001121 

j. I_001126 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 7 november 2006 en achterliggende stukken 
k. I_001127 RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 31 oktober 

2006 
l. M_001128 Colinda Deutekom  7-nov-06 Mail over de openstelling van Albert Heijn op zondag 

André v.d. Boor is hier ook niets van bekend, hij zal het één en ander uitzoeken. 
m. M_001129 Bewonersorganisatie Haven- en Bomenbuurt Melding van deelname aan de vergadering 

van 14 november 2006, C van Schagen 
n. I_001132 Gem RWK Stadhuis nota060561 7nov 2006 I,J,A, van den Berg Nota, Tussenrapportage 

Veiligheid 2006, stand van zaken m.b.t. KVO in de diverse gebieden van Rijswijk   
o. A_001133 Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 13-nov-06 C.M.J. Vogels Antwoord op V001115 (zie ook 

O001124) m.b.t. klacht over de bestrating Kerklaan. Klacht is besproken met aannemer Nacap. In 
het vervolg zal er meer aandacht besteed worden aan de herbestrating 

p. U_001134 Vrijwilligerswerk Uitnodiging voor "….Zomaar een zondag", "tussen zand en water", 
gratis toegankelijke tentoonstelling op 26 november 2006, 15.00 uur in het museum van Rijswjik 
(Tollenshuis) Herenstraat 67 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001115 Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Klacht over de bestrating Kerklaan en omgeving zie ook 
O_001124. 
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6. Nieuws uit de raadstukken 
a. Aan de hand van de ontvangen stukken blijkt dat wethouder Jense begin 2007 met de 

luchtkwaliteitplan zal komen. 
b. De elektriciteitskasten rond de markt zullen worden gecontroleerd en waarnodig worden 

aangepast. 
c. In begroting wordt nog steeds een bedrag van €200.000,= voor het realiseren van pollers 

rond het wandelgebied van de herenstraat.  
 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. KVO: Andries Bartels meldt dat de SBOR zoekt naar een vervanger voor de voorzitter Ruud 
Freeth die namens de SBOR deelnam. Hij heeft te kennen gegeven dat hij om persoonlijke 
redenen geen deel meer wenst uit te maken van werkgroep KVO. 

b. De Andries Bartels  meldt dat in de laatste vergadering van KVO een rapportage besproken 
is van een onderzoek over het verkeer op de promenade met als conclusie dat er best veel 
voorstanders zijn om de fiets op te promenade toe te laten, maar bromfietsen niet. De SBOR 
heeft dit punt al geruime tijd geleden geëntameerd, met als belangrijke reden dat er geen 
alternatieve fietsroute is aan te leggen die echt veilig is. Een voordeel bij toelating van 
fietsers is dat de voetgangers aan hun aanwezigheid zullen wennen. Deze situatie wordt 
elders al toegepast (Delft en Voorburg). Er zijn voor- en tegenstanders voor deze oplossing. 
De SBOR neigt naar de oplossing “fietsers toegestaan”, maar een officieel standpunt moet 
nog worden ingenomen. In de volgende vergadering komen we hier op terug. 

c. Volgens André v.d. Boor kan de eerder genoemde €200.000,= ook voor andere doelen 
worden gebruikt en is geen garantie dat voor de pollers kan worden gebruikt. Andries 
Bartels brengt in herinnering dat het realiseren van de pollers al een oud onderwerp is. 
Verhoudingsgewijs gaat het om een kleine uitgaaf voor de gemeente is. In zeer veel 
gemeenten in het land zijn ze met succes ingevoerd. Rijswijk schaart zich daarmee in het 
lijstje uitzonderingen. Inmiddels zijn er al als het ware vele pollers met praten verloren 
gegaan. Zoals al vele malen gemeld, het huidige systeem functioneert niet. Bovendien zijn 
al zeer vele jaren onbezoldigde vrijwilligers belast met het huidige palenbeheer en het 
incasseren van de kritiek. Daar komt ook eens een keer een einde aan. 

d. Fietsenstallingen: Door makelaardij De Vreede wordt een mogelijkheid onderzocht om een 
ruimte te exploiteren maar dat plan is nog niet rond. Er staat weinig leeg waar als alternatief 
een fietsenstalling van te maken valt. De heer Jaap Wijnburg geeft aan dat in Cromvliet een 
proef loopt met een fietsenbox. Daar zijn voor en tegenstanders. BHB heeft ook een 
onderzoek gedaan. Er zijn een tiental aanmeldingen ontvangen. Om z´n box neer te zetten 
zijn genoeg problemen qua grond, plaats etc. Er is ook gekeken in Delft, daar moet je voor 
een box € 7,50 /fiets/maand betalen. Andries Bartels geeft aan dat de SBOR in eerste 
instantie kijkt naar mogelijkheden van gebruik van bestaande opstallen.  

e. Diverse werkgroepen 
 Andries Bartels meldt dat er weinig of niets te melden valt 

 ERL Niets te melden. Het laatst bekende plan dateert al van meer dan een 
jaar geleden. 

 Frederik Hendrikstraat: geen nieuws. 
 Het Mallegat     Geen voortgang 
 De Tuinstraat     Geen voortgang 
 Het aanzien van de buurt.   Idem, m.u.v. de 

subsidieverordening , die nu na bijstelling op verzoek van de SBOR beter 
lijkt aan te slaan. 

 Het historisch centrum annex stadstuin. Geen voortgang 
f. Andries Bartels  vraagt zich af of er nog wel ambitie bij de gemeente is om iets te doen aan 

deze projecten, of anders geformuleerd om uitvoering te geven aan het door de 
gemeenteraad geaccordeerde Masterplan Oud Rijswijk. Op enig moment zal er naar zijn 



Versie 01-12-2006   n001139.doc 4/4

mening eens een open overleg met het gemeentebestuur over de verdere gang van zaken 
moeten worden gevoerd. Als er geen ambities of plannen meer zijn, is het beter dat maar te 
weten.  

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. Willem Schuller heeft in het voorjaar 500 folders van de SBOR in de buurt bezorgd. Deze 
folder is in samenwerking met de opbouwwerker van de SWR tot stand gekomen. We 
hebben echter geen enkele reactie mogen ontvangen. Dit kan mogelijk het volgende 
betekenen: Men kent de SBOR en heeft geen behoefte om te reageren om dat men tevreden 
is in zijn buurt of men heeft in het geheel geen interesse wat er in de buurt gebeurd. Er is op 
dit moment twijfel om de rest van ons gebied te voorzien van een folder. De website biedt 
de mogelijkheid om informatie in te winnen en via de forumpagina onderwerpen onder de 
aandacht te brengen. Daar wordt overigens nog te weinig gebruik van gemaakt. 

 
 
9. Rondvraag 

a. De vertegenwoordiger van de BHB verbaast zich over de afwezigheid van de SBOR bij een 
door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in dezelfde ruimte waar we nu zitten. Bij 
deze bijeenkomst waren o.a. vertegenwoordigers uit Leeuwendaal, Cromvliet, 
Rembrandtkwartier en BHB aanwezig. De verbazing van de wnd.voorzitter en de andere 
bestuursleden is nog groter als van spreker. De SBOR is niet op de hoogte gebracht van de 
bijeenkomst dan wel hiervoor uitgenodigd. 

b. De vertegenwoordiger van de BHB verbaast zich erover dat  de aanpak en handhaving van 
het hoedenpoep beleid niet op de SBOR agenda staat. Andries Bartels zegt dat de SBOR 
hierover in het verleden voldoende heeft gesproken. Meer besprekingen leiden niet tot 
betere resultaten. 

c. Worden de bewoners van de Herenstraat nog geraadpleegd over het fietsen in hun straat, is 
een vraag van een bewoner. Zoals al eerder gezegd komt dit punt op de volgende 
vergadering op de agenda. Verder moet de gemeente een verkeersbesluit nemen waar weer 
volgens de normale procedure eventueel bezwaar gemaakt kan worden  

d. Connie van Schagen heeft van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor een 
bijeenkomst m.b.t. de veiligheid in onze gemeente. Ook hier is ons niets bekend van een 
uitnodiging. Connie van Schagen zal de brief per mail aan ons doorsturen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.15 uur sluit de wnd. voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is 
op 12 december 2006 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 9 januari 2007 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 december 2006  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7.  Voortgang verschillende dossiers 

7.1.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.2. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.3. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.4.  Overige dossiers 

 Het Mallegat 
 De Tuinstraat.  
 Het aanzien van de buurt.  
 Het historisch centrum annex stadstuin. 

7.5. Voorbespreking eventuele vergadering Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
8. Overige lopende zaken  
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 

Aansluitend op de vergadering nodigen wij u van harte uit 
om met ons te toasten op een voorspoedig en gezond 2007 

 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

http://www.sbor.nl
mailto:info@sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 DECEMBER 2006 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Andries Bartels, Klaar Toet (Wijkagent tot 21.00),  Connie van Schagen 
(bewonerscommissie Haven en Bomenbuurt), Wim v.d. Bosch (PvdA) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Henny v.d. Horst (GBR), Jos Bolte (Weth. PvdA), Jacques Verhoef(OR), 
Arno Behagel (jongerenwerker SWR), Rina Huulsloot, Aad Spanjersberg. 
Niet gemeld afwezig: Ellen Berenz (opbouwwerkster SWR) 
Notulen opgemaakt door Frans Lever en verzorging e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent om 20.05 de vergadering en heet een ieder welkom. 
b. Klaar Toet wil rond 20.45 uur vertrekken, als iemand hem nog wat te vragen heeft kan dat nu of 

anders op zijn spreekuur voor deze vergadering 
 
 
2. Verslag vergadering 12 november 2006  

a. Naar aanleiding van blad 1, 3b merkt Wim van de Bosch op dat nogal veel raadsleden zich moeten 
afmelden en dat zij deze vergadering eigenlijk wel willen bijwonen. Hij merkt op dat de 
raadsvergaderingen gelijk lopen met die van de SBOR. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is om 
de vergadering van de SBOR te verzetten. Uit de vergadering komt het commentaar dat verzetten 
niet mogelijk is vanwege geplande activiteiten juist op de andere avonden. Als de SBOR meer 
coulance zou worden geboden door de SWR bij het bespreken van de vergaderruimte is er in de 
toekomst misschien meer mogelijk. Tevens meent men dat volgend jaar de raadsvergaderingen wat 
anders dan nu worden gepland. De voorzitter geeft aan dat hij het intern nog wel zal bespreken. 

b. Klaar Toet geeft aan dat hij het woord disproportioneel niet heeft gebruikt. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter meldt dat op 8 december 2006 in werking is getreden “Het Besluit meten en 
rekenvoorschriften luchtkwaliteit in nieuw te ontwikkelen wijken of gebieden”. De vorige ging over 
bestaande wijken. Dit heeft gevolgen voor de gemeente die nu voor maart 2007 met nieuwe 
gegevens dient te komen voor de zwarte plekken binnen de gemeente. De cijfers dienen dan wel te 
voldoen aan het besluit van 2005. 

b. Ruud Freeth haalt het bericht aan, dat de opbouwwerker van de SWR een brief van de Jongerenraad 
en de SP hebben laten terugtrekken die gericht was aan de gemeente. Het bevreemdt hem dat de 
Jongerenraad kennelijk onder de SWR valt. De SBOR stuurt immers stukken aan degenen die zij dat 
willen sturen. De vergadering vraagt zich af of er door de verschillende door de gemeente ingestelde 
organisaties wel wordt begrepen wat bewonersparticipatie inhoudt. 

c. Terwijl er een voorontwerp bestemmingsplan voor het gebied rond de Kerklaan 143 geldt is er 
vrijstelling verleent voor het vergroten van een balkon volgens het geldende bestemmingsplan 
bebouwde kom voor de Kerklaan 143. Bij het bouwplan aan de Havenstraat wordt er echter 
verwezen naar het voorontwerp bestemmingsplan. Het valt de voorzitter op dat de gemeente voor 
verschillende bouwaanvragen vrijstelling verleent door zo nodig op verschillende 
bestemmingsplannen terug te vallen. Een vreemde gang van zaken. Op de Vrom-site kan men op 
interactieve wijze uitzoeken wanneer je een bouwvergunning moet aanvragen. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_001135 PMS Uitnodiging voor het "boren" van de eerste paal voor de Nieuwbouw Prins 
Mauritsschool 

b. I_001136 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 27 
november 2006  

c. I_001137 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 28 
oktober 2006 

d. I_001138 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 28 
november 2006 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9536
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e. U_001141 Vluchtingenwerk Uitnodiging Internationale dag van de Mensenrechten op 8 december 
2006 in Openbare Bibliotheek Rijswijk 

f. I_001143 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 27 
november 2006 

g. I_001144 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 28 
november 2006 

h. I_001145 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 12 december 2006 en achterliggende stukken 
i. I_001147 Gem RWK OWSZ Aanpassing van de nota Jeugdbeleid (zie ook raad 12 december 2006) 
j. M_001148 Gem RWK André v.d. Boor, Vragen over zwerfvuil(door gestuurde mail). 

1. De vergadering vindt het ongepast om op een doorgestuurde E-mail mee te werken aan een 
onderzoek.  

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. 
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Frans Lever is zijn notities vergeten en worden in het verslag vermeld. 
b. Tussenrapportage veiligheidsplan met daarin het commentaar dat de beslissing over plaatsen van 

Pollers rond het wandelgebied van Oud Rijswijk veel tijd in beslag neemt. 
c. Een in 2005 opgerichte werkgroep met daarin vertegenwoordigers van bewoners, jongeren, 

jongerenwerker, politie, gemeente en opbouwwerker heeft voldoende resultaat opgeleverd dat men 
voornemens is deze werkgroep moeten blijven bestaan. 

d. Er komen nieuwe richtlijnen voor oprichten van dakkapellen 
e. Weth. v. Putten stuurt een notitie over de landgoederenzone aan de raad.   

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers.(na punt 8 behandeld) 

a. De voorzitter meldt er een aantal leden waaronder hij zelf, uit de werkgroep Keurmerk Veilig 
Ondernemen zich om verschillende redenen terug treedt. De voorzitter memoreert dat het in Rijswijk 
bijzonder is dat de bewonersbelangen door de SBOR in deze werkgroep zijn vertegenwoordigd en 
stemrecht heeft. Hoe dit in toekomst weer ingevuld gaat worden is onduidelijk. Andries Bartels 
meldt dat er in de KVO een o.a. een discussie plaatsvindt over het fietsen in de Herenstraat. 

b. Diverse werkgroepen 
 Andries Bartels meldt dat er weinig of niets nieuws te melden valt 

 ERL  
• Niets te melden. Het laatst bekende plan dateert al van meer dan een jaar 

geleden. 
 Frederik Hendrikstraat:     geen nieuws. 
 Het Mallegat     Geen voortgang 
 De Tuinstraat     Geen voortgang 
 Het aanzien van de buurt.     

• Zie punt 9 b De subsidieverordening, die mede op verzoek van de SBOR in 
begin 2006 (noot notulist: zie notulen 10 januari 2006 en de agenda en 
notulen van 11 april 2006) is aangepast, lijkt gezien de gemelde 
bouwaanvragen beter aan te slaan. De regeling loopt echter per 1 januari 
2007 af.  Een mogelijk verzoek om een verlenging van de regeling in 2007 
lijkt dan ook meer dan gerechtvaardigd. 

 Het historisch centrum annex stadstuin.  Geen voortgang  
 
 
8. Fietsen in de Herenstraat (voor punt 7 behandeld) 

a. Andries Bartels heeft een ingevolge de vorige vergadering gemaakte afspraak een notitie (E001142) 
geschreven over het al dan niet fietsen in de Herenstraat. Hij memoreert hoe het stuk tot stand is 
gekomen. De notitie komt tot de conclusie, dat alles afwegend, het toestaan van fietsers op de 
promenade de beste oplossing is. Hierbij dienen de fietsers te beseffen dat zij gast zijn en dus niet het 
recht in eigen hand mogen nemen. Op marktdagen moet het fietsen niet worden toegestaan. 
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Bromfietsers zijn en blijven niet welkom. Verhoudingsgewijs zijn er maar een enkele bromfietsers 
die dit op dit moment doen. Hij geeft ook aan dat er door de weeks niet zo heel veel wandelaars van 
de Herenstraat gebruik maken en dat er veel scootmobielen de Herenstraat met een redelijke snelheid 
doorkruisen.  Om dat laatste maakt niemand zich druk.  
1. De heer Visser vraagt zich af of de Herenstraat opnieuw bestraat moet worden als er gefietst mag 

worden. Daar wordt niet vanuit gegaan volgens de Andries Bartels en Ruud Freeth. 
2. Naar aanleiding van een vraag over de belevingswaarde van de veiligheid antwoordt Andries 

Bartels dat ook elders is gebleken dat het gevoel van onveiligheid toeneemt als er sprake is van 
overtredingen van het verbod om te fietsen. Indien fietsen is toegestaan, houden alle partijen er 
meer rekening mee en beleeft men dat als veiliger.  

b. Wim van de Bosch meldt terloops dat de SBOR kennelijk niet betrokken is bij Sluitende Aanpak. 
(noot notulist: Correct! De SBOR heeft nimmer van het lokale bestuur een uitnodiging ontvangen. 
Connie van Schagen van de Bewonersorganisatie Haven- en Bomenbuurt heeft deze uitnodiging per 
E-mail toegezonden. Zie punt4 m in de notulen van 14 november 2006).   
1. De voorzitter antwoordt dat Ad van Buuren alsnog bij de voordracht aanwezig was. Tevens 

meldt hij dat hij er van uitging dat het een lezing was over “de Rotterdamse oplossing”, waarvan 
hij reeds op de hoogte is. Rijswijk is verhoudingsgewijs zo klein dat het niet met elkaar te 
vergelijken is en vindt deze actie onbegrijpelijk. Het lokale bestuur moet zelf eerst maar eens 
leren hun eigen fouten te herkennen voordat er sprake kan zij van bewonersparticipatie. 

2. Vervolgens meldt de Willem Schuller dat hij in de bewonersvergadering van de Muziekbuurt 
heeft vernomen dat men ook hier wat vragen heeft over het hoe en wat. Tijdens die vergadering 
heeft hij gemeld dat er een gevoel ontstaat dat er een tussenliggende organisatielaag wordt 
gevormd die tussen het verantwoordelijke lokale bestuur en bewonersorganisaties wordt 
geplaatst. De angst bestaat dan ook dat het lokale bestuur zich achter deze tussenlaag zou kunnen 
verschuilen.  

3. Concluderend zegt de voorzitter dat dit onderwerp bij de SBOR niet zo leeft.  Frans Lever meldt 
dat wethouder Jense begin volgend jaar met een totaal fietsplan voor Rijswijk komt 

c. Volgens Ad van Buuren staat er een vraag in het stuk, hoe gaan wie die nu beantwoorden?  De 
voorzitter antwoordt dat de notitie en de hier gevoerde discussie bij de behandeling in de werkgroep 
KVO wordt meegenomen. De inzet van de SBOR is om fietsers toe te staan.  Indien de KVO komt 
met een concept advies, zal na een eventueel positief besluit van het college vervolgens de 
gebruikelijke procedure moeten worden doorlopen. 

 
 
9. Overige lopende zaken 

a. Willem Schuller meldt dat AH vanaf 1 december in de Kerklaan tot 22.00 uur open is.  Alleen is het 
nog niet duidelijk om welke dagen het gaat of dat het alleen de maand december is. Andre van de 
Boor zou nog op zijn verzoek het één en ander uitzoeken. Een antwoord heeft hij nog niet gegeven. 
Er blijken in de Herenstraat ook meerdere winkels op zondags open te zijn. 

b. Willem Schuller constateert dat mede door het aantal gemelde bouwaanvragen in Rijswijk Regel 
Recht de subsidieverordening, die mede op verzoek van de SBOR in begin 2006  is aangepast (noot 
notulist: zie notulen 10 januari 2006 en de agenda en notulen van 11 april 2006), beter aan slaat. De 
regeling loopt evenwel per 1 januari 2007 af. Vanuit de vergadering wordt het betreurd dat de 
regeling op die datum stopt. De vergadering is van mening dat een verzoek om verlenging van de 
regeling in 2007 dan ook meer dan gerechtvaardigd is. 

c. Uit de vergadering komt de opmerking dat de gegeven subsidie voor de winkeliers een vetpot zou 
zijn en bij vroegtijdig verkoop deze gelden in eigen zak gestoken kan worden. Andries Bartels 
reageert hierop met een opmerking dat het voor de meeste winkeliers/eigenaren van de 
winkelpanden echt geen vetpot is gezien de totale kosten die zij moeten maken voor een 
verbouwing. 

 
10. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen  
 
11. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.05 uur sluit de wnd. voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 9 
januari 2007 
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